Mintimis dalijasi
praeiviai. Ką
planuojate nuveikti
per vasarą?

Vaikų fizinis
aktyvumas sparčiai
mažėja
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Kad maudynės
vandenyje būtų
saugios
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Eilės gydymo
įstaigose: kaip
pas gydytojus
patekti greičiau?
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DUOBLIENĖ
Minint Lietuvos
persitvarkymo sąjūdžio
30-metį Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje buvo
pristatyta kraštietės
rašytojos, žurnalistės,
Atgimimo sąjūdžio dalyvės
Birutės Jonelienės knyga
„Laisvės aušra 1988“.

Birutė Klimčiauskaitė-Jonelienė gimė 1953 m. Sibire, Irkutsko srities Bodaibo
vietovėje, tremtinių šeimoje.
Grįžusi į Lietuvą su tėvais
apsigyveno Mauručių kaime,
Veiverių apylinkėje. Baigusi
mokslus Veiverių vidurinėje
mokykloje, turėdama „tokią“
biografiją pabijojo važiuoti studijuoti, nors visuomet
svajojo tapti žurnaliste. Pradėjo dirbti, ištekėjo, susilaukė sūnaus, bet noras studi-

juoti niekur nedingo – 1978
m. įstojo ir sėkmingai baigė
bibliotekininkystės studijas
Vilniaus universitete. Dirbo
Išlaužo bibliotekoje, nuo 1987
m. korespondente „Naujo gyvenimo“ laikraštyje, nuo 1989
m. dirbo žurnaliste Sąjūdžio
laikraštyje „Gėlupis“, taip pat
daug rašė Kanados savaitraščiui „Tėviškės žiburiai“.
Pernai buvo išleista pirmoji
Birutės knyga – trumpųjų žiNUKelta Į 4 p. 

Ką papasakos išlikę buvusių Prienų
žydų kapinių tvoros akmenys
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Maršruto pavadinimas

Autobuso išvykimo laikas
iš Prienų a. s.

Prienai–Antakalnis
per Ašmintą
Š

d. d. 6.40; 14.50
Š
6.40; 11.00
Pr., T, Š iki Malinavo
d. d. 6.35; 14.15 Stakliškės–Radomislė
7.01; 15.40 Stakliškės–Medžionys
7.34 Stakliškės–Prienų a. s.
13.10 Prienų a. s.–Stakliškės
A, P 5.55; 16.50 Stakliškės–Popsys
S 10.00; 13.00 Stakliškės–Medžionys
T, P
7.35 Prienų a. s.–Jieznas
8.05; 12.00 Jieznas–Užgirėliai
8.42; 12.42 Jieznas–Žideikonys
9.02; 13.00 Jieznas–Sundakai
13.26 Jieznas–Prienų a. s.
d. d. 5.45; 17.30 iki Veiverių
d. d.
12.00 iki Skriaudžių
Š
5.45 iki Veiverių
Š
12.00 iki Skriaudžių

Prienai–Medžionys
per Jiezną,
Stakliškes,
Vyšniūnus,
Užuguostį,
Radomislę
Prienai–
Darsūniškio kr. per
Jiezną, Kašonis,
Žideikonis, Sobuvą
Prienai–Veiveriai
per Klebiškį,
Šilavotą

Prienai–Žiūronys
per Balbieriškį,
A; P 6.10; 15.55
Žagarius
S
10.20 iki Žiūronių
Prienai–
K
8.00; 12.30
9 Balbieriškis per
Paprūdžius
Prienai–Pociūnai
d. d. 6.50; 15.00
10 per Strielčius,
Bagrėną
Prienai–Išlaužas
A, K 6.35; 17.15
11 per Dambravą
Š
6.35; 10.30
Prienai–Veiveriai
A, K 7.35; 12.00
12 per Klebiškį,
Lizdeikius
Šeimos klinika–
d. d. 7.30; 8.25; 9.30; 11.40; 14.30;
Kauno g.–
15.33
14 Poliklinika–
Civilinės kapinės
Prienai–Jiestrakis
Pr., T, Š 6.15; 12,00
15 per Žemaitkiemį
Prienai–Puzonys
T 8.00; 13. 00
16 per Birštoną
S 8.00; 14.50
Prienai–Siponys
A 6.20; 14.50 iš Birštono a. s.
17 per Birštoną
Š 6.20; 13.00
Prienai–Kėbliškiai
d. d. 6.15; 13.15; 17.30
19 per Pakuonį
Š, S 6.40;12.00
d. d. – darbo dienos, Pr. – pirmadienis, A – antradienis,
T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, P – penktadienis,
Š – šeštadienis, S – sekmadienis.
Informacija teikiama Prienų autobusų stotyje, tel. (8 319) 52333
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REKLAMA

http://www.facebook.com/labirintai

Laima

DUOBLIENĖ
Jiezno gimnazijos mokinių
kūrybinė komanda
bei mokytojos Jolita
Stačiokaitė ir Joalita
Jurkevičienė į Prienų

Justino Marcinkevičiaus
viešąją biblioteką
susirinkusiems
prieniškiams pristatė iš
Jiezno kilusį dailininką
Zusmaną Gurvičių
bei pakvietė kartu
„prakalbinti“ išlikusius
buvusių Prienų žydų
kapinių tvoros akmenis.

Zusmano Gurvičiaus
atminimas
puoselėjamas ir
gimtinėje

Kaina

0,50 €

Prienus papuoš fontanas

Birželio 6 d. prasidėjo
fontano Laisvės aikštėje
įrengimo darbai. Projekto
vertė – 87317,23 Eur.
Generalinis rangovas UAB
„Optika ir technologija“.

Fontanas bus įrengtas aikštės grindinyje. Vandens fontano srovių sistemą sudarys
25 vandens purkštukai, kurie
formuos vandens sukuriamas
kompozicijas. Purkštukų moduliai bus integruoti aikštės
grindinyje.
Fontano veikimo principas pagrįstas uždara vandens

cirkuliacijos sistema. Tamsiu
paros laiku (pagal foto daviklį) bus įjungiamas fontaninių
srovių pašvietimas. Fontanas
veiks pagal iš anksto sudarytas programas. Formuojamas
putojančio vandens srautas.
Vandens srovės aukštis kintamas pagal vėjo greitį, iki
2,00 m.
Vandens purkštukų zonoje
bus įrengta fontano grindinio
danga iš granito plokščių
Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki rugpjūčio pabaigos. SAVIVALDYBĖS inf. 

Mero kvietimas puošti savo
gimtąjį kraštą
Vasara – puikus metas, kai
visi bendromis jėgomis
galime padaryti mūsų
savivaldybės miestus,
miestelius ir kaimus
žydinčius. Kviečiu visus
gyventojus, verslininkus
puošti ne tik viešąsias
erdves, bet ir balkonus bei
aplink namus ir įstaigas
esančias teritorijas.

Raginu seniūnus, bendruomenes skelbti konkursus
(aplinkos, žydinčio namo,
balkono, įstaigos), kurių nugalėtojus apdovanosime Prienų krašto mugėje „Rudens

Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus
susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraštis
nuo 2018-06-18 iki 2018-08-31

Maršruto
Nr.
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www.naujasisgelupis.lt

Knyga, gimusi iš meilės gimtajai žemei,
kalbai, tautai, kultūrai, žmonėms
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Birštono kurorto
šventės „Žaliasis
Birštonas ošia!“
programa

spalvos 2018“.
Puoškime ir puoselėkime
savo gimtąjį kraštą! Paverskime Prienų rajono savivaldybę
žydinčia – ir mums, ir mūsų
svečiams bus smagiau!
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas

Kelyje Prienai-Kaunas karo technikos
avarijoje – 13 sužeistų, trys iš jų – sunkiau

Renginį tradiciniu žydiškų
švenčių kūriniu „Hava Nagila“ pradėjo Jiezno muzikos
mokyklos smuikininkės SilviNUKelta Į 2 p. 

SKAITYKITE KITAME LAIKRAŠČIO NUMERYJE

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

 ATGARSIAI
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Premjeras Saulius Skvernelis, Briuselyje pristatęs Lietuvos
poziciją dėl naujosios ES daugiametės finansinės
programos, teigia, kad Lietuva turi galimybių užsitikrinti
didesnę paramą, tačiau daug kas priklausys nuo tolesnių
derybų. Pasak jo, būtina daryti viską, kad derybos Lietuvai
baigtųsi kuo palankiau.



Valstybės valdoma energetikos grupė „Lietuvos energija“ iki
1,2 tūkst. automobilių penkerius metus planuoja nuomotis
iš antrinės įmonės „Transporto valdymas“, o už paslaugas
jai bus sumokėta už 47,91 mln. eurų. Šią įmonę „Lietuvos
energija“ ketina parduoti, jai šiuo metu jau ieškoma
investuotojo.



Vyriausybei atsisakius planų privatizuoti valstybės valdomą
mažo kalibro amunicijos gamintoją Giraitės ginkluotės
gamyklą, jos vadovas teigia, jog sprendimas neprivatizuoti
įmonės sumažino neapibrėžtumą dėl jos veiklos. Nuo 2006
metų daugiau nei 90 proc. produkcijos įmonė parduoda
NATO ir kitų šalių karinėms pajėgoms ir kitoms institucijoms.

Kad vaikai žinotų, iš kur atsiranda daržovės

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birželio 6-oji buvo ypatinga
diena Jiezno vaikų globos
namų auklėtiniams, nes
jiems tądien buvo oficialiai
padovanotas konkurse
„Auginu Lietuvai“ laimėtas
nedidelis šiltnamis.

Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) kartu su Lietuvos
savivaldybių asociacija parengė projektą „Auginu Lietuvai!“
Projekte galėjo dalyvauti mieste ar rajone veikiantys
globos namai ir ikimokyklinio
ugdymo įstaigos, turinčios lopinėlį žemės ir galimybę pasistatyti šiltnamiuką.
Jiezno globos namų direktorė Jūratė Žukauskienė džiaugėsi, kad auklėtojai ir vaikai labai stengėsi, siuntė nuotraukas
tema: „Auginu pats – auginu
Lietuvai“, nes norėjo laimėti. Tad visi buvo laimingi, kai
pavyko laimėti ir dabar gali
džiaugtis naujuoju šiltnamiu,
kuriame jau auga keletas pomidorų ir agurkų daigų bei
salotos.
Direktorė J. Žukauskienė
priminė, kad šiuo metu Jiezno
globos namuose auga 44 vaikai. Nors ir planuojama reorganizuoti (ir jau tai vyksta) vaikų
globos namus, skaidant juos
šeimynomis ir apgyvendinant
mažesniuose namuose, tačiau
bus kam prižiūrėti ir šiltnamyje
augančias daržoves.
Labai svarbu, kad vaikai
žinotų, jog daržovės auga ne
prekybos centruose, bet lauke
ir šiltnamiuose. O kad jos užaugtų ir patektų ant stalo, reikia
augalus mylėti ir prižiūrėti...
Tai atitinka ir projekto tikslą – skatinti vaikus ir jaunimą
domėtis žemės ūkio verslu, suteikti motyvaciją ir didinti užimtumą. Juk kam bus nemalo-

nu matyti, kaip auga agurkas,
kaip rausta pomidoro šonas?
ŽŪR Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja Sonata Kisielienė priminė, kad šį
šiltnamį Jiezno vaikų globos
namams padovanojo ŽŪR
konkursą remianti ir labdaros
darbais garsėjanti UAB „Biovela“, nes patys vieni Žemės
ūkio rūmai būtų neįstengę tokio projekto įgyvendinti. S.
Kisielienė taip pat džiaugėsi
vaikų atsiųstomis nuotraukomis, kurių sulaukė labai daug,
o konkurso nugalėtojai buvo
išaiškinami ŽŪR feisbuko paskyroje skaičiuojant kas surinko daugiausia „patiktukų“.
Labai oficialiai ir iškilmingai buvo atidarytas šiltnamis
– perkirpta ne tik juostelė, bet
ir žolynų girlianda.
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Rima Zablackienė dėkojo Žemės ūkio rūmams
už gražias iniciatyvas ir investiciją į globos namuose gyvenančių vaikų gyvenimą. Pasak
jos, tokie darbai atsiperka su
kaupu ir sugrįžta jų sumanytojams. Gerai, kad puikia proga
pasinaudojo Jiezno globos namų auklėtiniai ir jų auklėtojos.
Šiai iniciatyvai ir sumanymui
pritarė ir renginyje dalyvavęs
Jiezno seniūnas Algis Bartusevičius.
Atsidėkodami projekto sumanytojams ir vykdytojams
už praktišką dovaną, globos
namų vaikučiai surengė nedidelį vaidinimą, labai glaudžiai
susijusį su dovana. Jie parodė,
kaip vienoje vietoje gali gražiai
sugyventi pomidorai ir agurkai
bei salotėlė...
Tame pačiame kiemelyje,
kur saulėkaitoje stovi šiltnamis,
buvo surengta vaikų piešinių ir
keramikos darbų parodėlė.
Na, o kol dar negalima valgyti šiltnamio daržovių, svečiai
vaikams atvežė dovanų skanių
vaisių.

Ką papasakos išlikę buvusių Prienų
žydų kapinių tvoros akmenys
ATKelta IŠ 1 p.
ja Rudytė ir Aurelija Šimkutė
(mokyt. J. Babikova).
Dailininkas Zusmanas Gurvičius, pasaulyje žinomas Jose Gurvich vardu, gimė 1927
m. sausio 5 d. Jiezne. Jo ir jo
artimųjų likimas kitoks nei
99 proc. kitų miestelio žydų,
kurie karo metais neteko gyvybių. Tarpukariu Jiezne gyveno 410–430 žydų, kurie sudarė apie 40 proc. visų miestelio gyventojų. Zusmano tėtis
1931 m. emigravo į Urugvajų,
po metų ten naują gyvenimą
pradėjo ir penkiametis Zusmanas su mama ir sesute.
Dailininkas gimė Jiezne,
užaugo Urugvajuje, gyveno Europoje, Izraelyje, mirė
Niujorke, palaidotas Izraelyje. Nors mirė būdamas vos
47-erių, paliko labai didelį
kūrybinį palikimą: tapybos
darbų, piešinių, piešinių albumų, skulptūrų, keramikos
darbų. Montevidėjaus centre yra įsteigtas Jose Gurvich
muziejus.
Apie Zusmaną Gurvičių, jo
šeimą ir kitus Jiezne gyvenusius žydus ir buvo pasakojama parodytame videofilme,
kurį Jiezno gimnazijos mokiniai sukūrė, atsiliepdami į
nevyriausybinės organizacijos „Centropa“ iš Vienos paskelbtą konkursą. Jiezniškiai
buvo pripažinti konkurso nugalėtojais bei apdovanoti 300
eurų piniginiu prizu.

Imsis naujo projekto
Šis žydų atminimui skirtas filmas ir jo pripažinimas
kūrybinę komandą paskatino
imtis kito projekto ir dalyvauti valstybinio Vilniaus Gaono
žydų muziejaus paskelbtame
konkurse. Abi vaikus istorinę
atmintį išsaugoti skatinančios
mokytojos – prieniškės, tad

LEIDĖJAS:

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

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

REDAKCIJA:

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

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

jos susidomėjo prieš kelerius
metus „Naujojo Gėlupio“ laikraštyje išspausdintu straipsniu, kuriame prieniškis Jonas
Vyšniauskas pasakojo apie išlikusį buvusios žydų kapinių
tvoros fragmentą ir Prienuose
gyvenusius žydus.

Ketvirtojo dešimtmečio
Prienai
Netrukus 92-ąjį gimtadienį
švęsiantis Jonas Vyšniauskas
– tikra „vaikščiojanti enciklopedija“. Jis iki šiol puikiausiai
prisimena datas, faktus, pavardes. Kaune gimęs, bet visą sąmoningą gyvenimą Prienuose gyvenęs J. Vyšniauskas
susirinkusiems papasakojo,
kaip 1931–1938 m. atrodė
Prienai.
Anot garbaus prieniškio,
tuo metu Prienai buvo nedidelis miestelis, kuriame mūrinių namų buvo vos vienas
kitas, dauguma – mediniai,
nes statybinės medžiagos
miškų apsuptuose Prienuose
netrūko. Mieste buvo Nepriklausomybės (dabar Laisvės)
aikštė, pagrindinė Vytauto bei
kelios kitos gatvės ir gatvelės:
J. Basanavičiaus, Dariaus ir
Girėno, J. Vaitkaus, Šviesos,
Siauroji, Valančiaus... Aplink
aikštę ir arti jos gyveno įvairių
tautybių žmonės, bet daugiausia buvo žydų namai. Namai
– pastatyti galu į gatvę: prie
gatvės esančioje namo dalyje buvo įkurtos parduotuvės,
o kitoje namo pusėje – gyvenamosios patalpos. Žydai turėjo kepyklų, valgyklą, restoraną, prekiavo saldumynais,
mėsa, duona, vaistais, alumi,
drabužiais, avalyne, ūkinėmis
prekėmis, net degalais, veikė
lentpjūvės, malūnai, autobusų
stotis, buvo nuomojami kambariai. Net vienas autobusas
važinėjo po miestą!

„Pramonė ir prekyba buvo žydų rankose“, – taip tarpukario Prienus apibūdino J.
Vyšniauskas.
Prisimindamas vaikystę, J.
Vyšniauskas sakė, kad lietuviukai gerai sutarė su žydų
vaikais ir, nors mokėsi skirtingose mokyklose, po pamokų
draugaudavo.
Jo atmintis yra išsaugojusi
ir tilto per Nemuną susprogdinimą. Anot J. Vyšniausko,
tiltą susprogdino ne atsitraukdami vokiečiai 1944 m., kaip
dabar teigiama, bet rusai, ir
tai įvyko 1941 m. birželio
21 d. Jis, tuo metu gyvenęs
Kęstučio gatvėje, savo akimis matęs, ir kaip kareiviai
dėjo sprogmenis, ir kaip tiltas sprogo.
J. Vyšniauskas ragino muziejininkus ir kitus istorinės
atminties saugotojus bei puoselėtojus fotografuoti dar išlikusius senuosius Prienų pastatus ir užrašyti bei saugoti
dar gyvų senųjų prieniškių
atsiminimus.

Akmenis – į pamatus,
vietoj kapinių – vaikų
darželis
Iki šių dienų už Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos pastato yra
išlikęs žydų kapinių tvoros
fragmentas. Pasak J. Vyšniausko, žydų kapinės užėmė nemažą plotą šalia Kauno
gatvės ir nuo katalikų kapinių
jas skyrė tik akmeninė tvora.
Kitame kapinių krašte prie
Tyliosios gatvės stovėjo mūrinis pastatas (vadinamasis apsivalymo namelis, – aut. pastaba), kuriame mirusiesiems
buvo atliekamos paskutinės
apeigos.
„Mirusį žydą laidodavo
skubiai – tą pačią ar kitą dieną. Arklio traukiamu vežimu
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

karstą su palaikais atveždavo
į tą kapinių pakraštyje stovėjusį pastatą, į kurį įeidavo tik
rabinas ir patys artimiausi giminės. Laidodavo ne karste,
kuris buvo daugkartinis, bet
suvyniotą į aliejumi suvilgytą drobulę negilioje duobėje.
Ant kapo paminklus statydavo tik turtingi žydai, kurių
Prienuose buvo nedaug, visi
kiti kapą pažymėdavo akmeniu. Ir gėlių ar kitokių augalų
nesodindavo, aplankę palikdavo akmenėlį“, – prisiminimais dalijosi J. Vyšniauskas.
Po karo, kai Prienuose nebeliko žydų, kapinės pradėjo
nykti, o tvoros akmenis ir net
paminklus vietos gyventojai
naudojo statybose. Anot J.
Vyšniausko, daugumos pokario laikotarpiu Kauno gatvėje pastatytų namų pamatų
akmenys – iš žydų kapinių
tvoros.
Kapinių vietoje statant vaikų darželį buvo iškasta daug
kaulų, tačiau į tai niekas nekreipė dėmesio, kol mokytoja
Danutė Dvilinskaitė-Laukienė vienos ten rastos kaukolės nenunešė ir nepadėjo ant
rajono partijos vadovų stalo.
Tuomet statybos trumpam,
kol darbininkai iš statybvietės
rinko kaulus, sustojo. Manoma, kad palaikų likučiai buvo
palaidoti ant kalvelės kapinių
viduryje, o tą vietą žymi paminklinis akmuo su užrašu:
„Iki 1941 m. buvo laidojami
Prienų žydų tautybės gyventojai“.
Žydų kapinių Prienuose jau
nebėra. Likę tik 20–30 metrų
apardytos tvoros... Gal verta
susitelkti ir, kaip svajoja gerbiamas Jonas Vyšniauskas,
nors tą tvoros gabalą atstatyti
ir taip pagerbti buvusių mūsų bendrapiliečių atminimą.
Gal ir akmenys „prakalbės“,
gal besirūpindami tvoros atstatymu surinksime ir į vieną
vietą sudėsime daugiau istorinių faktų, atsiminimų, pasakojančių apie žydų gyvenimą
Prienuose.
Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 2538-8525.
Tiražas – 1 350 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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Pernai Giraitės ginkluotės gamykla pagamino maždaug 24
mln. vienetų įvairaus kalibro šovinių, 2016 metais – 19 mln.
Pasak bendrovės vadovo, gamykla jau pasiekė pajėgumų
limitą. Bendrovė pernai gavo 6,899 mln. eurų pajamų – 19,5
proc. daugiau nei 2016 metais (5,773 mln. eurų).

„Vaikystės
aitvarai“

Kasmet Prienų socialinių
paslaugų centre birželio 1ąją vasara prasideda gražia
švente – Tarptautine vaikų
gynimo diena. Tai popietė
„Vaikystės aitvarai“.

Atvykusius mažylius pasitiko darbuotojai su šypsenomis
ir maloniomis staigmenomis,
vaikai puošė „Vaikystės gaublį“
savo išpieštomis guašu rankytėmis, o tėveliai ir svečiai užrašė
palinkėjimus. Šventė prasidėjo
nuotaikingu „Pienės pūko“ lankytojų šokiu. Su gražia švente
centro lankytojus, darbuotojus,
svečius sveikino ir dovanojo
muzikinius kūrinius solistė Milena Ruseckaitė.
Vaikus sveikino centro direktorės pavaduotoja Liuda
Šeškuvienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Rasa
Olisevičienė. Gražių žodžių
negailėjo seniūnijų seniūnai bei
nuotaikingoji jūrininkė Eglė, atvykusi iš Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos. Beje, ji priminė mažiesiems, kad
vasarą nepamirštų apsilankyti
bibliotekoje ir skaitytų knygas.
Vaikai buvo paraginti dalyvauti Amsiaus viktorinoje. Pasibaigus viktorinai, vaikai galėjo
pasinerti į nuotaikingas pramogas: gaminti aitvarus, piešti ant
veidukų, atsipalaiduoti ant batuto. Šventės šurmulį paįvairino klounas Bumsis. Jis pasiūlė
vaikučiams išmokti pasigaminti šuniukus iš plonų balionų.
Pasigaminti žaisliukus bandė
ne tik mažieji, bet ir jų tėveliai.
Socialiniai darbuotojai pasiūlė
vaikučiams helio balionus su
pasigamintais aitvariukais paleisti į orą. Dangų numargino
įvairiaspalviai balionai su aitvarais.
O kokia šventė be vaišių stalo. Be abejo, Amsio padėjėja
kartu su Bumsiu atnešė gražiausią tortą. O šio būta ne tik gražaus, bet ir labai skanaus. Vaikystė – nepakartojamas žmogaus gyvenimo tarpsnis. Deja, ne visuomet vaikystė būna
šviesi, kai trūksta tėvų meilės ar
sveikatos, sunku būti nerūpestingu. Todėl mūsų, suaugusiųjų, pareiga apsaugoti vaikystę
– mažų žmogučių svajones ir
norus paversti realybe.
Dėkojame visiems atvykusiems ir prisidėjusiems prie
šventės organizavimo.
Socialinė darbuotoja Vilma
Deltuvienė 
REKLAMA



JAV technologijų milžinė „Microsoft“ trečiadienį pranešė
prie Orknio salų šiaurinėje Škotijos dalyje į jūros dugną
nuleidusi povandeninį duomenų centrą. Naująjį duomenų
centrą sudaro 12,2 metro ilgio baltas cilindras, kuriame
yra 864 serveriai. Šis centras jūros dugne gali gulėti iki
penkerių metų.

Holivudinė šypsena – dantis Ką planuojate
balinti lazeriu ar kapomis? nuveikti per
vasarą?

Ar ir tu svajoji apie
spindinčią „holivudinę“
šypseną? O tavo vonios
kambaryje daugybė
„balinančių“ pastų ir
skalavimo skysčių?

Norimo rezultato minėtomis
priemonėmis nepasieksi, jos pašalina apnašų sluoksnį, tačiau į
gilesnes struktūras neprasiskverbia. O dantys spalvą keičia dėl
daugybės priežasčių – senėjimo,
dažančių produktų (gėrimų, tabako ir pan.), ligų ar genetinių
savybių. Apie tikrai veiksmingas
balinimo procedūras – balinimą
lazeriu ir kapomis pasakoja Ž.
Kazakevičiaus implantologijos
centro burnos higienistė Birutė
Sinkevičiūtė.

Balinimas kapomis –
saugu
Kaip sako burnos higienistė
Birutė: „Balinimas kapomis yra
saugus balinimo būdas. Dantys
bąla po truputį. Pačios kapos yra
daromos pagal individualų žmogaus dantų atspaudą. Jas pagaminus, kapos pripildomos balinamąja žele ir ant dantų dėvimos
naktį arba dieną priklausomai
kokią balinimo želę pasirinksite. Kiek laiko užtruks balinimas,
priklauso nuo jūsų norų, dantų
struktūros ir spalvos intensyvumo. Jūs matysite, kaip keičiasi
dantų spalva ir patys nuspręsite,
kada nutraukti balinimą, paprastai tai trunka 1–2 mėnesius. Be
to, higienistė atkreipia dėmesį,
kad „atsiradus dantų jautrumui,
balinimą galėsite nutraukti ir
jį pratęsti vėliau.“ Birutė iškart
priduria: „Kad išvengtumėte nemalonaus dantų jautrumo yra siūlomos medžiagos, kurios veikia
lyg „nujautrintojai“, kurią galima
naudoti, kai tik dantukai tampa
jautresni.“

Balinimas lazeriu –
rezultatas po 1
procedūros
Dantų balinimo lazeriu procedūra yra saugi, greita ir neskausminga. Kaip teigia burnos
higienistė: „Moksliniais tyrimais
pagrįsta, jog balinant dantis šiuo
metodu, danties emalio pakitimų
nematoma net elektroniniu mikroskopu.“ Pati procedūra trunka apie 2 valandas, balinimo me-



Palydovinės nuotraukos rodo, kad Šiaurės Korėja praėjusį
mėnesį sunaikino dalį įrangos, naudotos bandyti savo
balistines raketas, trečiadienį informavo padėtį Korėjos
pusiasalyje stebinti amerikiečių organizacija.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

džiagos nepatenka į organizmą.
Pradinis rezultatas matomas iš
karto, galutinis – po 24 valandų,
tiek laiko dar veikia balinančios
priemonės. Todėl maždaug dvi
paras gali būti padidėjęs dantų
jautrumas. Kiek reikės procedūrų priklauso nuo jūsų norų, dantų
struktūros ir spalvos intensyvumo. Higienistė po dantų balinimo procedūros pataria: „Savaitę
ar ilgiau nevalgykite ir negerkite
jokių dažančių produktų – kavos,
arbatos, raudono vyno ir kt. Po
balinimo dantų paviršius yra imlesnis dažančioms medžiagoms.
Visa informacija, kaip prižiūrėti
dantis po balinimo, pacientui yra
suteikiama atliekant profesionalią burnos higieną, kurią būtina
atlikti prieš dantų balinimą.“

Žinoti būtina!
Burnos higienistė Birutė
Sinkevičiūtė atkreipia dėmesį:
„Dantų balinimo efektas visada
būna individualus. Rezultatas
nebūtinai bus lygiai toks pats,
kokį pavyko pasiekti jūsų draugei ar kaimynei. Tai priklauso
nuo danties struktūros, emalio
storio, pigmento rūšies. Reikia
nepamiršti, kad plombos, vainikėliai, laminatės nebąla, tad po
dantų balinimo gali tekti pakeisti ir senas priekinių dantų plombas bei vainikėlius. Balinimas
nerekomenduojamas esant labai
intensyviam dantų kariesui arba
itin jautriems dantims, nešiojant
breketus, sergant periodontitu.“
Higienistė primena: „Dantų balinimo procedūrų neatlikinėkite
patys namuose nepasitarę su gydytoju ir neaiškiomis priemonėmis, taip galite pažeisti danties
struktūrą.
Daugiau informacijos apie
klinikoje atliekamas dantų balinimo paslaugas:
tel. +370 605 27574
www.kazakevičiausklinika.lt 

Juozas Kaškonas

Užsiimu individualia veikla, tai daugiau laiko poilsiui turiu žiemą, bet kartą
per metus iš namų ištrūkstame ir vasarą – jau po savaitės skrisime į Bulgariją.
Žinoma, vasarą netrūksta ir
ūkiškų darbų prie namų, bet
stengiamės viską suspėti.

Egidija Valkauskienė

Mūsų šeimoje didžiausias
šios vasaros įvykis – sūnaus
vestuvės, tad pasiruošimui
reiks skirti nemažai laiko.
Gyvename kaime, ir, nors
neturime didelio ūkio, bet savo malonumui dar darže pasikapstau – tai irgi užima laiko. Netoli mūsų yra Guostos
ežeras, todėl vandens malonumai – arti. Jūra labiau patinka kitais metų laikais, bet
ne vasarą, kai būna apgulta
žmonių, todėl ir netraukia
nuvažiuoti. Mėgstu pasivaikščioti po mišką, bet grybus imu tik tuos, ant kurių
„užlipu“. Didžiausias grybautojas mūsų šeimoje yra
vyras, jis mus šiomis gėrybėmis aprūpina. Per atostogas
pasirūpinu sveikata, kai pasitaiko proga, nuvažiuojame
kur nors toliau, bet didelių
iššūkių nekeliu. O didžiausia
palaima – ramiai tyliai pasėdėti ir išgerti kavos puodelį,
nes rūpesčių apstu.

Albina Katilienė
Roma Krasauskienė

Vasarą daug laiko leisime namuose su šeima ir
dešimčiai dienų vyksime
į Kroatiją. Ten atostogausime jau trečią kartą, nes
labai patinka šios šalies
gamta, klimatas, žmonės,
maistas. Lietuvoje retai kada kur išvažiuojame, nes
visur labai brangu, prie
ežerų dažnai netvarkinga,
o visus mūsų krašto ežerus, miškus ir kitus malonumus randame tėvų sodyboje. Ten – ir didelis sodas,
ir šviežių daržovių lysvės,
ir tvenkinukas su žuvimis.
Mes užsiimame namų renovacijomis – atliekame
smulkius remontus, todėl
vasarą mums – pats darbymetis, bet ir poilsiui kartą
per sezoną randame laiko.
Uogavimui ir grybavimui
laiko nebeturime – palaikydami senas tradicijas, dar
nuvažiuojame po kartą per
sezoną pauogauti ir pagrybauti, bet dažniau miško
gėrybes perkame.

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

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

Gyvenu kaime viena, auginu vištų, turiu daržą, tad
vasarą rūpesčių netrūksta.
Seniau su vyru daug kur keliaudavome – ir kolūkis ekskursijas po Lietuvą ar kur toliau organizuodavo, ir patys
savaitgaliais dažnai kartu su
dukromis apsilankydavome
Trakuose, Kaune, Vilniuje,
Palangoje ar kur kitur. Laikėm ir gyvulių, bet visur suspėdavome. Dabar, kai likau
jau viena, dukros neleidžia,
kad liūdėčiau – dažnai kur
nors nusiveža. Pernai buvome Palangoje ir šventas vietas aplankėme. Šiais metais
taip pat yra planų kur nors
nuvažiuoti.

Arūnas Kamarauskas

Didžiąją dalį vasaros, kaip
tikras lietuvis, skirsiu „namų darbams“ darže, sode,
remontams. Šiuo metu man
kaip tik atostogos darbe, tai
tuo ir užsiimsiu. Kol kas
niekur nekeliausime, prie
jūros su šeima planuojame
važiuoti vėliau, kai man bus
antra atostogų dalis. Vasarą
įvairiuose Lietuvos kampeliuose vyksta daug švenčių,
tai dažną savaitgalį aplankome kurią nors vietovę.
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Už vaikų tvirkinimą nuteistas vyras buvo vėl sulaikytas už
tokias pat nusikalstamas veikas. Vyro aukų galėjo būti apie
40. Teismas trečiadienį Algimantui Ulvidui skyrė suėmimą
mėnesiui. Balandžio 26 dieną jis Kauno apylinkės teismo
pripažintas kaltu dėl jaunesnių nei 16 metų asmenų
tvirkinimo, tačiau vistiek tęsė nusikalstamas veikas.



Radviliškyje suimtas nuo 2011 metų seksualinio pobūdžio
nusikaltimus vykdęs vyras. Iki šiol visos laisvės atėmimo
bausmės jam buvo atidedamos. Socialiniame tinkle
„Facebook“ jis ieškodavo 11-13 metų vaikų, užmegzdavo su
jais kontaktą ir prašydavo atsiųsti savo apnuoginto kūno bei
lytinių organų nuotraukas, to nepadarius - šantažuodavo.



Po Lietuvoje atlikto parlamentinio tyrimo dėl verslo
poveikio politikai JAV Valstybės departamentas paragino ir
kitas šalis viešinti neskaidrią Rusijos energetikos milžinės
„Rosatom“ veiklą.

Yra gyvenime ir praeitis, ir ateitis,
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės.
Laimingas tas, kas moka atvira širdim
Gyvenimą praeit, mylėti žmones...
Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!

Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidyklos direktorius Valdas Kubilius, literatūrologė Inga Stepukonienė ir knygos autorė Birutė Jonelienė.

Knyga, gimusi iš meilės gimtajai žemei,
kalbai, tautai, kultūrai, žmonėms
ATKelta IŠ 1 p.
nučių romanas „Laikysiu Tave už rankos“.
Antroji knyga „Laisvės
aušra 1988“ – dokumentinė.
Knygoje prisimenami jau istorija tapę, rodos, dar tokie
neseni Atgimimo laikai, Sąjūdžio kūrimosi ištakos Prienų
rajone, įvykiai ir akimirkos.
Birutė Jonelienė atsiminimų knygą „Laisvės
aušra 1988“ skyrė anūkei Simonai, kuri vis
prašydavo pasidalinti
prisiminimais. O visus
susirinkusius ji kvietė
prisiminti tuos šviesius
laikus ir pabendrauti.
Literatūrologės Ingos
Stepukonienės teigimu, ši knyga, gimusi iš
meilės gimtajai žemei,
kalbai,tautai, kultūrai,
žmonėms – visa tam, ką vadiname lietuviška savastimi, yra
įspūdingas istorinis palikimas,
o Sąjūdžio istorija – šventas
mūsų visų reikalas.
Pasaulio lietuvių kultūros,
mokslo ir švietimo centro
leidyklos direktoriusValdas
Kubilius kalbėjo, kad Birutė
padarė viso Istorijos instituto darbuotojų darbą. Anot jo,
rašyti metraštį – ne visiems
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tuose, platino spaudinius.
Knygos sutiktuvių proga
autorę sveikino ir prisiminimais dalijosi knygos rėmėjas
Gediminas Olsevičius, tautodailininkas, sąjūdietis Algimantas Sakalauskas, kultūrologė, visuomenės veikėja,
Sąjūdžio veiklos dalyvė Dainora Šaltienė, jaunasis politikas ir visuomenės veikėjas,
buvusio atsakingojo
Sąjūdžio sekretoriaus
Gedimino Jonelio sūnus Vytautas Jonelis,
Prienų rajono savivaldybės administracijos
Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėja
Rimantas Šiugždinis ir
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios biBirutė Jonelienė knygą
bliotekos direktorė Daiskyrė anūkei Simonai
va Čepeliauskienė.
Šventinį
renginį pagyvino
– sakė V. Kubilius.
Prienų
krašto
muziejaus anAnot jo, net Kaunas neturi
tokios knygos – to laikmečio samblio „Marginys“ dainos,
metraščio, straipsnių rinkinio, kurios dar ilgai skambėjo ir
taip pat mažai kas išsaugojo prie arbatos puodelio dalinanSąjūdžio spaudą, palyginti tis prisiminimais.
Renginio dalyviai galėjo
nedaug yra nuotraukų, ypač
apžiūrėti
bibliotekoje veikianspalvotų.
Jis mintimis grįžo trisde- čią spaudinių parodą „Sąjūdis
šimt metų atgal ir papasakojo, ateina iš toli“, skirtą Lietuvos
kaip kartu su prieniškiais da- persitvarkymo sąjūdžio 30lyvavo kai kuriuose projek- mečiui.
duota, bet Birutės užrašai buvo fantastiški.
„Birutė savo tekstuose labai gražiai aprašo tą ypatingą
mitingų jausmą, kaip jautėsi
žmogus po mitingų ar Baltijos kelio. Tai labai sunku perteikti, bet jai pavyko! Tai, kad
knygoje užfiksuota daug faktų, daug įvykių – jau istorija,
paminklas žodžiui, įvykiui“,

Gražaus 40-mečio sulaukus Renatą Milkevičių
bei gimtadienių sukaktuvininkus: Nataliją Tumas, Kęstutį Šalčių,
Astą Makštutytę, Zitą Urbanavičienę, Justiną Mikalauskį ir
Oną Nemeikštienę
sveikina
Darbo partijos Prienų skyrius.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
AŠMINTOS SENIŪNIJOS PANAIKINIMO IR
IŠLAUŽO, PAKUONIO, PRIENŲ BEI BALBIERIŠKIO
SENIŪNIJŲ TERITORIJŲ RIBŲ PAKEITIMO
2018 m. gegužės 31 d. Nr. T3-131, Prienai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies
13 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos
administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 71
straipsniu, Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų
ribų nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo Lietuvos Respublikos adresų registro
tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 1V-561
„Dėl Seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų
nustatymo ir keitimo, dokumentų pateikimo
Lietuvos Respublikos adresų registro tvarkymo įstaigai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 ir
6 punktais, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. T3-31
„Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos paskelbimo“ ir atsižvelgdama į Prienų rajono Išlaužo, Pakuonio ir
Prienų seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų
keitimo planus, suderintus su valstybės įmone Registrų centru, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Panaikinti Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūniją 2018 m. rugpjūčio
31 d.
2. Priskirti Prienų rajono savivaldybės Išlaužo seniūnijai Pakuonio seniūnijos Purvininkų, Šaltupio, Laukiškių, Valengiškių
gyvenamąsias vietoves nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
3. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės
Išlaužo seniūnijos aptarnaujamos teritorijos
ribų keitimo planą (pridedama).
4. Nustatyti Prienų rajono savivaldybės
administracijos Išlaužo seniūnijos buveinės
vietą administraciniame pastate, esančiame
adresu: Prienų r. sav. Išlaužo sen. Išlaužo k.
Vytauto Gurevičiaus g. 1.
5. Priskirti Prienų rajono savivaldybės Pakuonio seniūnijai Ašmintos seniūnijos Bačkininkų, Pabališkių, Apušoto, Patrakiemio,
Naujininkų, Antakalnio, Pagaršvio, Ašmin-

tos, Pošvenčio, Malinavo, Pašventupio,
Vangų gyvenamąsias vietoves nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d.
6. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės
Pakuonio seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribų keitimo planą (pridedama).
7. Nustatyti Prienų rajono savivaldybės
administracijos Pakuonio seniūnijos buveinės vietą administraciniame pastate, esančiame adresu: Prienų r. sav. Pakuonio sen.
Pakuonio mstl. Sodų g. 33.
8. Priskirti Prienų rajono savivaldybės Prienų seniūnijai Ašmintos seniūnijos Kalvių,
Pociūnų, Davaitbalio, Važatkiemio, Alksniakiemio, Šmitiškių, Rūdupio, Žarijų, Bagrėno, Strielčių, Liepaloto, Giniūnų, Mačiūnų,
Ignacavos bei Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų, Paduoblio gyvenamąsias vietoves nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
9. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės
Prienų seniūnijos aptarnaujamos teritorijos
ribų keitimo planą (pridedama).
10. Nustatyti Prienų rajono savivaldybės
administracijos Prienų seniūnijos buveinės
vietą administraciniame pastate, esančiame
adresu: Prienų m. Vytauto g. 35.
11. Pavesti Prienų rajono savivaldybės
administracijai paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Išlaužo, Pakuonio, Prienų
bei Balbieriškio seniūnijų skelbimų lentose.
12. Nustatyti, kad sprendimo 3, 6 ir 9 punktai įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo
įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al.
36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai;
Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g.
9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus
g. 8A, Kaunas).
Su sprendimo priedais galite susipažinti
Savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo ir Pakuonio seniūnijose.
Savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas
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15.35 val.
„Vyrai juodais drabužiais“

05:45 Klausimėlis 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:20
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 07:30 Premjera.
Detektyvė Miretė 07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė 08:10
Karinės paslaptys 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios 11:45
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų
išgyvenimo strategija 12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Didžiosios gyvūnų migracijos
13:35 Puaro 15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom”
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena širdis”
23:10 Susižadėję penkerius metus 01:10 Žmogus su auksiniu pistoletu 03:10 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija
04:00 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos 04:50
Dokumentinė apybraiža „Deganti
vasara. 1988-ieji”
06:25 Dienos programa 06:30
Peliukas Stiuartas Litlis (6) 06:55
Neramūs ir triukšmingi (5) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai (21) 07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (8)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis
(9) 08:35 Tomo ir Džerio šou (8)
09:00 Saugokis meškinų (21)
09:15 Saugokis meškinų (22)
09:30 Drakonų kova. Super (17)
10:00 KINO PUSRYČIAI Sniego karalienė 11:35 Šnipų vaikučiai 13:20 Ko nori mergina 15:30
Policijos akademija 17:30 Geriau
vėliau negu niekada (2) 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai
ir laimingai 21:20 Tik nekvieskite
farų! 23:30 Skautai prieš zombius
01:15 Ties riba į rytojų

05:20 Virtuvė 06:15 Televitrina
06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas 08:30 Kobra 11
09:30 Ilgo plauko istorija 10:00
Virtuvės istorijos 10:30 Skaniai
ir paprastai 11:00 Svajonių ūkis
11:30 Didysis šunų pabėgimas
13:20 Makfarlandas, JAV 16:05
Ekstrasensai tiria 17:55 Olimpinė diena 2018 18:30 TV3 žinios
19:00 TV3 sportas 19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot 19:30 Spąstai
tėvams 22:05 Iksmenai 2 00:00
Gimtadienis 01:45 Iksmenai 2
04:05 Vaizdo dienoraštis
06:15 Viena už visus (112) 06:45

Viena už visus (113) 07:15 Viena
už visus (114) 07:45 Viena už visus (115) 08:15 Viena už visus
(116) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30
Apie žūklę 10:00 Pavariau (13)
10:30 Blogas šuo! (5) 11:30 BBC
dokumentika. Kalnai. Pasaulis
virš debesų (3) 12:40 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu (96)
13:10 Džekas Hana kviečia į gamtą (14) 13:40 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (2) 14:45 Kas žudikas? (32)
16:00 Detektyvų istorijos (2) 17:00
numatomos LKL čempionato
rungtynės 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Saldus
kerštas 00:00 AŠTRUS KINAS
Pagieža 01:40 Gyvi numirėliai (16)
02:45 Muzikinė kaukė
06:00 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:55
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena Draugelytė-Galdikienė“ 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 „Vantos lapas“ 10:00
Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo
būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/1; 1/2)
13:00 „Pražūtingi smaragdai“ (61;
62) 15:00 „Tarptautinis MMA turnyras „King of the Cage Baltic Tour 3“
(1) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
„Neišsižadėk“ (1; 2) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(2 tęs. 3) 20:00 Žinios 20:22 Orai
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“
(9; 10) 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Iššūkis“ (1/1; 1/2) 01:00
„Pražūtingi smaragdai“ (43; 44)
02:40 „Baltoji vergė“ (9; 10) 04:10
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30
„Iššūkis“ (1/1; 1/2)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Bjauriausi darbai pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00
Vienam gale kablys 09:30 Statybų
gidas 10:00 Nuo amato iki verslo
10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės
11:00 Skilusios kaukolės ranča
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Dalykai, kuriuos verta išmėginti 14:00
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 19:00 Amerikos dievaitis 21:00 Žinios 21:58
Orai 22:00 Alpinistas 01:05 Alpinistas 03:00 Jokių kliūčių!
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją kitaip 09:30 Mokslo sriuba
10:00 Muzikos talentų lyga 2018.
1 d. Ved. Eglė Jurgaitytė ir Mantas Wizard 11:10 Mano tėviškė
11:30 Tarptautinis operos forumas „Opera rytoj” 13:15 Klauskite daktaro 14:10 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas 15:05 Atžalos 16:00 Euromaxx 16:35 Mes
– tavo vaikai 17:30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija 18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
18:45 Akistatos 19:40 Akistatos
20:30 Stambiu planu 21:15 Kino
žvaigždžių alėja 23:25 LRT OPUS
ORE. Grupė „The Station” 00:25
Dabar pasaulyje 01:00 Europos
kinas. Šeši balai pagal Richterį
02:30 Prokurorai 03:15 Pažvelk
į profesiją kitaip
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21.00 val.
„Haris Poteris ir Išminties
akmuo“

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 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:00 Premjera. Kačių ABC 1
11:45 Pasaulio dokumentika. Azijos cunamis. Mirtina banga 12:40
Pasaulio dokumentika. Nepažinti
Indokinijos kampeliai 13:35 Puaro
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43
Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė
2018” 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Vaikų ir moksleivių televizijos konkursas „Dainų dainelė
2018” 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Premjera. Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 4. 22:40 D’Artanjano duktė 00:45 Mamytė 03:00 Pasaulio
dokumentika. Nepažinti Indokinijos kampeliai 03:55 Muzikinė
pramoginė programa „Du balsai
– viena širdis”
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (7)
06:55 Neramūs ir triukšmingi (6)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai (22) 07:45
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(9) 08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (10) 08:35 Tomo ir Džerio šou
(9) 09:00 Saugokis meškinų (23)
09:15 Drakonų kova. Super (18)
09:45 KINO PUSRYČIAI Sniego žmogus Jokas 11:45 Haris
Poteris ir Išminties akmuo 14:40
Jau atvažiavom? 16:30 Gamtos
jėgos 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 Teleloto
20:35 Tamsoje. Savaitės finalas 22:00 Kaip atsikratyti boso 2
00:20 Akies krašteliu 02:15 Tik
nekvieskite farų!
05:30 Virtuvė 06:15 Televitrina
06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas 08:30 Kobra 11
09:30 Penkių žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai 11:30 Pasaka apie pagrobtą nimfą 12:35
Išdykėlis Danstonas 14:20 Jaunėlis 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Greitis 2:
laivo užgrobimas 22:00 Nesunaikinami 2 00:35 Elementaru 01:30
Kvantikas 02:25 Amerikiečiai
03:15 Detektyvas Bekstriomas
04:05 Tironas
06:30 Galiūnų Čempionų lygos
rungtynės Rumunijoje 07:30
Sveikatos kodas 08:30 Tauro
ragas 09:00 Galiūnų Čempionų
lygos rungtynės. Kiurasao 10:00
Pavariau (14) 10:30 Blogas šuo!

(6) 11:30 BBC dokumentika.
Laukiniai maištautojai (1) 12:40
Džekas Hana kviečia į gamtą
(15) 13:10 Ekstrasensų mūšis (2)
16:00 Reali mistika (28) 17:00 numatomos LKL čempionato rungtynės 19:30 Daktaras Richteris
(19) 20:40 Daktaras Richteris
(20) 21:45 Juodasis sąrašas (6)
22:45 Išbandymų diena (9) 23:45
Ekstrasensų mūšis (2) 02:15 Vanity Fair. Visiškai slaptai (2) 03:00
Kas žudikas? (32)
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21.00 val.
„Pagrobimas”

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
Senis 10:05 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 5 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Savaitė
12:40 Klausimėlis 13:05 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Klausimėlis 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Gimę tą pačią dieną
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:20
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai” 23:15 Premjera.
Aukštuomenės daktaras 4 00:00
Pasaulio teisuoliai 00:45 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Pasaulio dokumentika. Azijos cunamis. Mir06:10 Televitrina 06:30 Ledo
tina banga
kelias 07:30 Bjauriausi darbai
pasaulyje 08:30 Iš peties 09:30
Vienam gale kablys 10:00 Bearas 06:15 Mano gyvenimo šviesa
Gryllsas. Išlikimas 11:00 Skilusios (131) 06:40 Mano gyvenimo
kaukolės ranča 12:00 Jokių kliū- šviesa (132) 07:05 Mano gyveničių! 13:00 Dalykai, kuriuos verta mo šviesa (133) 07:30 Neramūs
išmėginti 14:00 Bjauriausi dar- ir triukšmingi (7) 07:55 Volkeris,
bai pasaulyje 15:00 Ledo kelias Teksaso reindžeris (132) 08:55
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių Rytas su LNK 10:55 Ponas Bynas
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 (2) 11:25 Geriau vėliau negu nieSkorpionas 19:00 Amerikos die- kada (2) 12:25 Nuo... Iki... 13:25
vaitis 21:00 Žinios 21:58 Orai Gyvenimo daina (7) 14:25 Dvi šir22:00 X Faktorius 00:50 Kobra dys (852) 14:55 Dvi širdys (853)
11 01:45 Daktaras Hausas 02:35 15:25 Dvi širdys (854) 15:55 Dvi
Imperija
širdys (855) 16:30 Labas vakaras,
Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios 19:25 Sportas
06:00 Lietuvos Respublikos him- 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Juonas 06:05 LRT OPUS ORE. Gru- dosios našlės (5) 21:00 Tamsoje
pė „The Station” 07:05 Mokslo 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė. Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Vilniaus albumas 07:45 Kultūrų Akivaizdus ir tikras pavojus 01:20
kryžkelė. Trembita 08:00 Kultūrų Kaip atsikratyti boso 2
kryžkelė. Menora 08:15 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 08:30
Krikščionio žodis 08:45 Kelias 05:15 Elementaru 06:10 Televi09:00 Euromaxx 09:30 Premjera. trina 06:25 Kempiniukas PlačiaAplinką tausojantis ūkininkavimas kelnis 06:55 Simpsonai 07:25
10:00 ARTS21 10:30 Pradėk nuo Simpsonai 07:55 Svajonių sodai
savęs 11:00 Septynios Kauno die- 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai
nos 11:30 Durys atsidaro 12:00 - mano gyvenimas 12:00 Kobra
Kultmisijos 12:45 ARTi 13:00 Lini- 11 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpja, spalva, forma 13:30 Stop juos- sonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
ta 14:00 Legendos 14:50 Šventa- žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
dienio mintys 15:15 Vienuolynų Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22
kelias Lietuvoje 15:45 Muzikos TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30
talentų lyga 2018 17:15 Kultūros Paskutinis iš Magikianų 20:00
teismas 18:00 Nes man tai rūpi Gyvenimo išdaigos 20:30 Gyve18:45 Kiotas. Romantiška pažin- nimo išdaigos 21:00 Pasmerkti
tis su nacionalinėmis vertybėmis 4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:22
19:30 Premjera. Penki draugai TV3 sportas 22:27 TV3 orai 22:30
4 21:05 Skambantys pasauliai Veidai minioje 01:05 Elementaru
su Nomeda Kazlaus 22:00 Or- 01:55 Kvantikas 02:45 Amerikiekestro muzikos koncertas 23:10 čiai 03:35 Detektyvas BekstrioAnapus čia ir dabar 23:55 Kino mas 04:25 Ekstrasensai tiria
žvaigždžių alėja. Vardan tėvo
02:05 Prisikėlimo ekspresas –
šimtmečio veidai 02:50 Stambiu 06:15 Viena už visus (117) 06:50
planu 03:35 Stilius
Viena už visus (118) 07:25 Proku05:10 „24/7“ 05:50 „Pasaulio
turgūs. Berlynas“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Pasaulis iš viršaus“ 08:30 „Kaimo akademija“ 09:00 „Šiandien
kimba“ 10:00 „Pavojingiausios
kelionės. Ladakas“ 10:35 „Pavojingiausios kelionės. Laosas“
11:10 „Ekovizija“ 11:20 „Kapitonas Gordejevas“ (6/1; 6/2) 13:30
„Laiptai į dangų“ (17; 18) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 17:00
„Gyvenimo sparnai“ 17:30 „Neprijaukinti. Turkija“ 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neprijaukinti.
Australija“ 19:00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Monako
GP. 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
„Žmogus be praeities“ (15) 21:30
„24/7“ 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Svarbiausia - įstatymas“
(9; 10) 01:00 „Laiptai į dangų“ (13;
14) 02:50 „24/7“ 03:30 „Kapitonas
Gordejevas“ (1/1; 1/2)

rorų patikrinimas (458) 08:35 44as skyrius (81) 09:35 Tokia tarnyba (53) 10:30 Kobra 11 (5) 11:35
Akloji zona (20) 12:35 Stoties
policija (10) 13:35 Prokurorų patikrinimas (459) 14:50 44-as skyrius (82) 15:55 Tokia tarnyba (54)
16:50 Kobra 11 (6) 18:00 Gelbėtojai - 112 (106) 18:30 numatomos
LKL čempionato rungtynės 21:00
Pagrobimas 22:50 Saldus kerštas
00:40 Išbandymų diena (9) 01:25
Juodasis sąrašas (6)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (5) 06:20 Programa
06:24 TV parduotuvė 06:40 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“ 07:10 „Ant bangos“ 08:10
„24/7“ 09:10 „Rojus“ (60) 10:15
„Neišsižadėk“ (1) 11:20 „Merdoko
paslaptys“ (4/10) 12:25 „Miškinis“
(4/34) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Gluchariovas“ (1/5) 15:00 „Delta“
(1/14) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (2/7) 18:00
Reporteris 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (1/10) 20:00 Reporteris 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris
22:57 Orai 23:00 2018 m. „Formulės- 1“ čempionatas. Kanados GP
apžvalga. 00:00 „Gluchariovas“
(1/5) 01:00 „Delta“ (1/14) 02:00
„Merdoko paslaptys“ (4/9) 02:45
„Žmogus be praeities“ (6) 03:35
„Vienišas vilkas“ (12) 04:20 „Merdoko paslaptys“ (4/9)
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 CSI Majamis 08:55 Nuo
amato iki verslo 09:25 CSI kriminalistai 10:25 Paskutinis iš vyrų
10:55 Paskutinis iš vyrų 11:20
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:30 Iš
peties 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 CSI Majamis 16:25 CSI
kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir
turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55
Rezidentai 20:30 Filologyno berniukai 21:00 Žinios 21:28 Orai
21:30 Pašėlęs policininkas 22:30
6 kadrai 23:00 Palata 00:35 Kobra 11 01:30 Daktaras Hausas
02:20 Imperija
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06:15 Viena už visus (119) 06:50
Viena už visus (120) 07:25 Prokurorų patikrinimas (459) 08:35 44as skyrius (82) 09:35 Tokia tarnyba
(54) 10:25 Kobra 11 (6) 11:25 Ekstrasensų mūšis (9) 13:35 Prokuro22.30 val. rų patikrinimas (460) 14:50 44-as
skyrius (83) 15:55 Tokia tarnyba
„USS Indianapolis: drą(55) 16:50 Kobra 11 (7) 18:00
siausi vyrai “
Gelbėtojai - 112 (107) 18:30 numatomos LKL čempionato rungtynės 21:00 Mafijos bosai 23:05
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Pagrobimas 00:55 Įkaitai (2) 01:40
Respublikos himnas 06:05 La- Blogas šuo! (5)
bas rytas, Lietuva 06:30 Žinios
09:00 Senis 10:00 Respublikos 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
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Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios
02:20 Imperija
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
našlės (8) 21:00 Tamsoje 21:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAIŽinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
TĖS HITAS Pasaulių karas 23:20 06:00 Lietuvos Respublikos him22:30 VAKARO SEANSAS Laukinės atostogos 00:25 Judantis 06:00 Lietuvos Respublikos him- Juodojo ežero paslaptis 01:05 nas 06:05 Džiazo muzikos vakaobjektas (8) 01:20 Bejėgis teisin- nas 06:05 Džiazo muzikos va- Laukinės atostogos
ras. XX tarptautinis džiazo festivagumas 02:55 Alchemija. VDU kar- karas. XX tarptautinis džiazo
lis „Birštonas 2018” 06:50 Auklė
festivalis „Birštonas 2018” 06:50
ta 03:25 RETROSPEKTYVA
Mun 07:05 Tobotai 2 07:25 LaisAuklė Mun 07:05 Tobotai 2 07:30
05:25 Virtuvė 06:10 Televitrina vės vėliavnešiai 07:50 Vienuolynų
Septynios Kauno dienos 07:50 Li06:25 Kempiniukas Plačiakelnis kelias Lietuvoje 08:20 Pažvelk į
nija, spalva, forma 08:20 Lietuva
06:55 Simpsonai 07:25 Simp- profesiją kitaip 08:50 Nuo gamy05:20 Virtuvė 06:10 Televitrina
mūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos
sonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25 klos konvejerio 2 09:15 Labas
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Paskutinis iš Magikianų 08:55 rytas, Lietuva 12:00 DW naujie06:55 Simpsonai 07:25 SimpLietuva 12:00 DW naujienos rusų
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - ma- nos rusų kalba 12:15 LRT studisonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25
kalba 12:15 LRT studija Vilniaus
no gyvenimas 11:00 Tai - mano ja Vilniaus knygų mugėje 2018
Paskutinis iš Magikianų 08:55
knygų mugėje 2018 13:00 Klausgyvenimas 12:00 Gyvenimo iš- 13:00 Dokumentinė apybraiža
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano
kite daktaro 13:55 Anapus čia ir
daigos 12:30 Gyvenimo išdaigos „Mes nugalėjom” 13:30 Stambiu
gyvenimas 12:00 Gyvenimo išdabar 14:45 Didžiosios Visatos
13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji planu 14:15 2018 FIFA pasaudaigos 12:30 Gyvenimo išdaigos
paslaptys su Morganu Frimanu 4
14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji lio futbolo čempionato apžvalga
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpso15:30 Auklė Mun 15:40 Tobotai 2
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
nai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
16:05 Nuo gamyklos konvejerio
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai čempionatas. A grupė. Egiptas
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
2 16:30 Skambantys pasauliai su
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži- – Urugvajus. Tiesioginė transliaPagalba 18:30 TV3 žinios 19:22
Nomeda Kazlaus 17:30 Gedulo ir
nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 cija iš Jekaterinburgo 17:00 LaTV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30
Vilties diena. Šv. Mišių tiesioginė
orai 19:30 Rio 2 21:20 Naktinis ba diena, Lietuva 18:30 Lietuvos
Paskutinis iš Magikianų 20:00 Gytransliacija iš Vilniaus arkikatedros
pasimatymas 23:10 Apiplėšimas tūkstantmečio vaikai 19:30 Ten,
venimo išdaigos 20:30 Gyvenimo
18:30 Kristina Vasiliauskaitė „StaBeikerio gatvėje 02:50 Naktinis kur namai 3 20:15 ARTi 20:30
išdaigos 21:00 Pasmerkti 4 21:30
bat Mater” 19:00 Dokumentinė
Kultūros teismas 21:15 Europos
pasimatymas 04:25 Kvantikas
TV3 vakaro žinios 22:22 TV3 sporapybraiža „Mes nugalėjom” 19:30
kinas. Premjera. Šešiolika ąžuolų
tas 22:27 TV3 orai 22:30 Kietas
Ten, kur namai 3 20:25 Anapus čia
22:45 Kristupo vasaros festivalis
riešutėlis 2 01:25 Kietas riešutėlis
ir dabar 21:15 Mano tėviškė 21:35 06:15 Viena už visus (125) 06:50
2016. Uždarymo koncertas 23:45
2 03:35 Londono bulvaras
Lietuvos diplomatijos šefas 22:40 Viena už visus (126) 07:25 ProDW naujienos rusų kalba. 00:00
Rūta žalioji 23:45 DW naujienos kurorų patikrinimas (462) 08:35
Dabar pasaulyje
06:15 Viena už visus (123) 06:50 rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, birželio 16 d.

13.40 val.
„Girtas meistras. Pradžių
pradžia“

05:15 Misija Sibiras’17. iš mokyklos suolo į ekspedicijos traukinį 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio
Bilo nuotykiai 07:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
07:30 Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 Premjera. Stebuklingoji
Boružėlė 08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 11:45 Pasaulio dokumentika 13:35 Puaro 15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 17:45 Pramoginė
laida „Editos šou” 18:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas.
C grupė. Peru – Danija. Tiesioginė transliacija iš Saransko 20:57
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga”
21:00 Panorama 21:35 Sportas
21:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. D grupė. Kroatija
– Nigerija. Tiesioginė transliacija iš
Kaliningrado 00:00 Koketės 01:30
Šnipas, kuris mane mylėjo 03:35
Pasaulio dokumentika
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (8)
06:55 Neramūs ir triukšmingi (10)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai (23) 07:45
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(10) 08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (11) 08:35 Tomo ir Džerio
šou (10) 09:00 Saugokis meškinų
(24) 09:15 Saugokis meškinų (25)
09:30 Drakonų kova. Super (19)
09:55 KINO PUSRYČIAI Monstrų namai 11:40 Šnipų vaikučiai
2. Prarastų svajonių sala 13:40
Girtas meistras. Pradžių pradžia
15:50 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis 17:30 Geriau vėliau
negu niekada (3) 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Kaip prisijaukinti
slibiną 21:25 Bjauri tiesa 23:20
Didingiausias filmas 01:05 Pasaulių karas
05:15 Elementaru 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės
08:00 Aladinas 08:30 Kobra 11
09:30 Ilgo plauko istorija 10:00
Virtuvės istorijos 10:30 Skaniai
ir paprastai 11:00 Svajonių ūkis
11:30 Gnomeo ir Džiuljeta 13:05
Beždžionėlė ekstremalė 14:55
Džordžas ir drakonas 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas 19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot 19:30 Vakaro
pasakojimai 21:20 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis 23:35 Grėsmingasis aštuonetas 00:50 Prometėjas
03:05 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis
04:55 Amerikiečiai
06:15 Viena už visus (122) 06:45
Viena už visus (123) 07:15 Viena
už visus (124) 07:45 Viena už vi-

sus (125) 08:15 Viena už visus
(126) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Brydės 09:30 Apie
žūklę 10:00 Pavariau (15) 10:30
Blogas šuo! (7) 11:30 Laukiniai
maištautojai (2) 12:40 Džekas
Hana kviečia į gamtą (16) 13:10
Džekas Hana kviečia į gamtą
(17) 13:40 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (3) 14:45 Kas žudikas?
(33) 16:00 Detektyvų istorijos (3)
17:00 numatomos LKL čempionato rungtynės 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS
International 00:25 AŠTRUS KINAS Mirties motelis 02:00 Įkaitai
(4) 02:45 Įkaitai (5) 03:25 Muzikinė kaukė
06:00 „Pasaulio turgūs. Tailandas“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
07:55 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Žibutė-Rozalija Preibytė“ 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos lapas“
10:00 PREMJERA 10:30 Gyvenimo būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/3;
1/4) 13:00 „Baltoji vergė“ (11; 12)
15:00 „Tarptautinis MMA turnyras
„King of the Cage Baltic Tour 3“
(2) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
„Neišsižadėk“ (4; 5) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(5 tęs. 6) 20:00 Žinios 20:22 Orai
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“
(11; 12) 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Iššūkis“ (1/3; 1/4) 01:00
„Pražūtingi smaragdai“ (45; 46)
02:40 „Baltoji vergė“ (11; 12) 04:10
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30
„Iššūkis“ (1/3; 1/4)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Bjauriausi darbai
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Statybų gidas 10:00 Nuo amato
iki verslo 10:30 Planetos talentai
11:00 Skilusios kaukolės ranča
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Dalykai, kuriuos verta išmėginti 14:00
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 19:00 Amerikos dievaitis 21:00 Žinios 21:58
Orai 22:00 Klastotė 23:50 Ir čia
priėjo Poli 01:05 Klastotė 02:35
Jokių kliūčių!
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Rūta žalioji. Dainuoja Veronika Povilionienė 07:05
Atspindžiai. Paveldo kolekcija
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30
Maistas ir aistros 09:00 Pažvelk
į profesiją kitaip 09:30 Mokslo
sriuba 10:00 Muzikos talentų
lyga 2018. 2 d. 11:30 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 12:15 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas 15:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 15:45 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas
18:00 Euromaxx 18:30 Akistatos
19:20 Akistatos 20:15 Stambiu
planu 21:00 Alytaus miesto gimtadienio didysis koncertas. Dalyvauja Beatrich, „Biplan”, Nojus ir
grupė, Beissoul&Einius. Tiesioginė transliacija iš Alytaus 00:00
Dabar pasaulyje 00:30 LRT OPUS
ORE 01:35 Europos kinas. Šešiolika ąžuolų 03:05 Prokurorai 04:00
Pažvelk į profesiją kitaip

Sveikata
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Trys šaukšteliai cukraus arbatos
puodelyje sumažina vitamino B1
atsargas organizme. Kuo labiau jo
trūksta, tuo didesnė depresijos, greito
nuovargio ir raumenų silpnumo
tikimybė.

Braškėse gausu antioksidantų. Jos
yra puikus vaistas nuo širdies ir
kraujagyslių ligų – gerina širdies darbą,
kraujagyslės tampa elastingesnės,
mažėja kraujospūdis. Taip pat
mažina riziką susirgti vėžiu, pristabdo
senėjimą.

Prieš vasarą reikėtų patikrinti
vaikų sveikatą
Žarnyno parazitai

Akcija „Saugok širdį – nerūkyk“
Pasaulio sveikatos
organizacija 1987 m.
paskelbė gegužės 31ąją Pasauline diena be
tabako, kurios tikslas
saugoti dabartinę ir
būsimas kartas nuo
tabako vartojimo bei
pasyvaus rūkymo
sukeliamų pavojų. 2018
metų Pasaulinės dienos
be tabako tema – „Tabakas
ir širdies ligos“. Šią dieną
visi rūkantieji skatinami
nerūkyti.

Minėdamas Pasaulinę dieną be tabako Prienų rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras vykdė akciją „Saugok širdį – nerūkyk“,

kurios metu kvietė rūkančiuosius rūpintis savo sveikata
ir skatino atsisakyti žalingo
įpročio – rūkymo. Biuro specialistės aplankė Prienų miesto įstaigas ir įmones. Miesto
gatvėse nesutikome daug rūkančių asmenų. Visi rūkantys
asmenys galėjo pasimatuoti
anglies monoksido kiekį plaučiuose, taip pat visiems buvo
įteikta informacinė medžiaga
apie rūkymo žalą ir Biuro suvenyras – raktų pakabukas.
Pastebėjome, jog žmonės tikrai sunerimo pamatę rezultatus, ir tikimės, kad atsikratys šio sveikatai kenksmingo
įpročio.

Jau dabar dauguma tėvelių
skuba pasirūpinti vaiko
sveikatos pažymėjimu, kurį
prieš pradedant lankyti
naują mokyklą privalu
pristatyti iki rugsėjo 15
dienos, o vėliau – kartą per
metus.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoms vaiko sveikatos pažymėjimą reikia pristatyti prieš
pradedant lankyti įstaigą ir
vėliau kasmet. Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento specialistai ragina vizito pas
savo šeimos gydytoją metu
nepamiršti, kad vaikus reikia
patikrinti ir dėl kai kurių užkrečiamųjų ligų ir būklių.

Akcija „Būk saugus vasarą!“
Birželio 1-ąją švenčiama
Tarptautinė vaikų
gynimo diena. Ši diena
–priminimas visuomenei
apie būtinybę saugoti ir
gerbti vaikų teises.

Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant humanišką ir teisinę visuomenę.
Ankstyvą birželio 1-osios
rytą prie Prienų miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų

M I T A I

rinkosi Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistės ir Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono
policijos komisariato pareigūnės ir rėmėjos. Jos surengė
akciją „Būk saugus vasarą!“,
kuria priminė, kaip saugiai
praleisti vasaros atostogas.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biu-

Mitas. Širdies ligomis serga tik antsvorio turintys žmonės.
Vienas iš veiksnių, keliančių didžiausią grėsmę širdies sveikatai
– padidėjęs cholesterolio kiekis. Cholesterolio kiekis kraujyje gali būti
padidėjęs tiek liesiems tiek ir stambiems žmonėms. Cholesterolio
kiekis kraujyje gali priklausyti nuo daugelio veiksnių: mitybos,
streso, suvartoto vandens kiekio per dieną, mažo fizinio aktyvumo,
paveldimumo.

Uogos, arbata iš jų uogienės, lapų
nuoviras padeda stiprinti imunitetą,
tinka vartoti sergant gripu, peršalimo
ligomis. Šis natūralus antibiotikas
neturi kontraindikacijų ar šalutinio
poveikio.

Odos parazitai

ro specialistės lopšelių-darželių auklėtiniams dovanojo
spalvinimo knygeles „Būk

saugus vasarą!“, o policijos
pareigūnės ir rėmėjos – atšvaitus.

Mitas. Žiūrėjimas į televizorių iš arti kenkia regėjimui.
Jei ilgai žiūrėsit į televizoriaus ekraną ar kompiuterį iš arti,
įsiskaudės galvą ir greitai pavargs akys. Tačiau tai neturi įtakos
regėjimo aštrumui. Norint, kad akys nepavargtų, į kompiuterio
ekraną patariama žiūrėti bent 50 centimetrų atstumu.

Vaikus, lankančius ugdymo
įstaigas arba mokyklas, kasmet gydytojas turi patikrinti
dėl utėlių ir niežų. Tam, kad
rugsėjį į mokyklas susirinkę
vaikai neturėtų šių parazitų,
yra organizuojami profilaktiniai patikrinimai vaikų ugdymo įstaigose, kuriuos rekomenduojama atlikti po kiekvienų atostogų. Vaikai, turintys utėlių ar glindų, pagal
teisės aktus, į ikimokyklinio
ugdymo įstaigą negali būti
priimami.
Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus patarėja Kristina
Rudžinskaitė atkreipia dėmesį, kad utėlėmis ar niežais apsikrėtę gali būti ne tik vaikai,
bet ir jų šeimų nariai. Todėl
vaiko sveikatos patikrinimo
metu nustačius utėlėtumą ar
niežus, būtina pasirūpinti, kad
visi šeimos nariai taip pat būtų patikrinti ir atsikratytų šių
parazitų.

Prieš pradedant lankyti vaikų darželį, pradinę mokyklą ar
keičiant ugdymo įstaigą tyrimų
skaičius dėl užkrečiamųjų ligų ir
būklių dar pailgėja. Naujas kolektyvo narys turi būti patikrinamas dėl kirmėlių, atliekant nuograndų ir išmatų tyrimus.

Tuberkuliozė
Kasmet 7 metų amžiaus vaikai ir vaikai priklausantys tuberkuliozės rizikos grupėms (dažnai sergantys peršalimo ligomis,
sergantys lėtine liga, neskiepyti
nuo tuberkuliozės, bendravę
su sergančiais tuberkulioze namuose ar kolektyve), turi būti
patikrinami atliekant tuberkulino mėginį. Patogiausia šį tyrimą atlikti prieš išduodant vaiko
sveikatos patikrinimo kasmetinę pažymą ugdymo įstaigai.

Vaiko sveikatos pažyma
Informaciją apie šiuos ir kitus vaikų sveikatos tikrinimus
galima rasti Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės
1 dienos įsakymo Nr. 301 trečiame priede „Vaikų sveikatos
tikrinimo tvarka“.
Siekdami gydytojų aktyvumo, atliekant šiuos vaikų užkrečiamųjų ligų ir būklių profilaktinius tyrimus, rekomenduojame, kad vaiko ambulatorinėje
asmens sveikatos istorijoje (forma Nr. 025/a) ar kitame dokumente, prieš išduodant vaiko
sveikatos pažymėjimą, būtų
įrašas, kad tie tyrimai, kurie
privalomi pagal galiojančius
teisės aktus, tikrai atlikti ir koks
jų rezultatas.
Tėveliams rekomenduojame
neatidėlioti vaikų sveikatos patikrinimų rugsėjo mėnesiui, kai
įprastai būna didžiausios eilės
pas šeimos gydytojus.

Mitas. Idealus žmogaus svoris turi atitikti KMI indekso
rodiklius.
Kūno svorio negalima įvertinti atsižvelgiant tik į žmogaus ūgį.
Svoris priklauso ir nuo kūno sudėjimo, raumenų dydžio, riebalų
kiekio ir kitų veiksnių. KMI indeksas tėra apytikris rodiklis, kuriuo
pasikliauti negalima.
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Būnant prie jūros kiekviena ląstelė
aprūpinama jodu. Ypač jo reikia
skydliaukei.

Žmogus pamiršta 90 procentų savo
sapnų.

Vaikų fizinis aktyvumas sparčiai mažėja

Pasaulio sveikatos
organizacija fizinio
aktyvumo stoką išskiria
kaip atskirą sveikatos
problemą: daugiau nei 60
proc. pasaulio gyventojų
fizinis aktyvumas yra
mažesnis už minimalų
rekomenduotiną bei
daugiau nei 30 proc.
vakarų Europos gyventojų
yra nepakankamai fiziškai
aktyvūs ir šis skaičius
kasmet toliau laipsniškai
mažėja visose amžiaus
grupėse.

Pastaraisiais dešimtmečiais
vaikų bei paauglių pramogų
ir laisvalaikio pobūdis pasikeitė – tapo daug pasyvesnis. Vaikai, kurie daug laiko
praleidžia prie televizoriaus,
skaitydami, besimokydami,
žaisdami kompiuterinius žaidimus ar „maigydami“ savo
mobilųjį telefoną, rizikuoja
nutukti, turėti padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, dažniau patirti kaklo ir juosmens
skausmus ar kitus funkcinius
negalavimus.

Kas yra fizinis
aktyvumas?
Fizinis aktyvumas – griaučių raumenų sukelti judesiai,
kuriuos atliekant energijos
suvartojimas yra didesnis
negu ramybės būsenoje: padidėja širdies susitraukimo
dažnis, parausta veido oda,
suintensyvėja kvėpavimas

ir prakaitavimas. Tačiau iki
šiol fizinis aktyvumas dažnai
klaidingai sulyginamas su
sportu bei fiziniais pratimais.
Fizinis aktyvumas yra platesnė sąvoka, kuri apima ne
tik mankštinimąsi, bet ir veiklas, atliekamas dirbant, žaidžiant, atliekant namų ruošos
darbus, keliaujant, užsiimant
laisvalaikio veiklomis, kurioms reikia fizinių pastangų.
Pagrindinės savybės, apibūdinančios fizinį aktyvumą,
yra jo intensyvumas, trukmė,
dažnis bei pobūdis

Fizinio aktyvumo
nauda sveikatai
Teigiama fizinio aktyvumo
patirtis vaikystėje padeda sukurti tvirtus sveiko ir produktyvaus gyvenimo ateityje pagrindus. Reguliari fizinė veikla skatina kaulų ir raumenų
augimą, padeda sukurti tinkamą laikyseną, lavina judesių
koordinaciją ir pusiausvyrą,
stiprina širdies ir kraujagyslių
sistemą, teigiamai veikia kvėpavimo sistemą, virškinimo
sistemos darbą. Be to, didina
pasitikėjimą savimi bei gerina
savigarbą.
Nusprendus aktyviau sportuoti, svarbu atminti, kad netaisyklingai sportuojant galima sulaukti atvirkštinių rezultatų ir pakenkti savo organizmui. Kad to išvengtume, reikia žinoti pagrindines klaidas
sportuojant:
> netaisyklingas kvėpa-

BŪKITE IR IŠLIKITE FIZIŠKAI
AKTYVŪS IR SVEIKI!
M I T A I

Mitas. Nešiojant akinius ilgainiui išsivysto priklausomybė
nuo jų.
Korekciniai akiniai yra skirti regėjimui pagerinti. Nešiojant akinius yra
priprantama prie geresnio regėjimo, todėl natūralu, kad norisi juos
kuo dažniau naudoti.

Gyvenimo pabaigoje žmogus įsimena
apie 150 trilijonų bitų informacijos.

alistai, vadovaudamiesi kitų valstybių pasiekimais bei
patirtimi ir konsultuodamiesi
su kitų institucijų specialisSveikatos mo- tais, parengė fizinio aktyvukymo ir ligų pre- mo piramidę, skirtą vaikams
vencijos centro ir paaugliams (6–17 metų).
Mitybos ir fizi- Čia labai trumpai ir vaizdžiai
nio aktyvumo pateiktos bendrosios fizinio
skyriaus speci- aktyvumo rekomendacijos
praktinių pavyzdžių pavidalu, kaip mankštintis, kad būtų
pasiektas rekomenduojamas
fizinio aktyvumo lygis.
Fizinis aktyvumas yra puikus būdas pasijusti geriau, sustiprinti sveikatą bei smagiai
praleisti laiką. Būkite fiziškai
aktyvūs bent 30 minčių per
dieną, o jei norite būti fiziškai aktyvesni, numesti svorio
ar pasiekti tam tikrų rezultatų, sportuokite daugiau.
Jeigu turite kokių nors
sveikatos problemų, prieš pradėdami sportuoti nepamirškite pasikonsultuoti su
sistemą, teigiamai veikia
kvėpavimo
gydytoju
ir venkite dažniaudidina pasitikėjimą savimisiųbei
gerina
sporto
klaidų.

Nauja fizinio
aktyvumo
piramidė

vimas intensyvaus sporto
metu;
> netinkamas, paviršutiniškas apšilimas prieš
sportinius pratimus;
> netaisyklinga laikysena, kūno padėtis atliekant įvairius sporto
pratimus (ypač su
svarsčiais);
> savo jėgų neįvertinimas, pusiausvyrą,
per
stiprina širdies
didelis fizinis
krūvis; sistemą, virškinimo sistemos
> poilsio trū-savigarbą.
k u mas.

ir kraujagyslių
darbą. Be to,

Nu
spr

Fizinis aktyvumas
padeda:

Reguliuoti kūno svorį užsiimant fizine veikla
deginamos kalorijos.

Išvengti ligų - pagerėja
kraujotaka, kartu mažėja
širdies ligų, antrojo tipo
cukrinio diabeto, artrito,
kai kurių vėžio rūšių
tikimybė.

endu
s
aktyvia

Pagerinti miego kokybę
- fiziniai pratimai leidžia
greičiau pasinerti į gilų
miegą, tik nereikėtų
mankštintis prieš pat
miegą.

Būti energingesniems sportuojant raumenų
audiniai aprūpinami
deguonimi bei
maistingosiomis
medžiagomis, o širdies ir
kraujagyslių sistema
veikia kur kas
veiksmingiau.

u
Gerinti nuotaiką - fizinio
aktyvumo metu
smegenys išskiria
cheminius junginius,
kurie padeda
atsipalaiduoti, pasijusti
laimingesniems.

sp
ortuo
ti,
sv

arMitas. Nebūtina dantų valyti siūlu, jei burną skalaujame
Mitas. Norint balinti dantis namų sąlygomis yra saugu
skalavimo skysčiu.
naudoti sodą.
Dauguma burnos skalavimo skysčių apsaugo dantis nuo bakterijų,
Soda stipriai kenkia dantims, naikina emalį. Tinkamiausią sprendimą bu
bet negali pasiekti visų dantų vietų. Būtent valymas dantų
gali pasiūlyti odontologas ar burnos higienistas.
kad
netaisyklingai
sportuojant galima sulaukti atvirkštinių rezultatų ir
šepetėliuatminti,
ir siūlu pasiekia
sunkiausiai
prieinamas dantų vietas.

pakenkti savo organizmui. Kad to išvengtume, reikia žinoti pagrindines klaidas
sportuojant:
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Žmogus – vienintelė būtybė, kuri
miega ant nugaros.

Dantis – vienintelė žmogaus organizmo
dalis, kuri negali atsinaujinti.

Kad maudynės vandenyje būtų saugios
Poilsis vasarą ir maudynės
– neatsiejami vienas
nuo kito. Saulės vonios
gamtos prieglobstyje,
gaivus vanduo ir linksma
kompanija drauge ne
visada gali garantuoti
saugų ir sėkmingą poilsį.
Būtina pasirūpinti ne tik
pramogomis, bet ir savo
bei aplinkinių, ypač vaikų,
saugumu. Prie vandens
reikėtų elgtis atsakingai,
kad linksmas poilsis
nesibaigtų nelaime.

Būtina laikytis
saugumo taisyklių
Poilsiaujant gamtoje nemažai užkandžiaujama, vartojami svaigieji gėrimai, todėl reikėtų nepamiršti, kad
eiti į vandenį apsvaigus nuo
alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų yra pavojinga,
nerekomenduojama maudytis
ir pavalgius. Patariama maudynėms pasirinkti profesionalių gelbėtojų stebimas vietas,
neplaukioti vieniems. Būtina
paisyti viešuosiuose paplūdimiuose esančių ženklų ir
vėliavos įspėjimų. Patariama
staiga nešokti į telkinį, nes
įkaitusį kūną staiga panardinus į vandenį, raumenis gali
sutraukti mėšlungis. Jei taip
nutiko, reikėtų nepanikuoti
ir įtempus raumenį plaukti į
krantą. Į seklų ar nepažįstamą
vandens telkinį iš pradžių reikia bristi, o ne nerti, nes tokių
vietų, kuriuose nardyti būtų
saugu, nėra.

Vaikų saugumas prie
vandens

M I T A I

Labiausiai vasarą maudynes mėgsta vaikai, todėl išmokyti plaukti juos reikia kuo
anksčiau. Mažyliams nuo pat
mažens būtina aiškinti, kaip
saugiai elgtis vandenyje, nuolat tai priminti. Vaikams, kaip
ir suaugusiems, galioja tos pačios taisyklės, tačiau mažamečius prie vandens būtina
prižiūrėti visą laiką, jų nepalikti net vyresnėlių priežiūrai.
Vaikai iki 5 metų amžiaus panėrę į vandenį nesuvokia, kas
vyksta, todėl skęsta tyliai, o jų
gyvybei užgesti po vandeniu
užtenka vos kelių sekundžių.
Vaikus maudytis galima leisti tik su gelbėjimosi liemenėmis, nes pripučiami ratai, rankovės yra tik žaislai.

> Prieš maudymąsi vaikai turi apšilti žaisdami, tačiau nesukaisti.

Pirmoji pagalba
skęstančiajam

> Saugokite ausis. Kai į ausį pribėga vandens, jautrus klausos angos paviršius parausta, pabrinksta, ima niežėti. Jei
ausyje yra susikaupusios sieros, ši nuo vandens išbrinksta
ir užgula ausį.

Kartais nelaimingų atsitikimų prie vandens nepavyksta
išvengti, todėl jei išvydote
skęstantį žmogų, pirmiausia šaukdamiesi pagalbos atkreipkite aplinkinių dėmesį,
kvieskite gelbėjimo tarnybas
numeriu 112. Pats gelbėkite
tik tuomet, jei mokate gerai
plaukti ir žinote, kaip prisiartinti bei nugabenti skęstantįjį į krantą. Jei įmanoma, paduokite skęstančiajam virvę,
storą lazdą ar kitą priemonę,
kad galėtumėte jį ištraukti į
krantą. Jei skęstantis žmogus
sugriebė jį gelbstintį žmogų,
reikėtų išsilaisvinti, nes panikos apimtas žmogus įsikibęs
nugramzdins ir gelbėtoją.
Skendusį žmogų atplukdžius į krantą, pirmiausia rei-

Mitas. Didelė apsauginio kremo nuo saulės dalis sukelia
vitamino D trūkumą.
Pasitepus kremu nuo saulės nedidelė dalis UV saulės spindulių
vis tiek prasiskverbia pro odą, o to pakanka, kad organizmas
pasigamintų vitamino D.

> Prie vandens vaiką pratinkite palaipsniui – pirmiausia leiskite pabraidyti pakrantėje, kur vanduo šilčiausias.
> Po ligos nesustiprėjusiems arba sergantiems lėtinėmis ligomis vaikams leiskite maudytis tik pasitarę su gydytoju.
> Upės, ežero ar jūros vandens temperatūra turi būti ne žemesnė nei 20–22 laipsnių C°, o oro – 22–24 laipsnių C°. Tik
gerai užsigrūdinę 5–7 metų vaikai gali maudytis 15–16 laipsnių C° vandenyje.
> Geriausia maudytis – nuo 15 val., tada vanduo šilčiausias.
> Pavalgius turėtų praeiti 1–1,5 valandos.
> Vaikų maudynėms parinkite tinkamą vietą. Vanduo turi būti
skaidrus, dugnas – švarus, smėlėtas, kraštas – lėkštas, tėkmė
– lėta, o gylis – ne daugiau kaip 50–60 centimetrų.
> Pirmosioms maudynėms užteks ir 3–5 min., vėliau – 8–10
minučių. Užsigrūdinę mokyklinukai gali maudytis ir 15–20
minučių.

kia kviesti pagalbą ir, jei jo
gyvybinės funkcijos yra sutrikusios, kol atvyks gelbėjimo
tarnybos, teikti pirmąją pagalbą. Pirmiausia nukentėjusįjį
reikia apversti veidu žemyn,
išvalyti burną ir, jei žmogus
nekvėpuoja, pradėti gaivinti:
dviem pirštais užspaudus nosį per burną du kartus įpūsti oro ir patikrinti pulsą. Jei
jo nėra – dar du kartus įpūsti
oro ir trisdešimt kartų ritmingai ir tvirtai paspausti krūtinkaulį. Spausti reikia apatinę
krūtinkaulio dalį, abiejų rankų
delnus sudėjus vieną ant kito,
statmenai krūtinkaulio išties-

tomis per alkūnę rankomis.
Gaivinimą galima baigti, jei
kvėpavimas ir širdies veikla
atsinaujina, atvykę medikai
perėmė gaivinimą ar nukentėjusįjį ištinka biologinė mirtis. Jei pavyko atgaivinti, nukentėjusįjį reikėtų paguldyti į
stabilią šoninę padėtį užkloti,
kad sušiltų. Kiekvienas skendęs žmogus turėtų būti nuvežtas į ligoninę, net jei atgaivinote jį labai greitai. Plaučių
uždegimo požymiai gali pasireikšti net po kelių valandų, be
to, skęstant visuomet sumažėja kūno temperatūra, todėl
medikų apžiūra – būtina.

Mitas. Saldumynai naudingi smegenims.
Gabaliukas saldumynų darbo dienos viduryje tikrai nepamaišys
– tai tiesa. Smegenims reikia gliukozės, kadangi jos labai jautriai
reaguoja į šios medžiagos trūkumą kraujyje. Tačiau naivu manyti,
kad kiekybė svarbiau už kokybę – saldumynų perteklius gali sukelti
mieguistumą ir kliudyti dirbti.

99 proc. kalcio, esančio žmogaus
organizme, yra dantyse.

Tėvų dėmesiui: vakcina nuo
meningokokinės infekcijos
jau pasiekė Lietuvą
Ligonių kasų specialistai
informuoja, kad vakcina
nuo meningokokinės
infekcijos jau pasiekė
Lietuvą. 20 tūkstančių
vakcinos dozių šiuo metu
pristatytos į Užkrečiamųjų
ir AIDS centro (ULAC)
sandėlį. Vakcinas,
kuriomis nuo liepos 1 d.
bus skiepijami vaikai, iš
ULAC sandėlio pasiimti turi
pačios gydymo įstaigos.

Valstybinė ligonių kasa
(VLK) primena, kad vakcina nuo meningokokinės
infekcijos nemokamai bus
skiepijami patys mažiausi,
2 mėnesių sulaukę kūdikiai,
tai yra gimusieji ne anksčiau
nei 2018 m. gegužės 1 dieną. Pilną skiepijimo schemą
sudarys trys vakcinos dozės,
tai reiškia, kad mažyliai bus
skiepijami tris kartus ir tėve-

liams už tai mokėti nereikės.
Pirmąją vakcinos dozę gaus
2 mėn. kūdikiai, antrąją – 4
mėn., o trečiąją – 12-15 mėn.
Norintys paskiepyti savo vaikus minėta vakcina žmonės
kviečiami kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Šiemet Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžete šios meningokokinės vakcinos įsigijimui skirta
2,6 mln. eurų. Vaikams skiepyti skirtas vakcinas VLK
perka kasmet, už jas sumokama PSDF lėšomis.
Nuo šiol Lietuva bus viena
pirmųjų šalių Europoje, pradėjusi skiepyti vaikus nuo B
tipo meningokokinės infekcijos. Iki šiol šie skiepai buvo
įtraukti tik į Airijos, Jungtinės
Karalystės ir Italijos skiepijimų kalendorius.

Protų mūšis „Nerūkau ir
tuo didžiuojuosi“
Birželio 5 d. Prienų aklųjų
ir silpnaregių sąjungos
Prienų skyriuje vyko
protų mūšis „Nerūkau ir
tuo didžiuojuosi“, skirtas
Pasaulinei dienai be
tabako paminėti.

Savo jėgas išbandė 2 komandos „Drąsuolės“ ir „Geriausi protai“. Komandoms
buvo pateikiami įvairūs klausimai rūkymo žalos temomis.
Nugalėjo komanda „Geriausi
protai“.

Mitas. Tuštintis būtina kasdien.
Tai, kas normalu vienam, visiškai neįprasta kitam. Vieni žmonės
tuštinasi tris kartus per dieną, kiti – kas dvi tris dienas. Vidurių
užkietėjimas diagnozuojamas tada, kai tuštinamasi rečiau nei tris
kartus per savaitę. Tokiems žmonėms vertėtų pasikonsultuoti su
gydytoju.
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Eilės gydymo įstaigose: kaip pas
gydytojus patekti greičiau?
Pacientai dažnai
skundžiasi ilgomis
laukimo eilėmis pas
gydytojus. Tačiau ne
visi žmonės žino, kad
iš tiesų jie patys gali
pasirinkti tiek gydytoją,
tiek gydymo įstaigą,
kurioje yra mažiausia
paslaugų laukimo eilė.
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau – VLK)
specialistai primena
kelis svarbius dalykus,
kurie padės pas gydytoją
patekti greičiau.

„Pacientai yra labai prisirišę prie savo gydymo įstaigos
ar gydančio gydytojo ir visai
neįvertina to, kad pasirinkę
kitą įstaigą ar kitą gydytoją,
paslaugą gautų žymiai greičiau. Pavyzdžiui, jei žmogus
lankosi pas šeimos gydytoją,
prie kurio yra prisirašę daugiau kaip 2000 pacientų, tai jo
paslaugos tenka laukti žymiai
ilgiau, nei lankantis pas gydytoją, prie kurio yra prisirašę
mažiau pacientų“, – pastebi
VLK Paslaugų ekspertizės
ir kontrolės skyriaus patarėja
Žydrūnė Baigienė.
Pasak jos, būtina žinoti, kad
pacientas turi teisę pasirinkti
tiek šeimos gydytoją, tiek gy-

dymo įstaigą. Svarbu tik prisirašyti prie tokios įstaigos,
kuri turi sudariusi sutartį su
teritorine ligonių kasa (toliau
– TLK) ir būti draustu privalomuoju sveikatos draudimu,
nes tik tuomet sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos nemokamai.
Kalbant apie gydytojų specialistų konsultacijas, dažnai
laukimo eilės yra konkrečioje gydymo įstaigoje pas
konkretų gydytoją, nes daug
pacientų pageidauja gydytojo specialisto konsultacijas gauti būtent aukščiausio
lygio įstaigose. „Žmonėms
derėtų įvertinti tai, kad to paties specialisto konsultacijas
kitoje įstaigoje galėtų gauti
gerokai greičiau. Juk gydytoją specialistą ir gydymo įstaigą jie gali pasirinkti patys.
Tik svarbu, kad įstaiga turėtų
sutartį su paciento gyvenamosios vietos TLK dėl reikalingų paslaugų teikimo. Apie
tai turi informuoti siunčiantis
gydytojas“, – atkreipia dėmesį Ž. Baigienė.
Anot specialistės, taip pat
svarbu žinoti, kad jei gydytojas nusprendžia siųsti pacientą gydytojo specialisto konsultacijai, išduodamas siun-

„Natūralus maitinimas“
Gegužės 10 dieną Prienų
rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras kartu su natūralaus
maitinimo konsultante
ir specialiste Natalja
Bartkevičiene
organizavo paskaitądiskusiją „Natūralus
maitinimas“.

mamyčių.
Žindymas vis dar apgaubtas mitais ir stereotipais. Kai
kurioms moterims žindyti nuo pat pradžių pavyks-

Natalja Bartkevičienė
– natūralaus maitinimo
konsultantė ir specialistė,
turinti socialinių mokslų
bakalauro laipsnį ir daugiau nei 10 metų darbo
patirtį skaitant paskaitas
besilaukiančioms mamytėms. Lektorės profesionalumas daug kartų
įvertintas gydytojų, ginekologų, akušerių, jos
kolegų bei pačių besilaukiančių mamų. Paskaitos
tikslas – supažindinti esamus ir būsimus tėvelius su natūralaus maitinimo įgūdžiais
ir žindymo privalumais. Paskaitoje dalyvavo 15 būsimų
PARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

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

ta lengvai, kitoms prireikia
šiek tiek daugiau laiko. Dažnai žindymo problemos kyla
dėl nežinojimo, neįsigilinus ir

INFORMACIJĄ RINKO:

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

timą jis turi nurodyti bent
3 gydymo įstaigas, kuriose
dirba reikiamos profesinės
kvalifikacijos gydytojas. O
užsiregistruoti pas jį pacientas turi per 30 dienų, nes tiek
laiko galioja siuntimas.
Ligonių kasos atlieka laukimo eilių gydymo įstaigose
stebėseną ir gauna iš jų duomenis apie laukimo eiles. Šie
duomenys rodo, kad paprastai
yra galimybė rasti specialistą,
pas kurį tektų laukti trumpiau,
jei pacientai rinktųsi jį pagal
laukimo trukmę. Kur laukimo eilė yra trumpiausia, pacientas gali sužinoti paskambinęs į gydymo įstaigą ar jos
interneto svetainėje. Taip pat
ši informacija yra skelbiama visų TLK internetiniuose
puslapiuose ir VLK svetainės
skyrelyje „Apie eiles“.
VLK primena, kad prisidėti prie eilių mažinimo gali ir
patys pacientai. Jei dėl kokių
nors priežasčių užsiregistravęs pas gydytoją pacientas atvykti negali, apie savo
neatvykimą jis turi pranešti
gydymo įstaigai bent prieš
parą. Tokiu būdu įstaiga galės pasiūlyti laisvą laiką kitam pacientui, kuriam reikia
gydytojo paslaugų.
nesupratus mamos bei vaiko
poreikių; trūksta informacijos
apie pagalbines priemones
problemoms spręsti.
Paskaitos metu lektorė Natalja Bartkevičienė kalbėjo, kaip tinkamai pasiruošti
naujagimio atėjimui, būsimas
mamytes supažindino
su kūdikio žindymo taisyklėmis, krūtų ir spenelių priežiūra, atsakė
į dažniausiai kylančius
klausimus, aptarė galimus ir tinkamiausius
įvairių situacijų sprendimo būdus. Natūralaus
maitinimo specialistė
suteikė pagrindinių žinių ir atsakė į dažniausiai kylančius klausimus apie žindymą. Paskaita buvo labai informatyvi ir naudinga.
Prienų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras dėkoja lektorei Nataljai Bartkevičienei už išsamią paskaitą
ir nuoširdų ilgametį bendradarbiavimą.

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių
pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje
mokykloje Erika Bašinskaitė,
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje, Ašmintos
pradinio ugdymo skyriuje, Balbieriškio pagrin-

Renginys ,,Margaspalvė vaikystė“
Birželio 6 d. Prienų
r. savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuro specialistės
dalyvavo vaikų renginyje
,,Margaspalvė vaikystė“,
kuris vyko Prienų rajono
Šilavoto laisvalaikio
salėje.

Renginio metu vyko įvairi praktinė veikla sveikatos
temomis. Vaikai dalyvavo
estafetėse, sprendė teorines
užduotis, naudodamiesi žmogaus skeleto dėlione susipažino su žmogaus kūną sudarančiais kaulais. Renginio
pabaigoje visi vaikai buvo
apdovanoti atminimo dovanėlėmis.

dinėje 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
Žiburio gimnazijoje, Stakliškių gimnazijoje,
Jiezno gimnazijoje Gintarė Pilvelytė.

Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.
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Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus
susisiekimo autobusų maršrutų tvarkaraštis
nuo 2018-06-18 iki 2018-08-31
Maršruto
Nr.

1

4

6

7

Maršruto pavadinimas

Autobuso išvykimo laikas
iš Prienų a. s.

Prienai–Antakalnis
per Ašmintą
Š

d. d. 6.40; 14.50
Š
6.40; 11.00
Pr., T, Š iki Malinavo
d. d. 6.35; 14.15 Stakliškės–Radomislė
7.01; 15.40 Stakliškės–Medžionys
7.34 Stakliškės–Prienų a. s.
13.10 Prienų a. s.–Stakliškės
A, P 5.55; 16.50 Stakliškės–Popsys
S 10.00; 13.00 Stakliškės–Medžionys
T, P
7.35 Prienų a. s.–Jieznas
8.05; 12.00 Jieznas–Užgirėliai
8.42; 12.42 Jieznas–Žideikonys
9.02; 13.00 Jieznas–Sundakai
13.26 Jieznas–Prienų a. s.
d. d. 5.45; 17.30 iki Veiverių
d. d.
12.00 iki Skriaudžių
Š
5.45 iki Veiverių
Š
12.00 iki Skriaudžių

Prienai–Medžionys
per Jiezną,
Stakliškes,
Vyšniūnus,
Užuguostį,
Radomislę
Prienai–
Darsūniškio kr. per
Jiezną, Kašonis,
Žideikonis, Sobuvą
Prienai–Veiveriai
per Klebiškį,
Šilavotą

Prienai–Žiūronys
A; P 6.10; 15.55
8 per Balbieriškį,
Žagarius
S
10.20 iki Žiūronių
Prienai–
K
8.00; 12.30
9 Balbieriškis per
Paprūdžius
Prienai–Pociūnai
d. d. 6.50; 15.00
10 per Strielčius,
Bagrėną
Prienai–Išlaužas
A, K 6.35; 17.15
11 per Dambravą
Š
6.35; 10.30
Prienai–Veiveriai
A, K 7.35; 12.00
12 per Klebiškį,
Lizdeikius
Šeimos klinika–
d. d. 7.30; 8.25; 9.30; 11.40; 14.30;
Kauno g.–
15.33
14 Poliklinika–
Civilinės kapinės
Prienai–Jiestrakis
Pr., T, Š 6.15; 12,00
15 per Žemaitkiemį
Prienai–Puzonys
T 8.00; 13. 00
16 per Birštoną
S 8.00; 14.50
Prienai–Siponys
A 6.20; 14.50 iš Birštono a. s.
17 per Birštoną
Š 6.20; 13.00
Prienai–Kėbliškiai
d. d. 6.15; 13.15; 17.30
19 per Pakuonį
Š, S 6.40;12.00
d. d. – darbo dienos, Pr. – pirmadienis, A – antradienis,
T – trečiadienis, K – ketvirtadienis, P – penktadienis,
Š – šeštadienis, S – sekmadienis.
Informacija teikiama Prienų autobusų stotyje, tel. (8 319) 52333

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Informuojame, kad 2018 m. birželio 21 d. 11.00 val. bus
vykdomi žemės sklypo Prienų r. sav., Ašmintos sen., Alksniakiemio k. (kad. Nr. 6955/0007:68, savininkas Juozas
Žilinskas) kadastriniai matavimai. Prašome gretimo sklypo (kad. Nr. 6955/0007:67, savininkas Juozas Bukevičius)
suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų ženklinime. Darbus atlieka: UAB „Geoginta“, Žiburio g. 9-43,
Alytus, Tel. 8-645-94361, el. p. info@geoginta.lt
REKLAMA

Nekilnojamasis
turtas
Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
www.nta21.lt.

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (34 kv. m, II a. V a. n., su kai
kuriais baldais, yra balkonas, tamsi patalpa, rakinama džiovykla,
reguliuojamas šildymas, atskiras
skaitiklis, plastikiniai langai) Prienuose. Tel. 8 611 22173.

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

2 k. bt. (42,40 kv. m, I a. 2 a. name
(5 butai) visos komunikacijos,
šildymas kietu kuru, pigus išlaikymas) J. Basanavičiaus g., Jiezne.
Tel. 8 601 83888.

Mūrinį namą (yra garažas, ūkinis
pastatas, 6,2 a žemės) Klonio g.,
Prienuose. Taip pat 3 durų spintą,
lovą, dviratį. Tel.: (8 319) 52888,
8 630 20378.

2 k. bt. (49 kv. m, III a.) Stadiono
g. 26, Prienuose. Sodybvietę
(60 a namų valdos ir 4 ha ūkio
paskirties žemės) Balbieriškio
sen., Prienų r. Tel.: 8 640 24748,
8 687 58108.

SODYBAS, SODUS

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (63 kv m., IV a., yra balkonas) renovuojamame name,
Stadiono g., Prienuose. Tel. 8
676 02159.
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

NAMUS
Namą (yra ūkinis pastatas, visos
komunikacijos, šone sklypo teka
upelis, 11 a žemės) J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 673
79605.

Informuojame, kad 2018 m. birželio 22 d. 9.30 val.
UAB „Geomatininkai“ atliks žemės sklypo (kad. Nr.
6933/0001:20) Prienų r. sav., Stakliškių sen., Alšininkų k.,
Kalvių g. 24 kadastrinius matavimus. Gretimo sklypo (kad.
Nr. 6933/0001:154) bendraturtė Ona Cikanavičienė (mirusi). Paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis prašome atvykti
į sklypo ribų paženklinimą. Neatvykus su planu bus galima
susipažinti ar pareikšti pretenzijas adresu: Vasario 16-osios
g. 7-1, Kaunas, per 30 kalendorinių dienų nuo matavimo
pradžios. Tel. pasiteirauti 8 633 15303.
Informuojame, kad 2018 m. birželio 20 d. 10.00 val.
bus vykdomi žemės sklypo Birštono sav., Birštono sen.,
Vaitiškių k., Šilo g. 22 (kad. Nr. 6908/0006:150, savininkė
Antanina Petrauskienė) kadastriniai matavimai. Prašome
gretimo sklypo (kad. Nr. 6908/0006:151, savininkai Vytautas Petrauskas, Vincas Petrauskas, Marija Valatkienė,
Antanina Petrauskienė) suinteresuotus asmenis dalyvauti
žemės sklypų ribų ženklinime. Darbus atlieka: UAB „Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, tel. 8 645 94361, el. p. info@geoginta.lt
Informuojame, kad 2018 m. birželio 20 d. 10.40 val.
bus vykdomi žemės sklypo, Birštono sav., Birštono sen.,
Vaitiškių k. (kad. Nr. 6908/0006:176, savininkė Antanina Petrauskienė) kadastriniai matavimai. Prašome gretimo sklypo (kad. Nr. 6908/0006:152, savininkai Vytautas
Petrauskas, Vincas Petrauskas, Marija Valatkienė, Antanina Petrauskienė) suinteresuotus asmenis dalyvauti
žemės sklypų ribų ženklinime. Darbus atlieka: UAB „Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, Tel. 8 645 94361, el. p.
info@geoginta.lt
Informuojame, kad 2018 m. birželio 20 d. 11.30 val.
bus vykdomi žemės sklypo Birštono sav., Birštono sen.,
Vaitiškių k. (kad. Nr. 6908/0006:175, savininkė Antanina
Petrauskienė), kadastriniai matavimai. Prašome gretimo
sklypo (kad. Nr. 6908/0006:153, savininkai Vytautas Petrauskas, Vincas Petrauskas, Paulius Radvila, Antanina Petrauskienė) suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės
sklypų ribų ženklinime. Darbus atlieka: UAB „Geoginta“,
Žiburio g. 9-43, Alytus, Tel. 8 645 94361, el. p. info@geoginta.lt

Sodybą (medinis namas, ūkiniai
pastatai, geras privažiavimas, 18
a sklypas, gražioje vietoje prie
Jiesios, 16 000 Eur) Jiestrakio k.,
Šilavoto sen. Prienų r. Tel. 8 698
79906.

ŽEMĖS SKLYPUS
23 a namų valdos žemės sklypą V.
Mykolaičio-Putino g., Prienuose.
Tel. 8 675 21199.
49 a namų valdos sklypą sodybai
labai gražioje, saugioje ir atokioje
vietoje. Ribojasi su pušynu. Prie
Šilavoto. (8300 Eur). Tel. 8 698
46705.

Automobiliai ir
jų dalys
PARDUODA
„Audi 80 (A4)“ (1996 m., 1,9 l, D,
81 kW, TA iki 2020 m. 05 mėn.,
karavanas). Tel. 8 605 65913.

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA

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

Vokiečių aviganių veislės šuniukus. Tel. 8 656 49830.

Perka

Pigiai motinines kiaules (nuo 250
kg) skerdimui. Tel. 8 699 95354.

Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.
Namą Prienuose arba sodybą
Prienų r. Siūlyti įvairius variantus,
domina viskas. Tel. 8 673 88922.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

IŠSINUOMOJA
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Tinkamus sėti grikius ir grūdų
mišinį. Tinkamus pašarams žieminius kviečius, žieminius kvietrugius, avižas, miežius ir rugius,
tinkamus duonai kepti. 1 m.
eržiliuką. Tel. 8 650 10595.
Avižas. Gali atvežti. Tel:. 8 683
38695, 8 683 38701.
Kviečius. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Kviečius. Atveža. Tel. 8 698
79906.

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki
3 m. tolimesniam auginimui. Tel.
8 625 93679.

BRAngIAI PERKAME ĮV

Brangiai perka įvairius veršelius
ARKlIUS, JAUČ
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
TElYČIAS, KAR
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel.
Tel.88625 93 67
612 34503.

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
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Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
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“).

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S
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.

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

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!
Skaldytas, kaladėlėmis beržines,
pušines malkas ir juodžemį. Atveža. Tel. 8 609 14843.
Gauta nauja siunta naudotų
įvairių baldų iš Vakarų: spintos,
komodos, stalai, kėdės, lovos,
minkšta dalis ir kt. Nuolaidos iki
30 proc. Adresas: Siauroji g. 3A
(prie „Topo centro“), Prienai. Tel.
8 615 66385.
Pigiai naudotą dvivietę pripučiamą valtį „Seahawk-II“. Tel. 8
614 84173.
Medžio apdirbimo stakles, frezas,
akselinę, betono maišyklę, centrinio šildymo katilą, hidroforą,
kilnojamą šiltnamio krosnį, stiklą,
raudonas plytas, du nešiojamus
radiatorius su tenais. Tel. 8 677
72818.
Dujų balioną. Tel. 8 656 42963.
„Gaz-8“ (su dokumentais), traktorinę priekabą (dviašė, neverčiama, mediniai bortai 4,8x2,4
m, su dokumentais). Tel. 8 684
38483.

PASLAUGOS
Reikia pinigų? *Paskolos. *Paskolų ir kitų skolų refinansavimas
(padengimas). *Galimybė pasiskolinti papildomai. Pvz., pasiskolinkite 100 Eur ir per 3 mėn.
grąžinkite iki 110 Eur! Reikalui
esant, atvykstame pas klientą.
Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Tel. 8 607 14112.

Dažome medinius namus-fasadus ir stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Gipso kartono, grindų bei durų
montavimas. Terasų ir stogų
montavimas. Tel. 8 648 57129.
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.
Minkštų baldų remontas, pertraukimas. Restauruojame
minkštus baldus, fotelius, lovas, kampus, kėdes. Tel. 8 679
46966.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

REKLAMA

Atvykstu į namus,
suteikiu garantiją.
Tel. 8 615 73404.
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Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

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

Žemės kasimo darbai su mini
ekskavatoriumiu 3,3 t. Tel. 8 645
20612.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio,
apipjauname lentas kliento kieme. Tel. 8 610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

Naujų ir senų automobilių kėbulų
remontas: geometrijos atstatymas, virinimas, paruošimas dažymui, dažymas ir smėliavimas.
Tel. 8 687 26417.

REIKALINGA
Sąžininga, padori moteris, galinti
kartu gyventi ir prižiūrėti ligotą
močiutę Vilniuje. Yra galimybė
keistis kas savaitę arba dvi. Butas
2 kambarių. Atlyginimas pagal
susitarimą. Tel. 8 686 21 512 (po
18 valandos).
Vasaros darbas. Braškių, šilauogių
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8
676 00479.
Braškių skynėjai nuo birželio
mėnesio. Vežiojame. Tel. pasiteirauti 8 616 54432.
Pardavėjos (-ai) lauko prekybai
uogomis. Atlyginimas 900 Eur.
Tel.: 8 676 00479, 8 605 79693.

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.

Reikalingas statybininkas (betonavimo darbams). Galime apgyvendinti. Tel. 8 610 82808.
Ieškau mūrininko ir pagalbinio
darbininko. Gali būti mokinys.
Tel. 8 646 37352.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

DARBO
SKELBIMAI

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

AB „Lytagra“ ieško
sandėlininko-krovėjo
darbui (prekių atrinkimas,
pakrovimas, išdavimas)
Kaune.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas.
Įmonė siūlo: visas socialines garantijas, priemones
reikalingas darbui.
Tel.: (8 37) 405444,
8 614 79352,
el. paštas personalas@lytagra.lt

UAB „Gensera“ siūlo darbą
lauko vamzdynų montuotojams
ir pagalbiniams darbininkams
vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje
(yra galimybė rinktis darbą pagal
gyvenamąją vietą). Suteikiame
visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime
tel.: 8 691 86121, (8-46) 416188,
el. paštas ausra@gensera.lt
Autoservisui reikalingas darbuotojas. Darbo pobūdis autoelektros darbai. Norinčius dirbti
apmokinsime. Tel. 8 687 27001.
Armatūros ir metalo konstrukcijų
apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros lankstytojų,
šaltkalvių, pagalbinių darbininkų.
Darbas Kaune. Tel. 8 600 65000.
Vairuotojas-laidojimo namų darbuotojas. Tel. 8 650 41148.
Autovežio vairuotojai. Tel. 8 663
58007.
Vairuotojai, turintys pasą, nuvairuoti lengvuosius automobilius į
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Dovanoja
Apie 6 ha pievos nusišienauti
Prienlaukio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 652 84089.

PADĖKA

Dėkoja

PADĖKA

Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakės liepsną,
tik niekada iš atminties

Nuėjusi savo gyvenimo
kelią, ilsėkis amžinoje
ramybėje...

neištrina žmogaus
atminimo.....

Už skausmo valandą
išreikštą užuojautą, dėmesį, gerumą ir pagalbą dėkojame draugams,
giminėms, kaimynams,
Prienų ligoninės ir slaugos skyriaus personalui
ir visiems, kurie padėjo
palydėti į Amžinojo poilsio vietą mylimą mamytę, močiutę, promočiutę
Moniką SupranavičienęStonkienę.
Dukra ir sūnus
su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame
už skausmo valandą išreikštą užuojautą ir pagalbą giminėms, draugams, bendradarbiams,
kaimynams ir visiems,
kurie padėjo palydėti į
Amžinojo poilsio vietą
mūsų mylimą tėvelį
Juozą Narankevičių.
Visiems ir už viską tariame nuoširdų AČIŪ.
Sūnus ir dukros su
šeimomis

UAB „Novo projektai“

REIKALINGA
Rūbų rūšiuotojos
Sandėlio darbuotojas-krovikas
Strielčiuose, Prienų r.
Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur.
Savo CV siųsti el.paštu info@kns.lt
Tel. 8 605 28687.

BĮ Nemajūnų dienos centrui (Topolių g. 1, Geležūnų k.,
LT-59452 Birštono sav., kodas 301038537) reikalingas

socialinio darbuotojo padėjėjas.
Darbo pobūdis: socialinės priežiūros paslaugos vaikams su
negalia institucijoje, suaugusių asmenų su negalia ir pagyvenusių asmenų lankymas ir priežiūra namuose.
Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą,
būti darbščiam, pareigingam, iniciatyviam, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, darbo pradžia 2018 m.
birželio 18 d.
Darbo laikas: 5 darbo dienos, 40 val. per savaitę.
Darbo užmokestis: pagal 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.
Kontaktai: Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dirginčienė
Telefonai pasiteirauti: (8 319) 43722, 8 620 44553.
REKLAMA
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PO ŽVAIGŽDĖTU VASAROS DANGUM
LITERATŪRINIAI VAKARAI BIRŠTONE 2018 M.

Birželio 13 d. (trečiadienį)
19 val. Birštono kurhauze
Susitikimas su poetu, filosofu, publicistu
LIUTAURU DEGĖSIU ir
dainų autoriumi, atlikėju GIEDRIUMI VAŠKIU

Renginio metu vyks
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos mugė
Renginys nemokamas. Bus fotografuojamas ir viešinamas

Projektą organizuoja:

Finansuoja:

Partneriai:
Siponių krašto
bendruomenė

PADĖKA
Už širdies šilumą, gėlių žiedus ir pasidalintą
skausmą nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams, kaimynams, UAB
,,Arborator“ kolektyvui
ir visiems, kurie buvo šalia mūsų sunkią netekties
ir atsisveikinimo valandą
palydint į Amžinojo poilsio vietą mūsų mylimą
Marijoną
Petruškevičienę.
Dukra Janina
su šeima

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
Birželio 8–10 dienomis Prienų
sporto arenoje – 44-asis Lietuvos
stalo teniso veteranų čempionatas.
Varžybų pradžia: birželio 8 d. – 12
val., birželio 9 ir 10 d. – 10 val.
Birželio 11 d. 18 val. Paprienės
sporto ir laisvalaikio erdvėje – jaunimo meninių ir profesinių įgūdžių
tobulinimo stovyklos uždarymas
Birželio 14 d., 12 val. Ašmintos laisvalaikio salėje – renginys „Tremty
– tėvynės ilgesys“, skirtas Gedulo
ir vilties dienai
Birželio 14 d. 17.30 val. Balbieriškyje prie koplytstulpio skirto mieste-

lio įkūrimui – minėjimas-koncertas
„Laiškai iš toli...“
Birželio 14 d. 10 val. Išlaužo kapinėse prie paminklo skirto tremtiniams – minėjimas „Negrįžusiems
iš tremties“
Birželio 14 d. 10 val. Jiezne prie
paminklo partizanams – renginiai,
skirti Gedulo ir vilties dienai
Birželio 14 d. 14 val. Pakuonio
bibliotekoje – popietė „Kai neliko
nieko, tik lietuviškas žodis“
Birželio 14 d. 14 val. Mauručių
geležinkelio stotyje ir 17 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – renginiai, skirtas
Gedulo ir vilties dienai
Birželio 14 d. 12 val. Stakliškių
miestelio aikštėje – pilietinė pamoka „Mūsų netekčių istorija“

Pakuonio laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama Vilniaus
dailės akademijos Kauno fakulteto
Tapybos katedros studentų darbų
paroda. Paroda veiks iki birželio
15 d.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų
paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje eksponuojama
paroda „Justinas Marcinkevičius ir
Lietuvos valstybingumas“. Parodą
parengė Lietuvos Respublikos
Seimo kanceliarijos Informacijos
ir komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.

Birželio 14 d. 10 val. Šilavoto laisvalaikio salėje – renginys „Vilties
maldoj tik Lietuva“, skirtas Gedulo
ir vilties dienai
Birželio 16 d. 19 val. – Šilavoto
seniūnijos vasaros šventė
Birželio 17 d. 16 val. Skriaudžiuose
– proginių muzikantų susitikimaskoncertas „Mes dar dainuosim“
Birželio 23 d. 19 val. kviečiame į
Joninių šventę Pašventupio kaime,
Ašmintos seniūnijoje
Liepos 6 d. 19 val. – Stakliškių
seniūnijos vasaros šventė, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui“ darbų paroda.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų meno mokyklos Fotografijos grupės mokinių fotografijų
paroda „Alpių refleksijos“. Paroda
veiks iki birželio 29 d.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama Aurelijos Kleizienės tapybos
darbų paroda.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama menininkės Vilijos
Čiapaitės akvarelės darbų paroda
„Prakalbintoji akvarelė“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
birželio mėn. eksponuojama mokinių meno darbų ir piešinių paroda
„Mano pasaulis“.
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centre birželio mėn. eksponuojama Onutės Masterkovienės
karpinių paroda.

REKLAMA

iki liepos 1 d.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre
eksponuojama Antano Zenkevičiaus fotografijų paroda „Kaimo
gyvenimo portretai“. Paroda veiks

jos Centro, B. Sruogos g. 4).
Birželio 9 d., ŠEŠtadienis
8.10 val. Mankšta gamtoje su kineziterapeutu (Kneipo sode)
9.00–9.30 val. Rytinė mankšta
su treneriu (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
10.00 val. Muzikinis kurorto žadinimas kurorto gatvėmis
10.00 val. Linksmoji šokama kardiotreniruotė Zumba Fitness (prie
Kultūros centro, Jaunimo g. 4)
10.00 val. Lietuvos amatų, tautodailės dirbinių, šventinė mugė
(Kęstučio g.)
10.00 val. ir 11.00 val. Aromaterapija-muzikos terapija (,,Tulpės“
sanatorijos gydykloje, Birutės
g. 35)
10.00–15.00 val. Šventinis vaikų
futbolo turnyras ,,Birštono taurė
2018“ (Miesto stadione)

Birštono kurorto šventė
„Žaliasis Birštonas ošia!“
Birželio 8 d., PENKtadienis
14.00-22.00 val. „Kakės Makės“ batutų parkas (pievoje prie „Vytautas
mineral SPA“)
15.00–17.00 val. Krepšinio turnyras ,,Draugiškas kamuolys“ (Miesto
stadione, B. Sruogos g. 18)
17.00–17.30 val. Kyokushin karatė
mokyklos „Tetsujin“ parodomoji
programa (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
17.00 val. Parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2018“ atidarymas.
Kultūros centre (Jaunimo g. 4)
18.45 val. Šventinė miesto gyventojų ir svečių eisena su Kauno
pučiamųjų instrumentų orkestru
„Ąžuolynas“ (nuo sanatorijos
„Versmė“ fontano)
19.00 val. Kurorto šventės „Žaliasis
Birštonas ošia!“ atidarymas. Europos Tarybos apdovanojimo „Garbės ženklas“ įteikimo ceremonija.
Vyrų vokalinės grupės „Quorum“
koncertas. (Savivaldybės aikštėje,
Jaunimo g. 2)
20.00 val. Oro balionų skrydžiai
virš Birštono
21.30 val. Muzikinis vakaras Savivaldybės aikštėje: Ramūnas Difartas su grupe, grupė „The Roop“
(Jaunimo g. 2)
22.00 val. Kino festivalio „Sidabrinės gervės“ atidarymas ir filmų
demonstravimas (Miesto stadione,
B. Sruogos g. 18)
24.00 val. Naktinis orientacinis
(nuo Birštono Turizmo Informaci-

10.00–19.00 val. Lietuvos vandens
motociklų čempionato Birštono
taurės etapas (Nemune prie Vasaros estrados)
11.00–13.00 val. 3 x 3 Šeimų krepšinio turnyras (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
11.00-22.00 val. „Kakės Makės“ batutų parkas (pievoje prie „Vytautas
mineral SPA“)
11.00–15.00 val. Policijos šventė visuomenei (Jaunimo g. 3):
ekspozicijų pristatymas ir demonstravimas; daiktų (mobiliųjų
telefonų, dviračių, fotoaparatų
ir kt.) žymėjimo akcija; kinologų
pasirodymas.
11.30 – 22.00 val. Jaunimo erdvė
(Centriniame parke, prie riedučių
ir riedlenčių aikštelės)
12.00 val. Kurorto pasveikinimas su
KTU pučiamųjų grupe „The BrassBees“ (Savivaldybės aikštėje)
12.00–15.00 val. Aitvarų ir vėjagaudžių tūbų dirbtuvės „Gaudykim
vėją“ (krantinėje prie „Tulpės“
sanatorijos)
12.00–15.00 val. Edukacinė programa „Pinkim juostas Lietuvos
šimtmečiui. Veiks tautodailininkės
R. Žiūkienės austų juostų paroda
„Tautinės juostos taku“ (Birštono
muziejuje, Vytauto g. 9)
12.00–16.00 val. Pramogos vaikams (prie Birštono viešosios
bibliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 12): virtualios realybės akinių
dirbtuvės; Editos Lei knygos „Miglų slėnio pasakos“ pristatymas,
kūrybinės fėjų bei kvepalų dirbtuvės; prancūzų instituto Lietuvoje
paroda JACQUES PRÉVERT (Žakas
Preveras) „Koliažai“; Birštono
meno mokyklos kūrybinės dirb-
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tuvės vaikams, tautinės juostos
spalvinimo dirbtuvės ir tautinio
kostiumo nuotraukų sienelė; Birštono meno mokyklos auklėtinių
pasirodymai.

23.00 – 02.00 val. Naktinis krepšinis (Centriniame parke, prie
riedučių ir riedlenčių aikštelės)

9.30 val. Merės šventiniai pusryčiai su bendruomene. (Savivaldybės aikštėje, Jaunimo g. 2)

13.00–14.00 val. Linijinių šokių
programa (Šokio centras „Šokis
LT“) (J. Basanavičiaus aikštėje)

9.00–9.30 val. Rytinė mankšta
su treneriu (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)

14.00 val. Birštono savivaldybės
merės inicijuoto birštoniečių
vaikų ir gimnazistų piešinių ir
esė konkurso „Aš ir Birštonas“
laureatų apdovanojimai, vaikų
meniniai pasirodymai su „Linksmuoju lagaminu“ (Savivaldybės
aikštėje, Jaunimo g. 2)
15.00 val. Diskusijų festivalio
„Būtent“ diskusija tema ,,Ar birštoniečiai kuria Europą?“ (skverelyje prie B. Sruogos paminklo,
B. Sruogos g. 1A, jei blogas oras
– Kurhauze, B. Sruogos g. 2)
15.30 val. Grupės „Vairas“ koncertas (Savivaldybės aikštėje)
17.00 val. XVII tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje
2018“ koncertas skirtas Lietuvos
atkūrimo 100-mečiui „Lietuviškų
miuziklų vakaras“. Dalyvauja:
Kauno muzikinio teatro solistai,
baleto artistai, instrumentinis ansamblis (Kultūros centre, Jaunimo
g. 4. Įėjimas su kvietimais, kuriuos
nuo birželio 4 d. galima pasiimti
Kultūros centro kasoje. Teirautis
tel. 8 319 65546)
17.30–19.00 val. T&M Akademijos parodomasis teniso mačas
(Teniso kortuose, Kęstučio g. 14)
19.30 val. Vandens motociklų
dalyvių paradas (Nemune prie
Vasaros estrados)
19.30 val. Oro balionų skrydžiai
(nuo Nemuno krantinės, prie
Vasaros estrados)
20.00 val. Šventinė fiesta (Vasaros
estradoje prie Nemuno): Šiaulių
bigbendas ir vokalistas Daumants
Kalninš (Latvija); Grupė „Studija“;
Mantas Jankavičius su grupe
20.30 – 23.00 val. „Tylioji“ diskoteka (Centriniame parke, prie
riedučių ir riedlenčių aikštelės)
21.00 val. Aktoriaus Rolando Kazlo programa pagal poeto Vlado
Šimkaus eiles pavadinimu „Pusiaukelė“. (Birštono kurhauze, B.
Sruogos g. 2. Renginys mokamas,
bilieto kaina 10, 15 Eur)
REKLAMA

Birželio 11-17 d.

24.00 val. Šventinis fejerverkas

12.00–14.00 val. „DIP DAP“ ir
„Čiulba ulba“ balansinių dviratukų
lenktynės (prie Birštono viešosios
bibliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 12)

13.00 val. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro parodomoji programa (prie Kultūros
centro, Jaunimo g. 4)

HOROSKOPAS


Birželio 10 d., sekmadienis

ALVYDAS VAICEKAUSKAS
Stichija: Oras
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: berilis, agatas, chrizoprazas
Spalvos: melsva, violetinė, oranžinė



10.00–15.00 val. T&M Akademijos teniso vienetų turnyras
,,Audenis“ taurei laimėti (Teniso
kortuose, Kęstučio g. 14)



11.00-18.00 val. „Kakės Makės“
batutų parkas (Vasaros estradoje
prie Nemuno)

11.30–15.00 val. Lietuvos vandens motociklų slalomo čempionatas (Nemune prie Vasaros
estrados)



Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4, Vilnius);
Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno
paroda Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus
g. 13, Vilnius).
Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“ Bernardinų sode, pilių teritorijoje,
Katedros aikštėje, Vilniuje.
Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“
Šv. Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono
g. 12).
Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių
ansamblių koncertas Lietuvos
nacionalinėje filharmonijoje
(Aušros Vartų g. 5, Vilnius).

DVYNIAI
(05.22-06.21)

Retsykiais sandėriai turi malonią finansinę pusę. Bent vienas toks šią savaitę laukia ir jūsų. Būkite atsargus, slapti
priešai jau savaitės pradžioje regs intrigas, siekdami pristatyti jus nepalankioje šviesoje. Antradienį ir trečiadienį
galite būti emociškai nestabilus.



Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“
Rotušės aikštėje. Dainų šventės
atidarymo koncertas Vingio
parke, Vilniuje.

JAUTIS
(04.21-05.21)

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

11.00–17.00 val. Petankės dvejetų turnyras Birštono taurei
laimėti (Petankės aikštyne, Vytauto parke)

Birželio 30 d. Dainų diena Dainų
slėnyje Kaune.

AVINAS
(03.21-04.20)

Būkite šią savaitę itin dėmesingas.
Gali būti bandoma įvelti jus į neaiškius reikalus. Pagalvokite apie teisinius
dalykus. Ar tikrai verta rizikuoti? Laikas
jūsų pusėje, verčiau luktelėkite, kol padėtis išaiškės.

10.30 val. Mankšta su kineziterapeutu (,,Tulpės“ sanatorijos
baseine, Birutės g. 35)

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

DVYNIAI
(05.22-06.21)

„Tai, ką mes valgome ir geriame, turi mus gydyti“, – teigė Hipokratas. Bet tai buvo anie laikai.
Mūsų laikais viskas kitaip. Jeigu į vieną hektarą kviečių ar rugių supilama apie 1000 kg trąšų, prieš kūlimą dar „pagardinama“
„roundapu“, tai sveiku protu mąstantys žmonės puikiai supranta,
kokiais produktais mes maitinamės. Ne nuo maistinės chemijos
ar cheminių vaistų ir atsiranda įvairios ligos.
Norėčiau pasidalinti savo patirtimi, kaip galima padėti savo organizmui įveikti šlapimo ir lytinių organų (prostatos) ligas. Man
jau 69 metai. Prieš 15 metų turėjau šlapinimosi ir prostatos problemų, ypač išgėrus alaus, kavos. Pradėjau vartoti raudonos šaknies
trauktinę, arbatą. Visos problemos susitvarkė, net ir išgėrus daugiau
skysčių, nereikia bėgti į tualetą. Manau, kad geriausi yra tie vaistai,
vaistažolės, kuriuos išmėgini savo organizme ir tau padeda.
Patarčiau vyrams ir moterims, turintiems poreikį tankiai šlapintis, pavartoti raudonosios šaknies bent 30–50 dienų: patys įsitikinsite teigiamu poveikiu.
Raudonąja šaknimi prekiausime Birštono miesto šventėje. Penkių pakelių kaina – 20 eurų. Tokio gydymo kurso pakanka, kad
savijauta pagerėtų. Žinoma, kad organizmas normaliai pasveiktų,
vaistažolinius preparatus reikia vartoti mažiausiai 2–3 mėn.
Žinoma, galime kreiptis į urologą, kuris geriausiu atveju išrašys
cheminių vaistų. Na, o jeigu kreiptumėmės į urologą – profesorių, vien priėmimas gali kainuoti apie 100 eurų ir dar vaistai apie
50–70 eurų. Na, bet cheminiai sintetiniai vaistai alina organizmą,
kepenis ir ypač inkstus.
Raudonąja šaknimi, ženšeniu, kedrų, šaltalankių, margainių
aliejumi ir kitomis vaistažolėmis iš Altajaus kalnų prekiausime
Birštono miesto šventėje birželio 9–8 (šeštadienį ir sekmadienį)
dienomis. Norintys gali nusipirkti Jiestrakio kaime. Galiu išsiųsti ir paštu.
A. JASINSKAS, IĮ „Sibiro flora“ savininkas
Tel. 8 685 10945, el. paštas a.jasinskas@yahoo.com.

VĖŽYS
(06.22-07.22)

Energiją švaistote nenaudingai ir neracionaliai. Turite įvairiausių norų ir norėtumėte, kad jie visi išsipildytų iš karto.
Bent kiek kruopščiau planuodamas
išties galite tikėtis stebuklo. Pabandykite viską pradėti iš naujo. Kad ir nuo
pirmadienio. Saugokite piniginę, ypač
antroje savaitės pusėje.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Akistatoje su tam tikrais asmenimis
turėsite progos susipažinti su jums
svetimomis gyvenimo sritimis ir per
tai galutinai ateisite į protą. Būtų puiku,
kad iš įgytos patirties išties pasimokytumėte. Ketvirtadienis ir penktadienis
bus labai vaisingos dienos kūrybos
žmonėms.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Toks progresas, kokį jūs įsivaizduojate,
deja, neįmanomas. Teks susitaikyti su
ribotomis savo galimybėmis. Savaitės
viduryje labai tikėtinos dar ir finansinės problemos. Savaitgalį būtinai
pasportuokite. Ypač seksis komandiniai žaidimai.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Jūs žinote, ką turite padaryti, tačiau

savaitės pradžioje galite susidurti su
visiškai netikėtomis kliūtimis. Jei norite, kad jūsų darbai ir toliau išsiskirtų
kokybe, teks atmesti visus prašymus
prisiimti dar papildomų darbų. Patikėkite, realus pelnas vis vien nebūtų toks
didelis, kokį jums žada.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Jums teks šią savaitę susidurti su išties
grėsmingu priešininku. Todėl būkite atsargus ir nekelkite dulkių be tikro reikalo. Truputis egoizmo taip pat praverstų.
Nepamirškite apgalvoti ne tik puolimo,
bet ir saugaus atsitraukimo kelius.
Antradienį ir trečiadienį ypač venkite
konflikto su giminaičiais.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Nuobodulys - jūsų priešas, tad venkite
jo visais įmanomais būdais. Nebandykite auklėti suaugusių žmonių ir nesileiskite auklėjamas pats. Kad žmonės
galėtų rasti bendrą kalbą, jie nebūtinai
turi būti panašūs. Savaitės viduryje ką
nors žadėdamas būkite tikras, kad tikrai sugebėsite tesėti žodį, kitaip galite
turėti nemenkų rūpesčių.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje pagaliau nudirbsite beprotišką darbą. Jus vilioja dideli
siekiai ir kilnūs tikslai. Daug ką iš savo aplinkos kaip reikiant nustebinsite
neišsenkama energija ir organizuotumu. Savaitgalio poilsis taip pat turėtų
būti aktyvus, šeštadienį - pageidautina su šeima.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Jau visai į pabaigą einantys darbai gali
pareikalauti netikėtų papildomų investicijų. Teks peržiūrėti savo finansinę
padėti ir gal kiek pataisyti biudžetą.
Savaitės viduryje jokiu būdu nepraleiskite progos kur nors nukeliauti.
Netgi turint galvoje šiaip jau nemažas
pinigines išlaidas šią savaitę, dar turėtų likti ir savaitgalio poilsio planams
įgyvendinti...



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Kažkas esminio, bet dar labai neapibrėžto kirba jūsų galvoje, todėl užsispyręs laikotės savo tariamos tiesos.
Labai nenustebkite, jei nesulauksite
pritarimo. Būtų tikrai protinga iš jūsų
pusės išklausyti ir kitas pasaulio aiškinimo versijas. Savaitgalį - geras metas pradėti seniai planuotus fizinius
užsiėmimus.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2018 m. BIRŽELIO 9 d., www.naujasisgelupis.lt

Birželio 9 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:44
leidžiasi 21:52
Dienos ilgumas 17.08
Delčia (25 mėnulio diena)
Efremas, Felicijonas, Gintas,
Gintė, Felicijus, Vitalija
Tinkamas laikas sėti:
salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti, šaldyti ir konservuoti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Birželio 11 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 04:43
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.11
Delčia (27 mėnulio diena)
Barnabas, Tvirmantas, Aluona, Flora
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
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Birželio 12 d.
ANTRADIENIS
Pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena
Saulė teka 04:43
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.11
Delčia (29 mėnulio diena)
Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma, Kristė
Tinkamas laikas sėti:
netinkama diena sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

BIRŽELIO

14

Šio kryžiažodžio atsakymas –
KRITINIS TAŠKAS.

Birželio 14 d.
KETVIRTADIENIS
Gedulo ir vilties diena
Tarptautinė blogerių diena
Pasaulinė kraujo donoro
diena
Saulė teka 04:42
leidžiasi 21:56
Dienos ilgumas 17.14
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Rufinas, Valerijus, Labvardas,
Almina, Bazilijus, Digna
Tinkamas laikas sėti:
agurkus, porus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras,
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus), salierus, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

BIRŽELIO

+13 +22

Birželio 10 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 04:44
leidžiasi 21:53
Dienos ilgumas 17.09
Delčia (26 mėnulio diena)
Diana, Liutgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė, Margarita
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Sudoku

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 11, 19, 22,
32, 35, 46

Vieno derinio laimėjimų
lentelė:
6+1 - 15 020 859 €

-

6 - 249 010 €

-

5+1 - 25 657 €

2

5 - 519 €		

6

4+1 - 73 €		

51

4 - 8 €		

297

3+1 - 5 €		

738

3 - 1,50 €		

5 329

2+1 - 1,25 €		

5 403

2 - 0,75 €		

38 337

Kito tiražo prognozė:

16,9 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

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

Lošimas
Nr. 1317
2018-06-06

Vikingo skaičius: 5
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Savaitė istorijos puslapiuose

1947
1898
1190

BIRŽELIO
Atsakymai

Birželio 13 d.
TREČIADIENIS
Šv. Antanas, Šienapjūtė
Saulė teka 04:42
leidžiasi 21:55
Dienos ilgumas 17.13
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Antanas, Kunotas, Skalvė,
Akvilina
Tinkamas laikas sėti:
salierus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

1942
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VANDENS TEMPERATŪRA
aneksijos pripažinimą.

1987

m. birželio 12 d.: Šaltasis karas:
m. birželio 9 d.: Kazlų Rūdos mišRonaldas Reiganas viešai pakuose įsteigta Lietuvos partizanų
ragino Michailą Gorbačiovą nugriauti Berkaro mokykla.
lyno sieną.
m. birželio 9 d.: Kinija Jungtinei
m. birželio 12 d.: Leningrado
Karalystei 99 metams išnuomogyventojai referendume balsajo Honkongą.
vo už tai, kad miestui būtų grąžintas senasis
m. birželio 10 d.: per trečiąjį Krypavadininmas – Sankt Peterburgas.
žiaus žygį Jeruzalei išvaduoti pam. birželio 13 d.: Prancūzijoje
skendo šventosios Romos imperijos imperaįvyko pirmosios automobilių
torius Frydrichas I Barbarosa.
lenktynės. Vidutinis automobilio greitis bum. birželio 10 d.: Paryžiuje atidavo 24 km per valandą.
rytas pirmasis pasaulyje viešas
m. birželio 13 d.: Rusijos Dūmoje
zoologijos sodas.
priimtas įstatymas, turėjęs sum. birželio 10 d.: Romos popiestiprinti Suomijos rusifikaciją.
žius Pijus VII atskyrė Napoleoną
m. birželio 13 d.: naktį iš biržeI nuo bažnyčios, kai šis po Romos okupacilio 13 į 14 d. Latvijoje, Lietuvojos paskelbė, kad Popiežiaus sritis prijungiama prie Prancūzijos. Liepos mėnesį popie- je ir Estijoje sovietai pradėjo masines dežius buvo areštuotas, pervežtas į Prancūziją portacijas.
ir įkalintas.
m. birželio 14 d.: paskelbtas Tarybų Sąjungos ultimatumas Liem. birželio 11 d.: Vašingtone prasidėjusiose derybose su JAV va- tuvai, kuriame reikalaudama sudaryti naują
dovais Viačeslavas Molotovas nesėkmingai Vyriausybę bei priimti papildomą sovietinės
stengėsi išgauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenės kontingentą.

1793
1809

15
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1991

1895

1909
1941
1940

1949

m. birželio 14 d.: paskelbta Lietuvių chartija, kurioje skelbiama,
jog pasaulyje pasklidę lietuviai sudaro vieningą pasaulio lietuvių bendruomenę.

1777

m. birželio 14 d.: Kontinentiniame
kongrese Filadelfijoje patvirtinta
nacionalinė JAV vėliava su 13 baltų žvaigždučių mėlyname fone ir 13 raudonų bei baltų
juostų. Nuo to laiko juostų skaičius nekito,
o žvaigždžių daugėjo prisijungiant vis naujoms valstijoms;

1985

m. birželio 14 d.: penkios ES valstybės (Belgija, Liuksemburgas,
Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija) pasirašė
Šengeno susitarimą, kuriuo susitarė panaikinti bet kokią per jas keliaujančių asmenų
kontrolę. Taip atsirado vidaus sienų neturinti
teritorija, kurią imta vadinti Šengeno erdve.

1752
1846

m. birželio 15 d.: Bendžaminas
Franklinas eksperimentu įrodė,
kad žaibas yra elektros išlydis.
m. birželio 15 d.: JAV ir Jungtinė
Karalystė pasirašė Oregono sutartį. Sutartimi nustatyta siena tarp JAV ir Britų
Kanados, kuri eina 49 paralele.

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS
+10 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+18 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

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
14000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5710 nSv/val.

nSv/val.

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

