Kooperacija – galimybė
nuveikti daugiau

Prienų „Revuonos“
pagrindinė mokykla
dalyvavo „Erasmus+“
programos susitikime
Portugalijoje
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Kaip nesusirgti
per maistą
plintančiomis
infekcinėmis
ligomis
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Ekspertas pataria:
nuo akinančios
saulės vairuotojams
efektyviausios 6
priemonės
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Kaina

Įspūdinga šimtmečio šventė
Stakliškėse ir jų apylinkėse

0,50 €

Dainų šventė sutraukė apie pusę
Lietuvos – šventės renginių
Lietuvos
transliacijas per nacionalinę
Neseniai Lietuvoje skambėjusi „Dainų šventė“ bent
trumpam subūrė beveik pusę

televiziją, internetu ir gyvai
koncertuose pamatė apie 1,5
mln. Lietuvos gyventojų.
(tęsinys kitame numeryje)

Vasara
Glosto saulės spinduliai
Kvepiančius žiedus.
Ir plasnoja išdidžiai
Aitvaras gražus.

SKAITYKITE 9 p.

12
rekomendacijų,
padėsiančių
sumažinti vėžio
riziką

Liepos 6-oji, karaliaus
Mindaugo karūnavimo
diena – Valstybės
šventė, skirta ir Lietuvos
šimtmečiui kartu
paminėti, įspūdingai ir
prasmingai buvo paminėta
Stakliškėse.

Didelis būrys žmonių, lydimų Aukštadvario regioninio
parko vyriausiosios kultūrologės Ritos Balsevičiūtės, išsiruošė į kelionę po Stakliškių
seniūnijos kultūros ir gamtos
paveldo objektus.

Kelionė prasidėjo nuo Stakliškių miestelio svarbaus
objekto – Stakliškių midaus
gamyklos, kurios gaminami
gėrimai žinomi daugelyje pasaulio šalių. Midaus gamykloNUKelta Į 2 p. 

Žaidžia kiemuose vaikai.
Vandeny dvi gulbės.
Kokie gražūs vakarai,
Kai lakštutė čiulba.
Bėga vasara žalia
Pievomis, palauke.
Žiogas muzika gražia
Storą smilgą lenkia.
Viktorija Masaitytė
Tik nepaliaukit niekados šypsotis,
Be šypsenos žmogus - lyg upė be vandens.
Tegul švelnumas, meilė, džiaugsmas, grožis
Kaip saulė žemėj - Jumyse gyvens..
Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!

SKAITYKITE 9 p.

Pašauktas mylėti žemę
Stasė

ASIPAVIČIENĖ

REKLAMA

Daugelis Prienų rajono
ir Birštono savivaldybės
žmonių, o ypač ūkininkai,
pažįsta Aleksandrą
Lugauską kaip ilgametę
patirtį turintį agronomą.

Beje, jis vienintelis ir dalijosi savo žiniomis su dabartiniais ūkininkais, nes kiti
agronomai kolūkių irimo metu išėjo į kitus darbus ar patys
pradėjo ūkininkauti. Ilgus metus dirbdamas AB „Litagros
prekyba“, A. Lugauskas supažindino rajono ūkininkus su
naujovėmis žemės ūkyje. Tad

Gražaus 65-mečio sulaukus Juozą Simirikovą
bei gimtadienių sukaktuvininkus: Agnę Kamarauskienę, Angelę
Ramunienę, Liną Padelskienę, Ramutę Skobelevą, Gintarę Prūsaitienę, Marių Čepkevičių, Sigitą Gudauską
ir Aušrą Matusevičienę
sveikina Darbo partijos
Prienų skyrius.

susipažinkime su Aleksandru
iš arčiau.

Pašaukimas atėjo iš
vaikystės...
Aleksandras – tikras dzūkas, kilęs iš Alytaus rajono,
Simno apylinkėje esančio Aitvariškių kaimo. Gimė ir augo
ūkininkų šeimoje, buvo trečias
ir jauniausias vaikas. Pradinę
NUKelta Į 2 p. 

Liepos 1 d. registruotas nedarbas Kauno
apskrityje – 8,4 proc.
Per birželio mėnesį
registruoto nedarbo lygio
rodiklis, skaičiuojamas
nuo darbingo amžiaus
gyventojų, Kauno

teritorinės darbo
biržos aptarnaujamoje
teritorijoje padidėjo 0,3
proc. punkto iki 8,4 proc.

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

NUKelta Į 4 p. 

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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R. Karbauskis registravo nutarimą dėl naujo parlamentinio tyrimo



Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis ketvirtadienį įregistravo Seimo nutarimo
projektą atlikti naują parlamentinį tyrimą dėl neteisėtos įtakos politiniams procesams dviejų
buvusių vyriausybių valdymo laikotarpiu. R. Karbauskis siūlo tirti 2008 - 2016 metų laikotarpį.

Pranešimų apie žalingą turinį internete šiemet išaugo 4 kartus
Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) antrąjį šių metų ketvirtį gavo 832 pranešimus apie neteisėtą ar
žalingą turinį internete. Interneto naudotojai siuntė pranešimus apie internete rastą informaciją,
susijusią su rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymu, pornografija, vaikų seksualiniu išnaudojimu,
smurtu ar patyčiomis prieš asmenis, narkotinių medžiagų platinimu ir kt.

Įspūdinga šimtmečio šventė Pašauktas mylėti žemę
Stakliškėse ir jų apylinkėse 
„Iš vaikystės tai atėjo. PriATKelta IŠ 1 p.

ATKelta IŠ 1 p.
je pažintinę ekskursiją vedė ir
saugomą ekspoziciją pristatė
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Asta
Keblikienė, supažindinusi su
daug dar nežinomų faktų apie
midaus gamybą senovėje.
Toliau keliautojai jau vyko
autobusais bei lengvaisiais
automobiliais, sustodami prie
žymiausių vietų ir objektų,
kurių šiose apylinkėse netrūksta. Pirmas sustojimas buvo Medžionių piliakalnis, apie
kurį nemažai įdomių istorijų
pasakojo ekskursijos vadovė
Rita. Keliautojai aplankė ir
Gedanonių kalvą, Užuguosčio bažnyčią, Ustronės riedulyną, Gelionių duobę, legendomis apipintą Čigonės kapą,
šimtmečių įvykius menantį
didįjį Gojaus ąžuolą, Tridupio
ąžuolus, Stakliškių parapijos
bažnyčią.
Įdomus keliautojams buvo
ir nedidelis Užuguosčio miestelis, visai neseniai paminėjęs
savo 300-ąsias savarankiškos
parapijos metines. Kaip pasakojo ekskursijos vadovė,
Užuguostis buvo viena pirmųjų vietovių Lietuvoje, kur
imta diegti katalikybę.
Kita mitais apipinta vieta Stakliškių apylinkėse yra
Sienkalnis, buvusi svarbi pagonių švenčių vieta. Kaip pasakojo R. Balsevičiūtė, ant
Sienakalnio buvo pradėta statyti bažnyčia, tačiau kas per
dieną būdavo pastatyta, per
naktį išgriūdavę. Buvo įtariama, kad tai velnių darbas. Tad
dėl tokių nemalonių įvykių
bažnyčia buvo pastatyta kitoje vietoje. Tačiau medinės
bažnyčios nebuvo ilgaam-

žės, jas dažniausiai nusiaubdavo gaisrai.
Vienas iš aplankytų svarbių
gamtos objektų, žinomų ne tik
Lietuvoje, yra Gojaus miške augantis Gojaus ąžuolas,
laikomas pačiu stambiausiu
Europoje. Įspūdingas medis
aptvertas, į aikštelę veda jo
vaikų – iš jo gilių išaugintų
ąžuoliukų – gretos. Pasakojama, kad prie Gojaus miško
ąžuolų prisiekdavo ginti Tėvynę partizanai, kurių bunkeriai ir slėptuvės buvo išdėstytos miške.
Po beveik visą dieną trukusios kelionės ekskursantai
į Stakliškes sugrįžo pavargę,
tačiau praturtėję žiniomis ir
gerai nusiteikę. O miestelyje
Rita dar pasakojo, kad visais
laikais Stakliškėse žmonės
gražiai sugyveno su kitataučiais: žydais, rusais ir totoriais,
visa miestelio bendruomenė
rūpinosi gerove, o jiems padėjo ir patarė vietos šviesuoliai,
išsimokslinę žmonės. Nemažai dar svarbių ir įdomių dalykų ekskursijos vadovė pasakojo, kuriuos žinojo tikrai
ne visi. Ši išvyka rodo, kad
žmonėms reikia tokių renginių, reikia daugiau žinoti apie
tą vietovę, kurioje gyveni ir
kur tavo šaknys.
Vakare Stakliškėse vyko
tradicinė Vasaros šventė, kurios metu buvo atidengta atminimo lenta, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui. Šventėje dalyvavo
ir Prienų savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas. O 21
val. visi giedojo „Tautišką
giesmę“ su viso pasaulio lietuviais.
Stakliškių seniūnijos
informacija 

mokyklą baigė Saulėnuose,
septynmetę – Simne, o agronomijos mokslus krimto Daugų žemės ūkio technikume.
„Tėvai turėjo 12 ha žemės,
iš kurios, būdami darbštūs,
sugebėjo išmaitinti šeimyną.
Tėvas buvo labai tvarkingas
ir nagingas žmogus. Mūsų šeima turėjo kuliamąją mašiną,
kuria iškuldavo ne tik savo javus, bet uždarbiaudavo ir pas
kitus ūkininkus. Būdamas galvotas žmogus, tėvas nusipirko
mašinai detales, o medžio darbus atliko pats. Taip ir sumeistravo kuliamąją, kurią arkliu
perveždavo iš vienos vietos
į kitą, kai reikėjo kulti javus.
Mano tėvas buvo savamokslis
išradėjas, sugebėdavęs pasidaryti reikalingus padargus savo
ūkiui. Be to, jis buvo gana apsišvietęs, domėjosi šalies istorija, užsienio šalių gyvenimu,
žinojo daugelio pasaulio šalių
sostines, gyventojų skaičių ir
daug kitų įdomių dalykų. Turėjo „batareikinę“ radiją, klausydavosi žinių ir, kaip buvo
madinga, „Amerikos balso“,
– dalijasi Aleksandras vaikystės prisiminimais.

Pasiturimai ir tvarkingai gyvenę ūkininkai vos per plauką
išvengė tremties. Sako, teko
slapstytis netoli namų esančiame beržynėlyje, nes apie
galimą trėmimą informavo
geri žmonės.
Visi trys Lugauskų vaikai
baigė mokslus ir įgijo specialybes. Matyt, žinių troškimą
lėmė tėvų auklėjimas, supratimas, kad tik išsimokslinęs
žmogus gali daugiau nuveikti
ir geriau gyventi. Vyriausioji
sesuo dirbo mokytoja, brolis
– gaisrininku, o Aleksandras
pasirinko garbingą duonos
augintojo specialybę. Kodėl
agronomo, o ne ką nors kita?

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai
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Pomėgių buvo įvairių,
bet pasirinko agronomo
kelią
Mokydamasis Dauguose
Aleksandras domėjosi sportu,
gerai žaidė stalo tenisą, buvo
pagrindinių komandų „pirma
raketė“, jam gerai sekėsi ir
groti. „Gal būčiau ir daugiau
pasiekęs, kas žino... Buvau
šeimoje pats jauniausias, mylimiausias, tad tėvas, parda-

brigadininku, vėliau – jau kitame kolūkyje vyr. agronomu,
o kolūkius sujungus – irgi vyr.
agronomu.
Laikas ėjo, didėjo patirtis, kurią jau galėjo perduoti
ir kitiems specialistams, tad
Aleksandras pradėjo dirbti Prienų rajono Žemės ūkio
skyriuje augalų apsaugos
agronomu. Šioje darbovietėje išdirbo daug metų. Atėjo
nepriklausomybės metai, iro
kolūkiai, kūrėsi nauji ūkininkų ūkiai. Jiems reikėjo žemės
ūkio specialistų pagalbos ir
konsultacijų, tad Aleksandras
pradėjo dirbti Konsultavimo
tarnyboje.

Darbas žemės ūkyje
labai pasikeitė

LEIDĖJAS:

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

simenu, kaip atvažiuodavo
tarybinio ūkio agronomas, paaiškindavo
darbininkams, ką jie
turės dirbti, pakomanduodavo – ir man tai
padarė įspūdį. Atrodė,
kad būti agronomu labai įdomu, kad jo visi
klauso... Nelabai daug
nutuokiau apie žemės
ūkio mokslus, tačiau
įstojau į Daugų žemės ūkio technikumą.
Mokslas sekėsi gerai,
gavau stipendiją, dar
20 rublių iš namų, šiek tiek
lašinių, kopūstų ir nieko daugiau nereikėjo“, – sako Aleksandras.

Grįžęs iš armijos, įsidarbino Prienų rajone, mat norėjo
būti arčiau sesers, kuri dirbo
mokytoja.
Keletą metų dirbo kolūkio

vęs bulių, daug negalvodamas
akordeoną nupirko, groti išmokau, ir dabar dar pagroju“,
– sako Aleksandras.
Prisiminimai iš vaikystės
ir jaunystės gražūs ir šilti. Jau
prabėgo daug metų, kai išsiskirstė technikumo absolventai, o bendrystė ir draugystė
išliko. Sako, ir dabar su kai
kuriais bendramoksliais susitinka, turi apie ką pasikalbėti,
pasidalinti prisiminimais.
Baigęs Daugų žemės ūkio
technikumą, jaunas specialistas gavo paskyrimą dirbti į
Alytaus rajoną, bet dirbo vos
kelis mėnesius, nes buvo pašauktas į kariuomenę.

Kalbėdamas apie pirmuosius nepriklausomybės metus, Aleksandras sako, kad jie
buvo įdomūs. Kūrėsi ūkiai,
reikėjo daug žinių, žmonėms
– patarimų, daugelis agronomų jau buvo metę darbus ir išsilakstę iš griūvančių kolūkių
kas sau – kas rado kitą darbą,
kas pradėjo ūkininkauti... Taigi, Aleksandrui veiklos ir darbo užteko, nes reikėjo mokyti
ir informuoti ūkininkus, kaip
pasinaudoti mokslo naujovėmis – naujais cheminiais preparatais, trąšomis bei naujomis technologijomis.
Visgi agronomo darbas dabar jau kitoks. Skiriasi pats
žemės dirbimas, naudojamos
technologijos, taip pat trąšos
ir kiti preparatai.
„Dabartinis ūkininkavimas
labai skiriasi nuo ankstesniojo naudojamomis techno-

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

logijomis. Dabar yra galybė
įvairių biomedžiagų bei cheminių preparatų, leidžiančių
padidinti derlių, sumažinti
ligas, kenkėjus bei piktžoles,
tačiau nuo to nukenčia
ir pati dirva. Šiuo metu
labai mažai kur taikoma
sėjomainų sistema, todėl
žemė pakankamai neatsigauna. Žemei reikia ir
organinių medžiagų, žaliųjų pūdymų, nes cheminės trąšos yra linkusios
išsiplauti iš dirvos. Nemaža dalimi žemdirbių
auginamą derlių lemia ir
oro sąlygos. Tai patvirtina ir šie metai, kurie buvo
itin nepalankūs“, – sako
Aleksandras.
„Litagros“ pradžia buvo
1994 m., kai Lugauskai įkūrė parduotuvę savo namuose, o vėliau nupirko parduotuvės pastatą. Aleksandras
tada dar dirbo Konsultavimo
tarnyboje.
2002 metais Aleksandras
pradėjo dirbti agronomu konsultantu AB „Litagros prekyba“. Ir sėkmingai dirbo,
mokėsi, domėjosi. Toks jau
jo būdas. Nuoseklumu, žinių
siekimu panašus į tėvą, Aleksandras daug ko išmokė ūkininkus. Beje, ir savo žmoną
Janiną iš buhalterės „perkvalifikavo“ į agronomę...Tiesa,
prieš tai ji jau dirbo Ašmintos
agrarinėje tarnyboje.

Šeima – didžiausia
vertybė
Janina ir Aleksandras susituokė 1969 metais, tad netrukus švęs savo auksines
vestuves.
Per tuos gražius ir darnius
48 metus jie užaugino sūnų
ir dukrą, susilaukė keturių
anūkų. Dukra Inga taip pat
pasirinko žemės ūkio specialybę, baigė mokslus Žemės
ūkio universitete, įgijo magistro laipsnį. Ji su vyru ir
perėmė Aleksandro 30 ha ūkį
pagal ankstyvo pasitraukimo
iš žemės ūkio gamybos programą.
Sūnus Artūras yra baigęs
Kauno technologijos universitetą, įgijęs statybos inžinieriaus specialybę, bet dirba
Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamainos vadu.
NUKelta Į 3 p. 
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Kaimo turizmo sodybų svečiai ateities neplanuoja
Šiais metais šalies gyventojai savo atostogas ar savaitgalius kaimo turizmo sodybose planavo
atsargiai - baiminosi lietaus, kuris praėjusią vasarą buvo itin gausus. Tačiau atšilus orams sektorius
sugrįžo į įprastas vėžes. 14 tūkst. šalies apgyvendinimo vietų per metus sulaukia vidutiniškai 320
tūkst. lankytojų – kaimo turizmo sodybose jie praleidžia beveik 7 tūkst. nakvynių.

Pašauktas mylėti žemę
ATKelta IŠ 2 p.
Lugauskai su meile kalba
apie savo suaugusius vaikus ir
anūkus. Vaikai gyvena ir dirba
šalia tėvų, neišvažiavo į tolimus užsienius laimės ieškoti.
Anūkai kol kas dar mokosi.
Vienas studijuoja Lietuvos
sveikatos mokslų universitete
biochemiją, kitas – dar lanko
„Ąžuolo“ progimnaziją. Dukros sūnus Karolis – dvyliktokas, buvęs irkluotojas, vienintelė anūkė Nomeda mokosi
„Ąžuolo“ progimnazijoje, turi
gabumų menui.

Mėgsta keliauti ne tik
po Lietuvą
Lugauskai visą laiką mėgo
keliauti. Kai nebuvo galimybių išvažiuoti į kitas šalis, su
„Moskvičiumi“ išmaišė visą
Lietuvą. „Susimesdavo vai-

kus į mašiną – ir į kelionę. Į
tolimesnius užsienius išsiruošėme, kai Lietuva tapo nepriklausoma“, – sako Aleksandras. Daug jau aplankyta Europos šalių, plaukiota laivais,
keliauta autobusais, lėktuvais.
Jie nesėdi namuose, jei tik atsiranda galimybė – jau ir kelyje.
Žinoma, dabar jau turi daugiau
laisvesnio laiko... Aleksandras
jau pasitraukė iš aktyvios veiklos, tačiau sako, kad kažko
trūksta. Įpratęs visada būti
įvykių sūkuryje, besidomintis
naujovėmis, jis sunkiai pratinasi prie senjoro dienotvarkės.
Tačiau, jeigu nori, yra kuo užsiimti – knygos, teatras, koncertai ir kiti įvairūs renginiai.
Aleksandras dar neatmeta galimybės ir įsijungti į kokį meno saviveiklininkų būrį – juk
pagroti smagu...

Janina irgi nenustygsta vietoje – ji konsultuoja ūkininkus, rūpinasi, kad laiku gautų
reikiamų sėklų, trąšų ar cheminių preparatų. Laisvalaikiu
dar mėgsta megzti (štai ir dabar ant stalo guli keletas numegztų kojinaičių neišnešiotukams), dar užsiima sportu,
veda užsiėmimus savo kaimo
moterims. Veiklos Lugauskai
turi ir nuobodžiu gyvenimu
nesiskundžia.
Praėjo sunkus pavasaris, vasara irgi gero derliaus nežada,
nes perdžiūvusi žemė nebus
dosni. Sunku agronomui matyti tokius gamtos padarinius,
bet gamta tvarkosi pagal savo
taisykles ir dėsnius, o mums
reikia išmokti prie jų prisitaikyti. Juk žmogus – ne Dievas, jis tik tas, kuriam pavesta
tvarkytis Žemėje, ją gražinti
ir puoselėti bet kokiomis sąlygomis.

Mobilusis parašas padės sutaupyti laiko ir
pinigų
Nuo liepos 1-osios Europos
Sąjungoje įsigaliojo
atnaujinti pasirašymo
elektroninėje erdvėje
reikalavimai, užtikrinantys
didesnį mobilaus parašo
saugumą jo naudotojams.
Dėl to visi šios paslaugos
vartotojai turi atsinaujinti
SIM korteles.

„Mobilusis parašas yra labai
patogus įrankis – naudojantis
juo, dėl vieno dokumento nebereikia niekur vykti, eikvoti
degalų ar laukti ilgose eilėse.
Reikalus, kuriuos anksčiau
tekdavo tvarkyti bankuose,
„Sodroje“, Registrų centre ar
kitose įstaigose, dabar galima
atlikti tiesiog telefonu“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“
prekybos vadovė.

Greičiau, pigiau ir
saugiau
Mobilusis parašas yra toks
pat pats oficialus kaip ir įprastas. Todėl naudojantis šia paslauga, galima greitai ir niekur
nevykstant atlikti bankinius pavedimus, patikrinti sąskaitos likutį, pasirašyti įvairias sutartis,
registruoti išmokų, nedarbingumo, motinystės bei kitus dokumentus.
Be to, šis įrankis yra daug
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saugesnis ir sunkiau suklastojamas nei popierinis parašas.
Mobiliojo parašo savininko
tapatybė yra kiekvieną kartą
patikrinama bankininkystės
ar sertifikuotų registrų centrų
sistemų.
Technologijų lyderės „Tele2“
klientai šia paslauga gali naudotis tik už 40 ct per mėnesį.

Svarbu iki liepos 1 d.
nespėjusiems pasikeisti
SIM kortelės – jos laukia
salone
Daugelis „Tele2“ klientų, besinaudojančių mobiliuoju parašu, jau pasikeitė senąsias SIM
korteles į saugesnes. Tačiau iki
nurodyto termino tai padaryti
suspėjo ne visi.
Jei esate vienas iš jų ir SIM
kortelę gavote paštu, tik pamiršote ar nespėjote jos aktyvuoti
iki liepos 1-osios, nuo šiol galite
tai padaryti bet kuriame operatoriaus salone.
Viskas, ko reikia – su savimi
turėti asmens tapatybę patvir-

tinantį dokumentą. Pateikus
jį konsultantas pakeis kortelę
nauja, turinčia didesnį elektroninio parašo saugumą užtikrinančius eIDAS sertifikatus. Išduotos naujos kortelės su mobiliojo parašo paslauga galios
5 metus.
Tiesa, nepasikeitę SIM kortelės namuose ar salone vartotojai ir toliau galės skambinti,
rašyti žinutes, naudotis mobiliuoju internetu, tačiau nebegalės naudoti mobiliojo parašo
paslaugos.

Nesugaišite laiko
Pakeisti pačią kortelę, aktyvuoti naujuosius sPIN1 bei
sPIN2 saugumo kodus truks
vos 15 minučių. Iš karto po to
galėsite prisijungti prie mobiliojo banko, atlikti mokėjimus
ar kitas jums aktualias elektronines operacijas.
Suskubti pasikeisti kortelę turėtų tie mobiliojo parašo naudotojai, kurie planuoja atostogas
ne Lietuvoje. 



Japonijoje potvynių ir nuošliaužų aukų padaugėjo iki 199
Japonijoje per rekordiškai smarkių liūčių sukeltus potvynius ir nuošliaužas žuvusių žmonių skaičius
ketvirtadienį išaugo iki 199, o dešimtys žmonių tebėra dingę, pranešė šalies vyriausybė. Praėjus
savaitei nuo rekordinių liūčių pradžios vilčių, kad dingusiais laikomi žmonės galėjo išgyventi, beveik
nebeliko, nors lietus jau liovėsi ir potvyniai nuslūgo.

Ar tai, kad Prienai
turi savo komandą,
žaidžiančią Lietuvos
aukščiausioje
krepšinio lygoje,
atneša rajonui
naudos?

Augustė Lyberytė

Smagu, kad turime savo
krepšinio komandą, kuri
garsina miestą, kad į varžybas atvyksta krepšininkai ir sirgaliai iš kitų miestų.
Smagu, kad mūsų komanda
varžosi Lietuvos aukščiausioje krepšinio lygoje, nors
praėjusį sezoną ir nesužavėjo. Gal jiems būtų naudinga
pabūti žemesnėje lygoje, kur
reikėtų mažesnio biudžeto, o
savivaldybė nuo jų atlikusius
pinigus skirtų kitiems aukšto lygio jauniems sportininkams, kurių turime daug.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Remigijus Augaitis

Aš esu šakietis, labai domiuosi krepšiniu. Žinoma,
norėjau, kad Šakių „Vytis“
patektų į LKL, bet yra, kaip
yra. Labai žaviuosi treneriu V.Šeškumi, tai dabar palaikysiu Prienų komandą.
Gaila man jų buvo šį sezoną – Ballai išsityčiojo ir iš
trenerio, ir iš žaidėjų. Bet
Prienams krepšinio komandos reikia – jokia kita sporto šaka negali taip išgarsinti
miesto ir rajono, kaip krepšinis. Manau, kad negerai, jog
savivaldybė tiek daug pinigų skiria vienai komandai.
Krepšininkai turėtų susirasti
rimtus rėmėjus, o savivaldybė savo pinigais turėtų skatinti jaunus sportininkus.

Aurimas Spūdys
Manau, kad praėjusį sezoną Prienų krepšininkai
rajonui naudos atnešė mažai – daugiau antireklamos.
Krepšinio komandos Prienams reikia, bet komanda turi ieškotis rėmėjų, o ne gauti
didžiąją dalį pinigų iš savivaldybės biudžeto. Manau, kad
250 tūkst., kuriuos savivaldybė žada skirti krepšininkams,
yra didelė suma. Futbolininkai, ėjikai, bėgikai, irkluotojai
ir kiti Prienų sportininkai yra
skriaudžiami, nes visi pinigai atitenka vienai komandai.
Labiau reikėtų nemokamų
sporto klubų, žaidimų aikšteliųvaikams.

Danutė Zdanavičienė

Evaldas Valatka

Jei krepšininkai sugeba
žaisti aukščiausioje lygoje, nesvarbu, kad praeitame
sezone ir liko paskutiniai,
komanda Prienuose turi išlikti. Būtų nesąžininga, kad
jie žaistų žemesnėje lygoje.
Krepšinis – Lietuvoje populiariausia sporto šaka, todėl komanda garsina miesto
vardą. Bet nėra teisinga ir tai,
kad iš savivaldybės biudžeto
sportui skiriamų pinigų didžioji dalis atitenka vienam
klubui.

Marytė

Nauda viena – krepšininkai garsina Prienų vardą ir
visi, kas domisi krepšiniu,
žino mūsų komandą, o kartu ir miestą bei rajoną. Bet
kartu ir didelę naštą savivaldybė užsikrauna. Juk už
tuos pinigus būtų galima
daugiau jaunimo paskatinti
sportuoti.

Naudą sunku pamatuoti, bet dėl krepšininkų Prienai gauna daug reklamos.
Net ir Ballai padėjo garsinti
Prienus ir Lietuvą. Kažkas
negerai, jei mūsų komanda vis paskutinė. Krepšinio
komandos Prienams reikia,
bet, jei kaip skelbiama, jie
tiek daug pinigų iš savivaldybės gauna, tai gal tegu pradeda žaisti žemesnėje lygoje, ten daugiau pergalių pasieks, daugiau kas ateis pasidžiaugti, gal ir pinigų reikės
mažiau. Tai, ką savivaldybė
sutaupys, galės skirti jauniems krepšininkams – juk
reikia pamainą auginti.

 verta žinoti
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Piktinasi į Rusiją vamzdynais iš Europos tekančiais doleriais
„Mes giname Vokietiją, giname Prancūziją ir kitas šalis, o daugelis šalių sudaro sandorį dėl
dujotiekio ir moka milijardus dolerių Rusijai į kišenę, – NATO viršūnių susitikime sakė JAV prezidentas
Donaldas Trampas. – Visi visame pasaulyje apie tai kalba; jie sako, jog mes mokame milijardus
dolerių, kad apsaugotume jus, bet jūs mokate milijardus dolerių Rusijai. Manau, tai nepriimtina.“

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

2018-07-05 apie 17.40 val. A. D.
(gim., 1968 m., gyv. Kaune), atvykęs
į ganyklą Prienų r. sav., pastebėjo,
kad pavogta mašininis akumuliatorius, piemuo su balta dėže ir
septynios girdymo talpos. Padaryta
320 eurų turtinė žala.
2018-07-05 apie 21.00 val. Prienų
r. sav. rastas miręs I. K. (gim. 1968
m., gyv. Prienų r. sav.). Lavonas be
išorinių smurto žymių.
2018-07-05 apie 18.00 val. Prienuose
iš namų išėjo ir negrįžo K. C. (gim.
2003 m.). K. C. serga depresija, linkusi į žalojimąsi. Ji yra apie 168 cm
ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, ilgais
plaukais, dažytais rožine spalva. Ji
galėjo išeiti apsiavusi juodos spalvos
NIKE sportiniais bateliais, su savimi
gali turėti smėlio spalvos kuprinę su
metalinėmis detalėmis. Gali būti su
baltais plėšytais džinsais. Iš namų
išeina ne pirmą kartą. Pirminiais
duomenimis, mergaitė gali būti
Kaune.
2018-07-05 apie 17.00 val. gautas
pranešimas, jog iš namų Alytuje
išėjo ir negrįžo E. K. (gim. 2005 m.).
2018-07-06, apie 04.30 val., mergaitė surasta Prienų r. sav. ir perduota
motinai I. K. (gim. 1987 m.). Paieška
nutraukta.
2018-07-06 apie 02.50 val. pranešta,
kad Jiezno sen., Vėžionių k. Lankų g.
stipriai kibirkščiuoja elektros transformatorinė. Pabudėta, kol atvyko
ESO avarinės darbuotojai.
2018-07-06 apie 23.58 val. gautas
pranešimas, kad Ašmintos sen.,
Pociūnų k., Liepų g. iš apleistos
aviacinės gamyklos kyla juodi
dūmai. Apleistame gelžbetoninių
konstrukcijų angare (85x20 m dydžio, stogas gelžbetoninis, dengtas
bitumine danga) 9 m² plote degė
sukrautos šiukšlės ir 2 m² plote
stogo bituminė danga.
2018-07-06 apie 23.40 val. gautas PK
pranešimas, kad Jiezno sen., Jakniškių k. dega neprižiūrimas laužas. 4x4
m plote degė trys šieno ritiniai.
2018-07-06 apie 20.45 val. gautas
PK pranešimas, kad Prienuose, Statybininkų g. reikia pagalbos patekti į
butą. Ištraukiamosiomis kopėčiomis
pro pravirą langą patekta į butą
antrame aukšte, į vidų įleisti policijos
pareigūnai.
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Liepos 1 d.
registruotas
nedarbas Kauno
apskrityje – 8,4
proc.
ATKelta IŠ 1 p.
Prienų rajono ir Birštono
savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje liepos 1 d.
bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 1,4 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, dar 157
- dalyvavo laikino užimtumo
priemonėse. Skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje registruotas nedarbas per birželį
padidėjo 0,5 proc. punkto iki
7,5 proc. (Prienų rajono savivaldybėje - 0,5 proc. iki
7,8 proc., Birštono savivaldybėje – 0,3 proc. punkto iki
5,7 proc.). Per mėnesį Prienų
skyriuje bedarbiais užsiregistravo 176 šių savivaldybių
gyventojai, ieškantiems darbo pasiūlyta 301 laisva darbo
vieta skyriaus aptarnaujamoje
teritorijoje. Įsidarbino 98 asmenys, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nukreipti - 42, verslo liudijimą
laikotarpiui iki 6 mėn. įsigijo
- 94. Dar 6 žmonės nusiųsti
dalyvauti užimtumo didinimo programose. Prieš metus
nedarbas skyriaus teritorijoje
buvo 6,3 proc.: Prienų rajone
– 6,7 proc., Birštono savivaldybėje – 4,0 proc.
Daugiausia laisvų darbo
vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje buvo siūloma: specialistams - pardavimo vadybininkams, statybos inžinieriams ir darbų vadovams,
administratoriams, logistikos
specialistams, buhalteriams,
apskaitininkams, socialiniams darbuotojams, bendrosios praktikos slaugytojams,
mokytojams; paslaugų sektoriaus darbuotojams ir kvalifikuotiems darbininkams - pardavėjams, virėjams, mėsininkams, tarptautinių pervežimų
ir kitiems vairuotojams, statybininkams, šaltkalviams, suvirintojams, santechnikams,
elektrikams, staliams, siuvėjams, apsaugos darbuotojams, padavėjams, slaugytojo
padėjėjams ir kt. LDB



Ragina Rusiją prisiimti atsakomybę dėl MH17 lainerio numušimo
Briuselyje vykstančio NATO viršūnių susitikimo dalyviai trečiadienį savo pareiškime paragino Rusiją
pripažinti savo atsakomybę už oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reiso MH17 lainerio numušimo virš
prorusiškų separatistų kontroliuojamos Rytų Ukrainos, taip pat visokeriopai bendradarbiauti tyrėjais,
nagrinėjančiais šios 2014 metais įvykusios tragedijos priežastis.

Kooperacija – galimybė nuveikti daugiau
Trijų kooperatyvų
veikloje aktyviai
dalyvaujantis skuodiškis
ūkininkas Adomas
Statkus neabejojo,
jog kooperatyvai ir
yra geriausias kelias,
kuriuo eidamas Lietuvos
žemės ūkis stiprės. Tam
pasitarnauja ir Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020
m. programos (KPP)
parama.

Pavieniui stengtis
neverta
Skuodas – pieno gamintojų kraštas, nemažai ūkininkų, tarp jų – jis pats, laiko po 100 ir daugiau karvių.
Anot pašnekovo, gero pieno nemelši, gyvulių nešėręs kukurūzais. Kai prieš 13
metų 7 galvoti Skuodo rajono vyrai nusprendė įkurti
lig šiol sėkmingai veikiantį
kooperatyvą „Pašarai“, pirmiausia ir orientavosi užsiauginti kukurūzų. Bet vien
to nepakako – norint pasigaminti tinkamo pašaro, reikėjo savaeigio smulkintuvo.
Jį, taip pat silosui į polietileno žarnas kimšti reikalingą
aparatą, dar – aptarnaujantį
traktorių kooperatyvas nusipirko, pasinaudojęs europinėmis lėšomis.
„Pats pigiausias smulkintuvas tuomet kainavo 300 ar
400 tūkstančių litų. Pavieniui mes niekaip tokių sumų
nebūtume sukrapštę. O ir įsigijus brangų daiktą – nieko
gero, jei neturėsi galimybės
jį plačiai panaudoti. Smulkintuvas yra servisui skirta
mašina, kad atsipirktų, turi
dirbti be atvangos“ , – įsitikinęs A. Statkus. Bet, jo žodžiais, kooperatyvai turi ir
daugiau pranašumų.
Šiandieninė Lietuva susiduria su ryškiu darbo jėgos,
ypač kvalifikuotos, trūkumu. Vieną kitą žmogų, galintį padirbėti fiziškai, kaime
dar galima prisišaukti, o štai
gebančių valdyti modernią
techniką nė su žiburiu nerasi,
daugelis išvyko į užsienį ieškoti geresnių algų. Lietuvos
kaimo ūkininkas užsienio
darbdaviui dėl specialistui

mokamo atlyginimo dydžio jais garantijomis galėtų padėti
– ne konkurentas. O speciali- „žalią šviesą“ kooperatyvams
zuota įmonė, kur sukomplek- uždeganti valstybė“ , – svarstė
tuota brangi šiuolaikinė tech- Adomas.
nika bei įranga, kur kiekvieJis neabejojo, kad Skuodo
na darbo vieta kuria pridėtinę rajone, kur gyventojai laiko
vertę, pasivaržyti gali. Ado- nemažai gyvulių, praverstų
mas teigė nematantis kitos dar ir nedidelė mėsos perdirišeities išsimokslinusį jauni- bimo įmonė, juolab kad, įgymą išlaikyti žemės ūkyje – tik vendinant Lietuvos kaimo
steigiant kuo daugiau progre- plėtros 2014–2020 m. prograsyvių įmonių ir kuriant gerai mą, atsiveria platesnės koopeapmokamas darbo vietas.
racijos skatinimo galimybės
Dar vienas kooperatyvo – žemės ūkio kooperatyvai
pranašumas – pasidalijimas lengviau galės gauti paramą,
darbais. Esą, daugybę ūkio iki maksimaliai galimos ribos
darbų pavieniams ūkinin- padidintas jos intensyvumas.
kams įveikti sunku, o ir nėra Pagal veiklos sritį „Parama
prasmės stengtis, kai dalį naštos nuo kupros galima nusiimti. „Kadangi aš
– Kredito unijos narys, tad
visus su finansais susijusius
klausimus man puikiausiai
išsprendžia šis kooperacijos
pagrindais susikūręs Skuodo ūkininkų bankelis. Pašarų mano gyvuliams pagamina kooperatyvas „Pašarai“,
kurio valdybos narys esu, o
priklausydamas dar ir kooperatyvui „Pienas. LT“, žinau, kad iš mano ūkio pie- Dariaus Šypalio nuotr.
Adomas Statkus įsitikinęs, kad
nas nustatytomis dienomis
kooperacija – kelias, kuriuo Lietugarantuotai bus supirktas“,
vos žemės ūkis turi eiti.
– asmenine patirtimi pasidalijo A. Statkus. Ateityje investicijoms į žemės ūkio
naudos jis sakė besitikintis ir iš valdas“ paramos dabar gali
pieno perdirbimo, mat pelnas kreiptis pripažinti žemės ūkio
šio kooperatyvo nariams da- kooperatyvai, superkantys, relijamas atsižvelgus į parduotą alizuojantys ar perdirbantys
žaliavos kiekį.
savo narių ūkiuose išaugintus
žemės ūkio produktus. PaPadidino paramos
gal KPP veiklos sritis, tokias
intensyvumą
kaip „Parama investicijoms į
„Kuo kooperatinių darinių žemės ūkio valdas“, „Parama
Lietuvoje bus daugiau, tuo investicijoms į žemės ūkio
geriau“, – įsitikinęs pašne- produktų perdirbimą, rinkokovas. Vienintelis dalykas, darą ir plėtrą“, pripažintiems
ko reikėtų – kad, dalyvauda- žemės ūkio kooperatyvams
mi projektuose, pelno netu- numatytas ir didesnis paramos
rintys kooperatyvai iš banko intensyvumas. Didžiausia
paprasčiau galėtų gauti kre- paramos suma pagal veiklos
ditą. „Mūsų įstatai parengti sritį „Parama investicijoms į
vadovaujantis Kooperacijos žemės ūkio produktų perdirįstatymu, kuriame nurodyta, bimą, rinkodarą ir plėtrą“ viekad už kooperatyvo prievo- nam projektui juridiniams asles savo pajumi atsako nariai. menims gali siekti 400 tūkst.
O jie nėra suinteresuoti patys Eur, o per visą 2014–2020
iš savęs išspausti pelną. Todėl
bankai savotiškai teisūs neturinčią pelno įmonę laikydami šiek tiek rizikinga. Tačiau,
mano supratimu, tokiais atve-

m. laikotarpį – 3 mln. Eur.
Žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagaminantiems galutinį produktą,
nepatenkantį į Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo
I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos valstybės pagalbos reglamento
nuostatos – 200 tūkst. Eur
vienam projektui ir taip pat
3 mln. Eur per visą 2014–
2020 m. laikotarpį. Paramos intensyvumas negali
viršyti 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, tačiau pripažintiems kooperatyvams
jis gali siekti iki 50 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų. Iš viso paraiškų pagal
veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio
produktų perdirbimą, rinkodarą ir plėtrą“ teikimo
etapui, kuris vyksta nuo
š. m. birželio 1 iki liepos
31 d., skirta 10 mln. Eur
paramos.
Be to, ūkininkai, pageidaujantys tarpusavyje
bendradarbiauti, gali pasinaudoti parama pagal
KPP priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos
sritį „Gamintojų grupių ir
organizacijų įsisteigimas
žemės ūkio sektoriuje“. Į
šią paramą gali pretenduoti juridiniai asmenys, įregistruoti juridinių asmenų
registre ne anksčiau kaip
2014 m. sausio 1 d. Gamintojų grupė turi būti sudaryta
iš ne mažiau kaip 10 dalyvių, vykdančių žemės ūkio
veiklą. Jeigu dalyviai yra
žemės ūkio kooperatinės
bendrovės, tai iš jų narių
supirktų produktų ir nariams parduotų prekių bei
suteiktų paslaugų vertė turi
būti didesnė kaip 50 proc.
visų kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) supirktų
produktų ir visų parduotų
prekių bei suteiktų paslaugų vertės.
UžsK. Nr. 007

VERTA ŽINOTI 
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Trumpas siūlo NATO narėms skirti gynybai 4 proc. BVP
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) trečiadienį pasiūlė NATO sąjungininkėms
skirti gynybai 4 proc. savo bendrojo vidaus produkto, pranešė Baltieji rūmai. Šiuo metu Aljanso
narės yra įsipareigojusios iki 2024 metų užtikrinti, kad gynybai bus skiriama mažiausiai 2 proc. jų
BVP.



Dėl „Brexit“ iš Londono į Paryžių bus perkelta apie 10 tūkst. darbo vietų
Didžiajai Britanijai pasitraukus iš Europos Sąjungos (ES), iš Londono į Paryžių gali būti perkelta apie
10 tūkst. darbo vietų, prognozuoja lobistų grupės vadovas Žeraras Mestrajė. Jo teigimu, įmonės,
kurios prieš „Brexit“ atidaro biurus Paryžiuje, iš Londono į Prancūzijos sostinę jau perkelia apie 3,5
tūkst. finansų sektoriaus darbuotojų. Sektoriuje gali būti sukurta dar iki 30 tūkst. darbo vietų

Prienų „Revuonos“ pagrindinė mokykla dalyvavo „Erasmus+“ programos tarptautiniame
pasveikino direktorė, o muzi- gitara. Be susitikimų moky- mųjų patalpų vietas, nekro- savo įvairove“ skirtas kūrysusitikime Portugalijoje
kos mokytoja su savo ugdy- kloje, vizito darbotvarkėje polio, forumo, teatro ir spa biniams gebėjimams ugdyti,
Prienų „Revuonos“
pagrindinė mokykla
įgyvendina tarptautinį
„Erasmus+“ programos
projektą „Kurdami,
bendraudami, mes
džiaugiamės savo
įvairove“ („Creating,
Communicating,
our Diversity we are
Celebrating“).

2018 metų birželio 24–28
dienomis vyko tarptautinis
projekto koordinatorių, mokyklų vadovų, mokytojų susitikimas Marco de Canaveses
mieste, Portugalijoje.
Susitikime dalyvavo projekto koordinatorė Adelė Berezovskaja ir mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė.
Kartu su Lietuvos atstovais
projekte dalyvauja mokyklos
iš Lenkijos, Ispanijos, Grai-

kijos, Rumunijos, Turkijos ir
Portugalijos. Mokyklos partnerės Portugalijoje susirinko aptarti, pasidalinti informacija apie projekto
veiklas, įgyvendintas
2017–2018 mokslo
metais. Susitikimo
metu aptartas pirmųjų metų projektinių
veiklų įvertinimas ir
planavimas antriems
metams. Jau pirmą
vizito dieną susitikimo dalyviai lankėsi
Marco de Canaveses
miesto rotušėje – savivaldybėje, kur mero pavaduotojas papasakojo apie savivaldybę, buvo pasikeista
dovanomis, suvenyrais. Marco de Canaveses mokykloje
tarptautinio vizito delegaciją

SKELBIAMAS BIRŠTONO
SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE
PRIKLAUSANČIOS SLIDINĖJIMO
TRASOS ĮRANGOS BIRŠTONO
MIESTE, SKIRTOS ORGANIZUOTI
ĮVAIRIŲ METŲ SEZONŲ PRAMOGAS,
NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS
1. Viešo konkurso būdu išnuomojamas Birštono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas – slidinėjimo
trasos įranga (toliau tekste – Turtas), esanti Birštono sav., Birštono m.: kalnų slidinėjimo trasos
lynų kelio keltuvas, aukšto slėgio vandentiekio
tinklai (kartu su siurbliu ir valdymo spinta), vandens aušintuvas, slidžių nuomos punkto pastatas, budėtojo namelis, dvi sniego patrankos,
sniego lyginimo traktorius, vaizdo stebėjimo
sistema, garso įranga, žmonių praleidimo vartų įranga, gelbėjimo rogutės. Detalus išvardyto turto aprašymas pateikiamas Savivaldybės
interneto tinklapio http://birstonas.lt/ naujienų
skiltyje, teisės aktų skiltyje http://birstonas.lt/
verslininkams/nekilnojamo-turto-nuoma/ arba
el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt.
2. Turto naudojimo paskirtis – aktyvaus laisvalaikio (įvairių metų sezonų pramogų) organizavimas.
3. Turto nuomos terminas – 10 metų.
4. Pradinė Turto nuomos kaina – 3.000,00
Eur / metus.
5. Turtui naudoti priskirtas 4,8162 ha ploto
žemės sklypas Birštone, N. Silvanavičiaus g. 4
(naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas
– rekreacinės teritorijos).
REKLAMA

tiniais 6 klasės moksleiviais
surengė įspūdingą koncertą.
Vietos grupė „Penafiel Guitars“ atliko keletą fado kūri-

dar buvo numatytas apsilankymas romėnų laikų mieste
Tongobriga, kurio liekanos
stūksto tarp Douro ir Tamega

nių. Tai tradicinė portugalų
muzika – melancholiškas, ilgesingas dainas atliko solistė
moteris, o jai pritarė du gitaristai, vienas grojantis portugališka, o kitas – klasikine

upių, 50 km nuo Porto miesto. Miestas buvo pastatytas
pirmojo amžiaus pabaigoje
ir antrojo amžiaus pradžioje. Archeologams pavyko
atpažinti ir atkasti gyvena-

6. Įpareigojimai nuomininkui:
6.1. savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka
įsigyti leidimus, kurie reikalingi veiklai vykdyti, naudojant Turtą;
6.2. per 3 mėnesių laikotarpį po Turto nuomos sutarties sudarymo Nekilnojamojo turto
registre įregistruoti:
6.2.1. nuomos sutartį (dėl slidinėjimo įrangai
priskirto nekilnojamojo turto (unikalūs numeriai: 4400-0957-8378, 4400-0957-8410));
6.2.2. žemės sklypo Birštone, N. Silvanavičiaus g. 4, unikalus numeris – 4400-21492424, priskirto slidinėjimo trasos įrangai, nuomos sutartį;
6.3. savo lėšomis įsirengti papildomus statinius ar / ir įrenginius (įrengimus, laikinus statinius), jeigu jų reikia aktyvaus laisvalaikio organizavimui.
7. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – iki 2018 m. rugpjūčio 30 d.
16.00 val.
8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo
vieta – Birštono savivaldybės administracijos
Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyrius, Jaunimo
g. 2, 59206 Birštonas, 325 kab. arba 324 kab.,
darbo dienomis 8.00–12.00 val. ir 12.45–
17.00 val.
9. Konkurso komisijos atsakingi asmenys paraiškoms priimti ir informacijai teikti – Nijolė
Vaitkevičienė, tel. (8 319) 62 005, mob. tel. 8
610 77 162, el. p. nijole.vaitkeviciene@birstonas.lt arba Pranas Cvilikas, tel. (8 319) 62 004,
mob. tel. 8 698 02 865.
10. Turto apžiūros laikas – 2018 m. liepos 11
ir 16 d. bei 2018 m. rugpjūčio 8 d. ir 16 d. 8.00–
12.00 val. ir 12.45–17.00 val. Dėl apžiūros
skambinti biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo tarnybos vyr. inžinieriui Kęstučiui

pastatų liekanas. Susitikimo
dalyviai apsilankė ir portugalų legendinės dainininkės
Carmen Mirandos muziejuje. Muziejus atidarytas 1976 metais,
jame eksponuojami
įmantrūs kostiumai,
aukštakulniai bateliai, skrybėlės, priklausę dainininkei,
taip pat plokštelės,
įrašai ir filmai. Vizito
pabaigoje susitikimo
dalyviai susipažino ir
su Porto miesto lankytinomis vietomis,
aplankė Lello biblioteką,
Clerigos bokštą, Palacio da
Bolsa – biržą, Šv. Francisko
bažnyčią ir kt.
Projektas „Kurdami, bendraudami, mes džiaugiamės

Valentukevičiui, mob. tel. 8 698 43 057.
11. Komisijos posėdis vyks 2018 m. rugpjūčio 31 d., 9.00 val., Birštono savivaldybėje, Birštone, Jaunimo g. 2, I aukšto mažojoje
salėje Nr. 103.
12. Pradinis įnašas – 750,00 Eur (trijų mėnesių pradinis nuompinigių dydis) sumokamas
į biudžetinės įstaigos Birštono miesto tvarkymo
tarnybos, kodas – 152835643, atsiskaitomąją
sąskaitą Nr. LT27 7181 6000 0014 4637 AB
Šiaulių banke, banko kodas – 71816.
13. Dokumentai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio užrašoma:
13.1. „Slidinėjimo trasos įrangos 2018 m.
rugpjūčio 31 d. 9.00 val. nuomos konkursui“;
13.2. Subjekto (paraiškos teikėjo) pavadinimas, adresas (fizinio asmens vardas, pavardė,
adresas, tel.).
14. Konkursui teikiamame voke turi būti
pateikta:
14.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso
dalyvio vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas
(juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, banko pavadinimas ir adresas,
sąskaitos numeris ir kodas. Paraiška turi būti patvirtinta juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto
asmens parašu ir įmonės antspaudu (jeigu tokį
turi), o jei paraišką pateikė fizinis asmuo – šio
asmens parašu;
14.2. Juridinių asmenų registro išrašo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) kopijos, patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir juridinio asmens vadovo parašu (juridiniams asmenims) (konkurse dalyvaujantys
ūkininkai turi pateikti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją), fiziniams asmenims

todėl viena diena buvo skirta kūrybinėms dirbtuvėms.
Tarptautinio projekto dalyviai
susipažino su „Stop Motion
Animation Workshop“ įranga ir animacinio filmo kūrimu. Portugalijos mokykla
parodė, kaip jie kūrė vaizdo
juostą. Susitikimo dalyviai
pabandė sukurti trumputes
istorijas, etwinning logotipą
naudodami pupeles ir plasteliną. Taip pat buvo aptartas
tarpinės ataskaitos pateikimas ir projekto veiklų planavimas 2018–2019 metams. Į
Lietuvą šių šalių delegacijos
kartu su mokinių atstovais atvyks 2019 metų kovo 24–30
dienomis.

Prienų „Revuonos“
pagrindinės mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė 

– asmens dokumento kopija ir banko išduotas
kvitas arba mokėjimo pavedimas su banko
žyma, patvirtinančia, kad konkurso dalyvis į
nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą
sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui;
14.3. siūlomas konkretus nuompinigių dydis – atskirame užklijuotame voke, kuris įdedamas į voką su paraiška (siūlymas turi būti
pasirašymo teisę turinčio asmens pasirašytas
ir antspauduotas, jeigu antspaudas turimas.
Siūloma nuompinigių suma parašoma skaičiais ir žodžiais);
14.4. dokumentas, patvirtinantis konkurso
dalyvio mokumą (fiziniams asmenims – metinė gyventojo turto ir pajamų deklaracija, juridiniams asmenims – Valstybės mokesčių inspekcijos pažyma, patvirtinanti, kad konkurso
dalyvis nėra skolingas valstybės, savivaldybių
biudžetams ir valstybės pinigų fondams bei
Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau
– VSDF) valdybos pažyma, patvirtinanti, kad
konkurso dalyvis nėra skolingas VSDF biudžetui). Šios pažymos turi būti išduotos ne vėliau
kaip vienas mėnuo iki paraiškos dalyvauti nuomos konkurse registravimo dienos (juridiniai
asmenys gali teikti JAR pažymas, patvirtinančias duomenis apie viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).
15. Susipažinti su Birštono savivaldybės
materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu bei
Birštono savivaldybės materialiojo turto nuomos pavyzdine sutartimi galima Savivaldybės
interneto tinklapyje http://birstonas.lt/verslininkams/nekilnojamo-turto-nuoma / ir Birštono savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir
kaimo plėtros skyriaus 325 kab., adresu Birštonas, Jaunimo g. 2.

 verta žinoti
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Prienų rajono meras A. Vaicekauskas šiurkščiai pažeidė įstatymą
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais
deklaruoti privačius interesus. Pagal įstatymą, asmuo laikomas šiurkščiai pažeidusiu šio teisės akto
nuostatas, jeigu per vienerius metus jis pakartotinai pripažintas pažeidusiu šio įstatymo nuostatas.

„Karas. Čečėnijos tragedija“
Arkadij Babčenko. Karas:
Čečėnijos tragedija. Vertėja
Irena Ramoškaitė. – Vilnius:
Briedis [2018]. – 400 p.
Leidykla „Briedis“ pristato naujieną – knygą „Karas.
Čečėnijos tragedija“. Tai žinomo rusų žurnalisto, aršaus
dabartinės Kremliaus politikos kritiko Arkadijaus Babčenkos kūrinys. Dar nesulaukęs dvidešimties jis dalyvavo
Pirmajame Čečėnijos kare
(1994–1996), paskui ir Antrajame (1999–2009). Dirbo
karybos apžvalgininku Rusijoje įvairiuose leidiniuose

ir TV kanaluose, filmavo dokumentinius reportažus, veikė
karštuosiuose taškuose Pietų
Osetijoje ir kitur.
Kaip ne kartą yra pripažinęs

„Černobylis. 01:23:40“
Andrew Leatherbarrow.
Černobylis. 01:23:40. Vertėja Jurga Grunskienė. – Vilnius: Briedis [2018] – 304
p., iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato
naujieną – Andrew Leatherbarrow knygą apie vieną didžiausių tragedijų branduolinės energetikos istorijoje
„Černobylis. 01:23:40“.
1986 m. balandžio 26-ąją,
1 val. 23 min. 40 sek., Černobylio atominėje elektrinėje vykstant „turbogeneratoriaus rotoriaus inercijos“ bandymui, ketvirtojo
bloko pamainos viršininkas
Aleksandras Akimovas nuspaudė reaktoriaus avarinio
stabdymo mygtuką. Netikėtai šoktelėjus reaktoriaus galiai, tai buvo pats blogiausias
sprendimas. Dėl susidariusio
garų slėgio nugriaudėjo galingas sprogimas, sunaikinęs ketvirtąjį Černobylio AE bloką.
Į aplinką pasklidusi mirtį
sėjanti radiacija užteršė pusę
Europos. Radioaktyvioji tarša net 400 kartų viršijo taršą,
kurią 1945 m. sukėlė atominės bombos sprogimas Hirošimoje. Akademikas Valerijus
Legasovas, aktyviai dalyvavęs likviduojant katastrofos
pasekmes, per antrąsias tragedijos metines nusižudė. Jį
kamavo ne tik spindulinė liga,
bet ir gėda dėl atsainaus valdžios požiūrio į savo piliečių
gyvybes. Likus keliolikai valandų iki mirties, V. LegasoREKLAMA

vas diktofonu įrašė tokį tekstą: „Atominėje elektrinėje jokio pasirengimo, tik didžiulis
aplaidumas ir išgąstis. Kaip
1941-aisiais, tik dar blogiau...
Ta pati narsa, ta pati neviltis, ir
visiškas nežinojimas ko griebtis...“ Mokslininko nuomone,
dėl avarijos kalta kiaurai perpuvusi sovietinė sistema, o
pati tragedija – ištisus dešimtmečius besikaupusių blogybių išraiška.
Sovietų Sąjungoje informa-

cija apie avariją buvo sąmoningai slepiama ir iškraipoma. Kaltė pradėta versti operatoriams, tyčia nutylint apie
rimtus RBMK reaktoriaus
konstrukcijos trūkumus. Teigta, kad SSRS technologijos –
nepriekaištingos. Visuomenė
nieko nežinojo ir apie anksčiau įvykusias avarijas.
Pavyzdžiui, 1957 m. netoli
įslaptinto SSRS miestelio Čeliabinskas-65 sprogo reaktorių
gamybos komplekso „Majak“
radioaktyviųjų atliekų talpykla, o po dešimties metų toje



Ispanijos teismas paliepė Madridui priimti daugiau pabėgėlių
Ispanijos Aukščiausiasis Teismas paliepė Madridui priimti daugiau pabėgėlių, padaręs išvadą,
kad vyriausybė nesilaikė Europos Sąjungai duoto pažado priimti mažiausiai 16 tūkst. prieglobsčio
ieškotojų iš Italijos ir Graikijos, sakoma trečiadienį paskelbtame pranešime. Ispanija pasižadėjo
priimti mažiausiai 160 tūkst. migrantų.

savo interviu, A. Babčenka
pradžioje laikėsi didžiavalstybinių pseudopatriotinių
nuostatų, troško kvapą gniaužiančių nuotykių ir žygdarbių,
tačiau pamažu jo požiūris į
daugelį dalykų ėmė keistis.
Arkadijus netrukus suprato, kad jo gimtoji Rusija galutinai pasuko neapykantos,
įtampos eskalavimo, agresijos prieš kaimynus ir atviro
susidorojimo su kitaminčiais
keliu. Pačios baisiausios diktatūros link.
Po kritiškų atsiliepimų internete apie Maskvos valdžią
ir jos vykdomą politiką autoriui pradėtos kelti sufabrikuotos bylos, pasipylė anoni-

miniai grasinimai susidoroti.
Likti toliau gyventi Rusijoje
reiškė pakliūti į kalėjimą arba
atsisveikinti su gyvybe. 2017
m. vasarį A. Babčenka persikėlė į Kijevą, kur įtikinamai
demaskuoja ir griežtai kritikuoja grobikiškus Kremliaus
režimo veiksmus Ukrainos
atžvilgiu.
2018 m. gegužę visą pasaulį sukrėtė žinia, kad A. Babčenka nužudytas, bet netrukus
paaiškėjo, kad mirties inscenizavimas tebuvo slapta Ukrainos saugumo tarnybų operacija siekiant sulaikyti žurnalisto
žmogžudystę rengusius slaptųjų Rusijos tarnybų finansuojamus asmenis. Šiuo metu A.

Babčenkai skirta apsauga, jis
priverstas gyventi gana suvaržytas, bet nutraukti veiklos
nesirengia.
Knygoje „Karas: Čečėnijos tragedija“ autorius prisimena savo patirtį Čečėnijos
kare, kai aštuoniolikmetis
naivus vaikinas pateko tiesiai
į mėsmalę. Knygoje rusų kariuomenė vaizduojama kaip
raketomis, sunkiąja artilerija,
lėktuvais ir tankais ginkluotų
nusikaltėlių gauja. Karas tokiems – galimybė nevaržomai prievartauti, prisiplėšti ir
išvengti kalėjimo. Čia viešpatauja sadistiniai impulsai ir
nežabotas godumas. Nužmogėja ne tik kariuomenė – vi-

sas sociumas pradeda gyventi
pagal kalėjimo modelį, vadovautis dedovščinos principais.
Būtent tai, pasak A. Babčenkos, ir yra siaubingiausia.
Mes nežinome, dėl ko kariaujame. Neturime tikslo,
moralinio pasiteisinimo. Mus
siunčia žudyti ir mirti neaišku
už ką <...>. Tame pulke visi
nekenčia visų, virš aikštės,
it susmirdęs sunkus debesis,
tvyro beprotybė ir neapykanta – ir šis debesis įsismelkia į
jauniklius kaip citrinų rūgštis:
prieš išsiunčiami į mėsmalę
mes nelyg šašlykas privalome prisitraukti baimės ir neapykantos raugo. Taip paprasčiau stipti. 

pačioje vietoje įvyko dar vienas branduolinis incidentas.
Pavojingos atliekos laidotos nedideliame Karačiajaus
ežere. Vandens telkinys buvo
užterštas taip, kad pakrantėje
stovintis žmogus per valandą
galėjo gauti mirtiną radiacijos dozę. 1967 m. pavasarį,
kai dėl sausros dalis ežero
išseko, kilusi audra išnešiojo
mirtinas daleles po milžinišką teritoriją.
1975 m. Leningrado AE iš
dalies išsilydė RBMK reaktoriaus blokas. 1977 m. panaši
avarija įvyko ir Belojarsko
atominėje elektrinėje, tačiau
net ir tada sovietų valdžia nesiliovė tvirtinusi, kad SSRS
branduolinė programa yra visiškai saugi. 1983 m. pastatytoje Ignalinos AE pradėjus
pirmojo RBMK reaktoriaus
bandymus išaiškėjo rimtas
trūkumas: įleidus valdymo
strypus į reaktorių, jo galia
pradeda nekontroliuojamai didėti. Iš esmės būtent dėl šios
priežasties po kelerių metų
įvyko sprogimas Černobylio
AE. Tąkart Lietuvai pasisekė – avarijos pavyko išvengti. Černobylio AE vyriausiojo inžinieriaus pavaduotojas
Anatolijus Diatlovas, praėjus
keleriems metams po avarijos, sakė: „RBMK reaktorius buvo tiesiog pasmerktas
sprogti.“
Katastrofą Černobylio AE
lydėjo absurdas ir klaidingų
sprendimų virtinė. Net praėjus dienai po sprogimo netikėta, kad reaktorius sprogo,
nors tada jis jau buvo visiškai
sugriuvęs. Neįtikėtina, bet

elektrinėje nebuvo jokių matavimo prietaisų, galinčių fiksuoti didesnę radiaciją. Darbuotojai rado vienintelį dozimetrą, kuris elektrinėje rodė
gyvybei nepavojingą radiacijos lygį, o iš tiesų ji keliasdešimt tūkstančių kartų viršijo
leistiną normą.
Statant elektrinę, jos stogas
buvo padengtas itin degiu bitumu, nors dar dešimtmetį prieš avariją pramoninėje
statyboje jį naudoti buvo uždrausta. Už kovą su gaisrais
atsakingas AE personalas neturėjo jokių specialių nuo radiacijos saugančių drabužių.
Nebuvo net paprasčiausių dujokaukių, tik primityvūs respiratoriai su oro filtrais.
Apie sprogimą žmonių net
nesiteikta informuoti. Jie ir
toliau gyveno visiškoje nežinioje – ramiai vaikščiojo gatvėmis, mamos vežimėliuose
vežiojo vaikus, o rytinės Černobylio AE pamainos darbuotojai, kaip įprasta, 8 valandą
ryto atvyko į darbą. Pirmieji
pranešimai apie avariją spaudoje pasirodė tik praėjus 36
valandoms po tragedijos. Pradėta vykdyti Pripetės ir gretimų gyvenviečių gyventojų
evakuacija. Dauguma žmonių
nė nesuprato, kad savo namus
palieka visiems laikams.
Kiek žmonių nukentėjo po
katastrofos Černobylio AE?
Šiandien to niekas negali pasakyti. Radioaktyvioji tarša
apėmė 23 % Baltarusijos, 7
% Ukrainos teritorijos, didžiulius Vakarų Rusijos, kai kurių
kitų Rytų Europos valstybių
plotus. Praėjus keleriems ar

keliolikai metų po katastrofos nuo pavojingo spinduliavimo ligų mirė 34 499 avarijos padarinius likvidavę žmonės. Mokslinio radiacinės
medicinos centro prie Ukrainos vyriausybės darbuotoja
J. Stepanova teigė: „Mus tiesiog užplūdo skydliaukės vėžio, įvairių rūšių leukemijos
ir genetinių mutacijų atvejai,
kurie prieš 20 metų nebuvo
žinomi“.
**
„Černobylis. 01:23:40“
– tai Andrew Leatherbarrow
penkerių kruopštaus tyrinėjimo metų rezultatas. Autorius
ne tik praleido tūkstančius
valandų analizuodamas visą
prieinamą literatūrą apie Čer-

nobylio avariją, bet 2011 m.
ir pats nuvyko į draudžiamąją
zoną, apleistą Pripetės miestą.
Įtraukiantis istorinis pasakojimas šioje knygoje susipina
su A. Leatherbarrow kelionės
įspūdžiais ir yra papildytas jo
fotografijomis. Čia į Černobylio avariją žvelgiama įvairiais aspektais – nuo bendrų
katastrofos vertinimų iki asmeninių istorijų, pasakojimų
apie katastrofos padarinius
likvidavusių žmonių darbą
mirtinomis sąlygomis.
Šiomis dienomis vykstant
diskusijoms apie Lietuvos
pasienyje statomą Astravo
atominę elektrinę ir jos keliamus pavojus, ši britų autoriaus
knyga yra ypač aktuali. 
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Nagai sudaryti iš tos pačios
medžiagos, keratino, kaip ir plaukai,
todėl speciali dieta, stiprinanti plaukus,
sustiprins ir nagus.

Vidutiniškai žmogus sumirksi 17 kartų
per minutę.

Vyrų nagai auga greičiau negu moterų.

Pasitarimas ,,Vaikų maitinimo
organizavimo naujovės ugdymo įstaigose“
Susitikimas su Prienų rajono neįgaliųjų
draugijos nariais
dybės visuomenės sveikatos
Prienų rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras,
bendradarbiaudamas su
Prienų r. valstybine maisto
ir veterinarijos tarnyba,
birželio 22 d. Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centre organizavo
pasitarimą „Vaikų
maitinimo organizavimo
naujovės ugdymo
įstaigose“.

Pasitarime dalyvavo Prienų
r. savivaldybės ikimokyklinių
ir bendrojo ugdymo įstaigų
vadovai bei šioms įstaigoms
maitinimo paslaugas teikiančių įmonių vadovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Pasitarimo tikslas –supažindinti su vaikų maitinimo
organizavimo tvarkos ugdymo
įstaigose pasikeitimais.
Prienų valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos vyriau-

sioji specialistė-maisto produktų inspektorė Aušra Valaikienė visą pasikeitusią tvarką
pristatė savo pranešime ,,Vaikų
maitinimo organizavimo tvarkos aprašo taikymas“. Diskusijos metu buvo aptariami iškilę
klausimai. Visuomenės sveikatos biuro specialistė Vaida Lazauskienė supažindino su mokyklose dirbančių visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų
funkcijomis.

Birželio 15 d. Ašmintos
daugiafunkciame centre
vyko protų mūšis „Valgyk
sveikai – gyvenk ilgai“,
kurio tikslas – suteikti
draugijos nariams žinių
apie sveiką mitybą.

Protų mūšyje dalyvavo 8
komandos: „Ašmintos seniūnija“, „Balbieriškio seniūnija“,
„Pakuonio seniūnija“, „Sta-

kliškių seniūnija“, „Veiverių
seniūnija“, „Naujosios Ūtos
seniūnija“, „Šilavoto seniūnija“ ir „Prienų m. seniūnija“.
Protų mūšyje trečiąją vietą
laimėjo „Šilavoto seniūnija“,
antrąją – „Balbieriškio seniūnija“, o nugalėtojais tapo „Pakuonio seniūnija“. Visiems
protų mūšio dalyviams buvo
įteiktos Prienų rajono savival-

biuro atminimo dovanėlės.
Po renginio Visuomenės
sveikatos biuro specialistės
draugijos nariams įvertino
kūno masės indeksą, riebalų
ir skeleto raumenų procentinę
dalį bei visceralinių (vidinių)
riebalų lygį, matavo arterinį
kraujo spaudimą, teikė konsultacijas sveikos gyvensenos
klausimais.

Sporto ir menų diena „Žiburio“ gimnazijoje

Praktinis
užsiėmimas
,,Sveika mityba“
lopšelyjedarželyje
„Gintarėlis“
Birželio 27 d. Prienų
lopšelyje-darželyje
„Gintarėlis“ lankėsi vaikų
ir jaunimo sveikatos
priežiūros specialistė Vaida
Lazauskienė.

Ji vedė vaikams užsiėmimą apie sveiką mitybą. Užsiėmimo metu buvo rodomas
filmukas apie įvairių maisto
produktų svarbą, vyko diskusija sveikos mitybos klausimais, vaikai praktiškai mokėsi
pasirinkti sveikesnius maisto
produktus.

M I T A I

MITAS. Juokas žmogui neteikia jokios fizinės naudos.
Juoko fizinė nauda mūsų sveikatai yra gana didelė. Juoko metu
atpalaiduojami kūno raumenys, gerinama kraujotaka ir kvėpavimo
sistema, sudeginama kalorijų (150 kcal per 10–15 min.), lavinami
pilvo raumenys, taip skatinant ir virškinimo sistemos veiklą.

Birželio 14-ąją Prienų
„Žiburio“ gimnazijoje
vyko netradicinio
ugdymo diena – Sporto ir
menų diena.

Renginį organizavo gimnazijos kūno kultūros ir menų
mokytojai bei Prienų visuomenės sveikatos biuro specialistės. Pagrindinis netradicinės
ugdymo dienos tikslas – skatinti mokinių fizinį aktyvumą bei meninę raišką, ugdyti

MITAS. Džiovintų vaisių, riešutų suvartojamo kiekio riboti
nereikia, nes jie nekenkia sveikatai.
Džiovintuose vaisiuose daug cukraus, todėl juos prieš vartojant
būtina kelias valandas mirkyti, tuomet daug cukraus liks
vandenyje. Riešutuose yra daug riebalų, todėl juos reikia vartoti
saikingai. Per dieną reikėtų suvalgyti ne daugiau kaip 5–6 riešutus.

jų teigiamą požiūrį į sportą ir
menus.
Renginyje dalyvavo „Žiburio“ gimnazijos bei „Ąžuolo“ progimnazijos mokiniai.
Dalyviai savo jėgas išbandė
petankės, smiginio, kamuolio
spyrimo į vartus, pratimų su
FitBall kamuoliais, piešimo
rungtyse.
Visuomenės sveikatos biuro sveikatos palapinėje mokiniai dalyvavo sveikatos vik-

torinoje bei rungtyje su „Iliuzijos akiniais“. Džiugu, kad
mokiniai domisi su sveikata
susijusiais klausimais ir dauguma į pateiktus viktorinos
klausimus atsakė teisingai.
Rungtis su „Iliuzijos akiniais“
pareikalavo geros koordinacijos bei puikaus orientavimosi
erdvėje. Taip pat visi norintys
mokiniai galėjo pasitikrinti anglies monoksido kiekį
plaučiuose.

MITAS. Neblaivus žmogus gali tuojau pat išsiblaivyti.
Dviejų gėrimų porcijų alkoholio (2 SAV) kiekiui pašalinti reikia
maždaug trijų valandų, tai priklauso nuo vartojusio alkoholį
žmogaus kūno svorio. Niekas negali pagreitinti šio proceso – nei
kava, nei šaltas dušas.
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Nedidelis ragenos įbrėžimas gali užgyti
per 48 val.

Ašaros pradeda gamintis kūdikiui
sulaukus 4–13 savaičių.

Akims pavojingiausias sportas yra
beisbolas. Kitos pavojingos sporto
šakos: krepšinis, vandens sportas ir
tos sporto šakos, kuriose reikalinga
raketė.

Ekspertas pataria: nuo akinančios saulės
vairuotojams efektyviausios 6 priemonės
Laukia ankstyva
ar vėlyva kelionė
automobiliu?
Būkite ypač atidūs.
Saulėtekis ir
saulėlydis – pats
nepalankiausias
paros metas vairuoti
dėl akinančios saulės
ir dažniausiai tai piko
valandos. Gera žinia
– tiesioginių saulės
spindulių poveikį
galima sumažinti.

Akinantys saulės
spinduliai – iššūkis ne
vienam vairuotojui,
ypač jeigu saulė pradeda plieksti išnirus iš visiškai neapšviestos vietos, pavyzdžiui, mišku
einančio kelio, ar važiuojant tarp saulę užstojančių aukštų miesto
pastatų.
„Intensyvūs tiesioginės saulės spinduliai
vairuotojui gali trukdyti teisingai suvokti šviesoforo signalų spalvas,
įvertinti atstumą nuo
priekyje važiuojančio
automobilio. Kartais dėl
intensyvios saulės kito
važiuojančio automobilio spalva gali susilieti
su aplinka ir vairuotojas
paprasčiausiai jo nepastebės. Todėl saulei tiesiogiai šviečiant į akis
ir įvažiuojant į saulės
neapšviestą kelio ruožą
reikia vengti labai mažo atstumo nuo priekyje
važiuojančio automobilio ir staigaus stabdymo,
nes iš paskos važiuojančio automobilio vairuotojas taip pat gali būti
akinamas saulės“, – vairuotojų dėmesį atkreipia Lietuvos transporto
saugos administracijos Transporto veiklos
priežiūros departamento
Kauno skyriaus specia-
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MITAS. Kad numestumėte svorio, užtenka tik sportuoti.
Vien tik treniruotėmis, nepakeitus mitybos įpročių, nepasieksite
jokių rezultatų. Jeigu tikrai norite sudeginti riebalus ir pakelti tonusą,
būtinai derinkite sportą ir sveiką mitybą.

listas Audrius Bartkus.
Ekspertas pažymi, kad saulės apakintų vairuotojų sukeltų eismo įvykių padariniai
dažniausiai būna ypač skaudūs: išvažiuojama į priešpriešinio eismo juostą ir trenkiamasi į priešais važiuojantį
automobilį, nematoma manevrą pradėjusios transporto
priemonės ir susiduriama su
ja. „Visiškai išvengti akinančios saulės spindulių keliamo
pavojaus neįmanoma. Tačiau
tiesioginių spindulių poveikį vairavimui tikrai galima
sumažinti, tereikia pasitelkti
visiškai paprastas ir kiekvienam vairuotojui prieinamas
saugos priemones“, – šešias

apsauginių saulės skydelių
paskirtį.

Akiniai nuo saulės
Saulės akiniai ypač veiksminga priemonė nuo akinančių saulės spindulių. Jie ne tik
sumažins tiesioginių saulės
spindulių poveikį vairuotojo regėjimui, bet ir apsaugos
akis nuo žalingų UV spindulių. Patartina tinkančius akinius nuo saulės visada laikyti savo automobilyje, kad bet
kada prireikus būtų galima
jais pasinaudoti.

Nepažeistas ir švarus
stiklas
Netinkami priekiniai auto-

saulei stiklo nešvarumai tik
pablogina matymo kokybę
– purvinas stiklas ypač trukdo
tada, kai vairuotojas važiuoja
pavėsyje ir staiga į stiklą pašviečia saulė.

Saugus greitis ir
atstumas
Į akis šviečiant saulei reikėtų prisiminti, kad kiti vairuotojai dėl saulės spindulių taip
pat gali sunkiai matyti kelią
ir lėčiau reaguoti į pavojingą
situaciją. Reikėtų laikytis pastovaus greičio bei saugaus
atstumo nuo priekyje važiuojančios transporto priemonės.
Rekomenduotina vengti bet
kokių staigių sustojimų – vairuotojo reakcijos laiką gali
veikti blogas matomumas.

Artimosios žibintų
šviesos
Patartina važiuoti su įjungtais, tinkamai sureguliuotais
artimųjų šviesų ar dienos žibintais, taip didėja matomumas kitiems vairuotojams.
Nušviestame kelyje automobilį su įjungtais žibintais bus
lengviau pastebėti.
paprastas, bet gana efektyvias
priemones rekomenduoja A.
Bartkus.

Skydelis nuo saulės
Kiekviena transporto priemonė turi apsauginius skydelius nuo saulės. Eksperto
teigimu, daugelis jų išdėstyti taip, kad blokuotų saulės spindulius, sklindančius
pro priekinį langą, taip pat
iš dešiniojo ar kairiojo šoninio lango. Apsauginis saulės
skydelis yra vienas iš efektyviausių saulės spindulių blokavimo būdų, nes skydeliai
sukurti taip, kad nekliudytų
vairuotojui matyti. Jeigu iki
šiol juos naudojote kaip dokumentų laikymo vietą, vertėtų
pradėti naudoti pagal tikrąją

MITAS. Šaldiklyje laikomas maistas yra saugus, jo galiojimo
laikas neribojamas.
Laikui bėgant prastėja užšaldyto maisto kokybė, todėl užšaldytą
maistą rekomenduojama suvartoti per 3–6 mėnesius nuo
užšaldymo datos.

mobilio stiklai gali gerokai
pabloginti atspindį – purvas
ir šiukšlės skleidžia saulės
spindulius ir blogina matomumą. „Štai kodėl gera mintis visiškai išvalyti priekinį
stiklą prieš pradedant kelionę. Siūlyčiau patikrinti, ar
vidinė ir išorinė stiklo pusės
yra švarios ir be riebalų. Jei
yra purvo ar šiukšlių, juos
vairuotojas turėtų nuvalyti“,
– sako pašnekovas. Pasak jo,
reikėtų patikrinti ir priekinių
bei galinių langų valytuvų
guminių juostelių nusidėvėjimą. Jei jose atsiradę įtrūkimų ir yra apnašų, vadinasi,
pats metas valytuvo juosteles pakeisti. Visuomet patartina turėti pakankamai langų
plovimo skysčio. Šviečiant

Daiktai ant
automobilio prietaisų
skydelio
Daiktų ar dokumentų laikymas ant prietaisų skydelio
padidina atspindžio paviršių
– taip vairuotoją saulės spinduliai dar labiau akina. Pašalinių daiktų ant skydelio neturėtų būti, nes jie gali spindulius netikėtai nukreipti tiesiai
vairuotojui į akis, ir vairuotojas nepastebės kliūties ar susidariusios pavojingos situacijos kelyje. Taip pat patartina
vengti prietaisų skydelį valyti blizgiomis medžiagomis
(įvairiais blizgikliais). Nuo jų
atsispindės saulės spinduliai
ir akins vairuotoją.
Informacijos šaltinis: www.
ltsa.lrv.lt

MITAS. Vanduo sumažina apetitą.
Nors suvalgę dubenėlį sriubos prieš valgant kietą maistą, jo tikrai
suvartosite mažiau, tačiau paprastas vanduo daug sotumo tikrai
nesuteiks.
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Akys pradeda formuotis po dviejų
savaičių nuo apvaisinimo.

Žmogaus akis geba atskirti apie 10
mln. atspalvių.

Kaip nesusirgti per maistą
plintančiomis infekcinėmis ligomis
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno
departamento Prienų
skyriaus specialistai
primena, kad šiltuoju metų
laiku, ypatingai karštomis
dienomis, didėja tikimybė
užsikrėsti per maistą
plintančiomis infekcijomis.

Infekcines ligas gali sukelti daug patogeninių mikroorganizmų (virusai, parazitai,
pirmuonys, bakterijos). Vasaros sezono metu dažniausiai
užsikrečiama bakterinėmis
žarnyno infekcijomis, tokiomis kaip salmoneliozė, kampilobakteriozė, nepatikslintos
kilmės bakterinės žarnyno infekcijos. Taip pat padaugėja ir
apsinuodijimų maistu. Dažniausia ligų priežastis – mikroorganizmais užteršti maisto produktai, asmens higienos
bei maisto ruošimo taisyklių
nesilaikymas bei laikymo sąlygų pažeidimai.
Per 5 šių metų mėnesius
Prienų rajone ir Birštono savivaldybėje jau užregistruotos
24 bakterinės kilmės žarnyno
infekcinės ligos.

Siekiant išvengti
žarnyno užkrečiamųjų
ligų, rekomenduojama:
1. Maisto gamybai vartoti
tik labai gerai termiškai paruoštus mėsos, ypač vištienos
produktus bei vartoti tik kokybišką vandenį.
2. Mėsą, kiaušinius laikyti šaldytuve atskirai nuo kito
maisto.
3. Po sąlyčio su žalia mėsa
ir tarp atskirų maisto ruošimo
etapų kruopščiai plauti rankas, kitus paviršius ir virtuvės
įrankius, kurie turėjo sąlytį su
žalia mėsa.
4. Vengti nepasterizuoto
arba nevirinto pieno ir jo produktų.
5. Kruopščiai plauti vaisius
ir daržoves. Kopūstų, gūžinių

M I T A I

Akies obuolys sveria apie 28 g.

2018 m. birželio mėnesio sergamumo
užkrečiamosiomis ligomis apžvalga
sį mėnesį). Baigėsi vėjaraupių tumo žmogaus imunodeficito
Prienų r.
protrūkiai bendrojo lavinimo virusu (ŽIV) atvejis;
2018 m. birželio
mėnesį Prienų
rajono savivaldybėje
užregistruota 467
infekcinės ligos, iš jų 412
ūmių viršutinių kvėpavimo
takų infekcijų bei 55 kitų
užkrečiamųjų ligų atvejai.

Pasibaigus mokslo metams,
sumažėjo sergamumas vėjaraupiais, užregistruoti 34 atvejai (66 proc. mažiau nei praėju-

mokyklose. Mėnesio pradžioje dar buvo registruojami susirgimai lopšeliuose-darželiuose
„Gintarėlis“ ir „Pasaka“. Taip
pat užregistruota:
15 žarnyno užkrečiamųjų ligų atvejų, iš jų 2 salmoneliozės
atvejai, galima priežastis – nepakankamai iškepta mėsa;
2 atviros plaučių tuberkuliozės atvejai;
1 naujas besimtomio užkrės-

3 Laimo ligos atvejai (galima užsikrėtimo vieta – gyvenamoji aplinka);
1 erkinio encefalito atvejis
(ligonis nebuvo paskiepytas,
erkės nepastebėjo).

Vilija Matulevičienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos
centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Prienų skyriaus visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė

12 BŪDŲ, KAIP SUMAŽINTI RIZIKĄ
SUSIRGTI VĖŽIU
salotų viršutinius lapus geriau
nuimti.
6. Greitai gendančius maisto produktus (mėsą, pieną, žuvį ir jų produktus) pirkti tik iš
šaldymo įrenginių prekybos
įmonėse, prekybos centruose
arba iš patikimų tiekėjų. Perkant maisto produktus būtina pasižiūrėti į tinkamumo
vartoti terminą, ar jis nepasibaigęs. Nupirkti greitai gendantys produktai turi pasiekti
namus kaip galima greičiau,
rekomenduojama gabenimui
naudoti šaltkrepšius.
7. Pyragaičius, tortus, varškės kremus, pasterizuotą pieną ir jo produktus laikyti iki
+6°C temperatūroje, maltą
mėsą ir jos pusgaminius iki
+2°C, kiaušinius, atšaldytą
paukštieną ir jos pusgaminius,
– iki +4°C, šviežią atšaldytą
mėsą – iki +7°C.
8. Ruošiantis iškylai į gamtą, apsirūpinti negreitai gendančiais maisto produktais
(geriausiai tinka šaltai rūkyti
gaminiai, vaisiai, daržovės),
nelaikyti maisto tiesioginiuose saulės spinduliuose, mėsą

MITAS. Prostatos vėžiui nustatyti reikia daugybės tyrimų.
Pagrindinis – prostatos specifinio antigeno (PSA) – tyrimas
atliekamas iš paimto kraujo. Kraujo paėmimas trunka vos keletą
minučių. Jei PSA viršija normą, atliekama prostatos biopsija (pro
tiesiąją žarną) kontroliuojant ultragarsu. Tik atlikus prostatos biopsiją
ir mėginių tyrimą galima patvirtinti prostatos vėžio diagnozę.

ant laužo gerai iškepti. Taip
pat labai svarbu pasirūpinti
kokybišku vandeniu, negalima vartoti nežinomų šaltinių
(ypač atvirų telkinių) vandens.
Tokio vandens nerekomenduojama naudoti ir vaisiams
ar daržovėms plauti.
Labai svarbu nepamiršti
rankų higienos – plauti šiltu vandeniu su muilu, iškylų metu, kelionėse galima
naudoti drėgnas higienines
servetėles.
Dažnai suaugusiems, kitų
sveikatos problemų neturintiems asmenims žarnyno infekcinės ligos požymiai po
kelių dienų praeina savaime.
Rimtai suklusti ir kreiptis gydytojų pagalbos būtina, jeigu
kūno temperatūra didesnė nei
38°C; viduriuojama su krauju;
dažnai ir gausiai vemiama bei
viduriuojama; atsirado tokie
kūno skysčių praradimo požymiai kaip sausumas burnoje,
sumažėjęs šlapimo kiekis, galvos svaigimas; ligos požymiai
tęsiasi ilgiau nei 3 dienas.
Kauno departamento Prienų skyriaus informacija

Europos kovos su vėžiu
kodeksas yra Europos
Komisijos iniciatyva. Jos
tikslas – informuoti, kokių
priemonių galima imtis,
siekiant sumažinti savo ir

savo šeimos narių riziką
susirgti vėžiu.

Parengtos dvylika rekomendacijų, kurių dauguma
žmonių gali laikytis neturėdami jokių specialių įgūdžių,

12 rekomendacijų, padėsiančių
sumažinti vėžio riziką:
1. Nerūkykite. Nevartokite tabako jokia
forma.
2. Pasirūpinkite, kad Jūsų namuose nebūtų
tabako dūmų. Remkite kovos su rūkymu
politiką savo darbo vietoje.
3. Rūpinkitės, kad jūsų svoris būtų tinkamas.
4. Kasdien judėkite. Kuo mažiau sėdėkite.
5. Sveikai maitinkitės:
• Valgykite daug viso grūdo gaminių, ankštinių augalų, daržovių ir vaisių.
• Mažiau vartokite kaloringų maisto produktų
(kuriuose daug cukraus ar riebalų) ir venkite
saldžiųjų gėrimų.
• Venkite perdirbtos mėsos, vartokite mažiau
raudonos mėsos ir produktų, kuriuose daug
druskos.
6. Alkoholio atsisakymas padeda sumažinti vėžio riziką. Jei vartojate alkoholį, ribokite jo kiekį.
7. Venkite per daug saulės, ypač saugokite nuo jos vaikus. Naudokitės apsaugos
nuo saulės priemonėmis. Nesilankykite
soliariumuose.

MITAS. Vaikai nepatiria širdies ligų.
Širdies ir kraujagyslių ligų rizika gali atsirasti dar prieš gimimą,
vaisiaus vystymosi metu, ir toliau didėti vaikystėje bei paauglystėje
dėl nesveikos mitybos, nepakankamo fizinio krūvio ir rūkymo.

tam jiems nereikia jokių konsultacijų. Kuo daugiau rekomendacijų bus laikomasi, tuo
vėžio rizika bus mažesnė. Apskaičiuota, kad jeigu visi laikytųsi minėtų rekomendacijų,
Europoje būtų galima išvengti
beveik pusės visų mirčių nuo
vėžio.

8. Darbo vietoje laikykitės sveikatos saugos nurodymų, kad apsisaugotumėte nuo
vėžį sukeliančių medžiagų.
9. Išsiaiškinkite, ar namuose jus veikia didelės gamtinio radono koncentracijos sukeliama apšvita. Jei koncentracija didelė,
imkitės veiksmų jai sumažinti.
10. Moterims:
• Žindymas mažina motinos riziką susirgti vėžiu. Jei galite, savo kūdikį maitinkite krūtimi.
• Dėl pakaitinės hormonų terapijos padidėja
tam tikrų formų vėžio rizika. Ribokite naudojimąsi šia terapija.
11. Skiepykite savo vaikus nuo:
• hepatito B (rekomenduojama naujagimiams);
• žmogaus papilomos viruso (ŽPV) (rekomenduojama mergaitėms).
12. Dalyvaukite:
• storosios žarnos vėžio (rekomenduojama
vyrams ir moterims)
• krūties vėžio (rekomenduojama moterims);
• gimdos kaklelio vėžio (rekomenduojama
moterims) atrankinės patikros programose.

MITAS. Depresija – liga visam gyvenimui.
Jeigu gydymas yra tinkamas, paskirtas laiku, jeigu pacientas paiso
gydytojo rekomendacijų, depresija gali būti išgydyta.

10 SVEIKATA

ŠEŠTAdienis, 2018 m. LIEPOS 14 d., www.naujasisgelupis.lt

Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos
biurui reikalingas visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
Kvalifikaciniai reikalavimai:
– turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslo studijų srities visuomenės
sveikatos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą (medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos
sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo) ir turintis atitinkamos kvalifikacijos diplomą;
– dirbęs visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą ikimokyklinio bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose;
– išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos
priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;
– gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
– turėti organizacinių gebėjimų;
– sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu prienai.vs.biuras@gmail.
Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.

INFORMACIJA tėvams arba vaiko atstovams
pagal įsta�ymą, kur kreiptis pagalbos Prienų rajono
savivaldybėje, jei vaikas va�toja alkoholį ar narkotikus

Programoje
gali dalyvauti 40-65 m.
amžiaus asmenys, esan�ys
širdies ir kraujagyslių ligų ir
cukrinio diabeto rizikos grupėje
ARBA bet kokio amžiaus suaugę
asmenys, pagal sveikatos būklę
priski�tini rizikos grupės asmenims.

Dalyvavimas programoje yra
SAVANORIŠKAS ir NEMOKAMAS.
Norin�ys dalyvauti programoje, pirmiausia
turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Jeigu
asmuo sutinka dalyvauti programoje,
šeimos gydytojas įtraukia į asmenų,
sutinkančių dalyvauti programoje, sąrašą.

Programos dalyviai bus
supažindinti su:
Sveika gyvensena, jos reikšme
neinfekcinių ligų prevencijai.

Dalyvavimas programoje yra
NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.
Programą sudaro 3 dalys: pradinis
pokalbis, 8 val. trukmės praktiniai
užsiėmimai, baigiamasis pokalbis.

Mi�ybos reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir
cukrinio diabeto atsiradimui bei prevencijai.
Fizinio ak�yvumo reikšme širdies ir
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto
prevencijai.

Užsiėmimus veda Prienų švietimo
pagalbos tarnybos ir Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistai.

Streso reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir
cukrinio diabeto atsiradimui. Streso valdymu.

INFORMACIJĄ RINKO:

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/

Vienas iš tokios pagalbos
būdų – šių jaunuolių
dalyvavimas Anks�yvosios
inte�vencijos programoje.
Ši programa vykdoma
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu
Nr. V-60 / V-39 „Dėl
anks�yvosios inte�vencijos
programos vykdymo
�varkos aprašo
pa�vi�tinimo“.

lėtinių

Širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto
rizikos veiksniais, komplikacijomis, sveikatos
rodikliais.

PARENGĖ:

Jei jaunuoliai pradeda
eksperimentuoti /
nereguliariai va�toti alkoholį
ar narkotikus – tai signalas,
kad jiems reikia pagalbos
atsisakant minėtų medžiagų
va�tojimo, ugdant atsakingą
požiūrį į neigiamas
va�tojimo pasekmes ir
užke�tant kelią
priklausomybės nuo
alkoholio ar narkotikų
vys�ymuisi.

Direktorė Ilona Lenčiauskienė,
mobilusis telefonas 8 678 79 994,
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti
visuomenės sveikatos stebėseną
Birutė Vitkauskaitė
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti
visuomenės sveikatos stiprinimą
Asta Gataveckienė
Visuomenės sveikatos specialistė
Vaida Lazauskienė

Užsiėmimai vyks Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biure,
Revuonos g. 4, Prienai.
Išsamesnė informacija teikiama
tel. (8319) 54 427,
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com.

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje mokykloje
Erika Bašinskaitė
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Stakliškių gimnazijoje, Jiezno gimnazijoje, Prienų „Žiburio“ gimnazijoje
Gintarė Pilvelytė

Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.
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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. Prienų miesto centre. Tel.
8 616 53905.
1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto centre. Tel. 8 650 84964.
1 k. bt. (IV a., 30 kv. m, 6000 Eur)
Jaunimo g., Balbieriškyje. Tel. 8
612 64109.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Galima nuoma. Tel. 8 685 80479.
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (65 kv m., V a.) Stadiono
g., Prienuose, taip pat baldą kampą. Tel. 8 683 84014.
3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai
langai, centrinis šildymas, kombinuotas boileris) mediniame
name Kęstučio g., Prienuose. Tel.
8 673 88922.
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.
3 k. bt. (68 kv. m, I a., atnaujintame name) Kęstučio g., Birštone.
Tel. 8 674 46484.

NAMUS
Namą (yra ūkinis pastatas, visos
komunikacijos, šone sklypo teka
upelis, 11 a žemės) J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 673
79605.
Medinį namą (103 kv. m, yra vonios kambarys su tualetu, šildoma krosnimi, yra ūkinis pastatas
(32 kv. m), šulinys, 10 a žemės)
Kęstučio g., Prienuose. Tel.: (8
319) 58020, 8 672 75016.

Mūrinį namą (dviejų aukštų, apšildomas kietu kuru arba dujomis,
yra ūkinis pastatas su garažu ir
rūsiu, 6,3 a sklypas, teritorija aptverta) Prienų miesto centre. Tel.:
8 630 20390, 8 611 64522.

Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų
daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų
pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 ir 2 kambarių butus Prienų mieste (pageidautina aukšte).
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. liepos 27
val.
Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt arba
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją,
Laisvės a. 12, Prienai (113 arba 107 kab.).
Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką,
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato kopiją. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. liepos 27
d. 15 val. Ant voko turi būti užrašyta „1 kambario butų
pirkimas“ arba „2 kambarių butų pirkimas.
Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319)
61123.
Prienų rajono savivaldybės administracija
REKLAMA

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

2 a. mūrinį gyvenamąjį namą (57
000 Eur) SB „Kalnai“, Vyšnių g.,
Prienuose. Tel. 8 690 90907.

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Mūrinį sodo namelį (40 kv.m.,
plius rūsys, 7500 Eur) Šilėnuose,
netoli Nemajūnų (13 km nuo
Birštono). Tel. 8 616 21788.
Medinį namą su ūkiniais pastatais (30 namų valdos ir 60 ūkio
paskirties (galima pirkti atskirai))
Išlaužo centre. Tel. 8 614 63499.

SODYBAS, SODUS
Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a.
namas, centrinis šildymas, ūkinis
pastatas, du garažai, 33 a žemės)
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639
93501.

ŽEMĖS SKLYPUS
7,38 a namų valdos žemės sklypą
(yra projektas su leidimais namo
statybai) Vytauto g. 23 a, Prienuose. Tel. 8 602 89194.
Pigiai 18 a namų valdos žemės
sklypą (gyvenamų namų statybai)
J. Basanavičiaus g., Prienų mieste.
Tel. 8 614 34541.

Prienų rajono savivaldybės administracija
perka butus Prienų mieste

Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

20 a namų valdos sklypą gražioje
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639
93501.
5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683
91121.
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

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

Perka
Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai perkame miškus įvairaus brandumo: jaunuolynus,
pribręstančius, brandžius. Tel. 8
625 44123.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

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

Paršelius. Tel.: (8 319) 46330, 8
612 16677.

IŠNUOMOJA
Patalpas (70 kv. m) mansardoje
Birštone. Tel. 8 674 46484.

IŠSINUOMOJA
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse.
Gali būti pieva, arimas, pūdymas
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Skoda Octavia“ (2004 m., 1,9
l, D, 81 kW, TA iki 2020 m., 06
mėn.). Tel. 8 605 65913.
„VW Golf“ (1994 m., 1,6 l, B, TA
iki 2020 m. 07 mėn., 4/5 durys).
Tel. 8 682 83999.
„VW Passat“ (1989 m., 1,8 l, B,
66 kW, TA iki 2019 m. 08 mėn.,
žiemą nevažinėta, 350 Eur). Tel.
8 606 55126.

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
Dvi ožkytes ir du ožiukus. Tel. 8
687 99246.

3 mėn. šėmųjų veislės telyčaitę.
Tel. 8 680 32091.
12 mėn. pieninę juodmargę
telyčią. Tel. 8 607 21201.
Šviežiapienę pirmaveršę karvę,
galima pirkti kartu su veršeliu.
Tel. 8 654 58809.
Lietuvos pilkųjų veislės pirmaveršę karvę. Tel. 8 676 06273.
Kviečius. Atveža. Tel. 8 677
31879.
Pašarines pupas (155 Eur/t). Tel.
8 671 29691.
Kalnines pušis „Pinus mugo turra“ (50–70 cm, 1 kartą karpytos,
3–4 metų, 8–10 Eur/vnt). Tel.: 8
683 24058, 8 686 70328.
Šių metų šieną „kitkomis“. Galimas pristatymas. Tel. 8 675
84559.
Šieną „kitkomis“ ir volus prie kultivatoriaus. Tel. 8 615 90307.
2018 m. šieną, šienainį, mažiausiai 40 vnt. Kaina nuo 20 Eur/vnt.
Atveža. Tel. 8 698 78024.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
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.
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“).

DĖMESIO!

AB Birštono sanatorija „Versmė“ išparduoda nereikalingą inventorių: minkštasuolius, lovas, funkcines
lovas, sofas, spinteles, televizorius, antklodes, pagalves, užuolaidas, veidrodžius, paveikslus, stalo įrankius,
virdulius, čiužinius, šviestuvus, praustuvus ir kt.
Išpardavimas vyks š.m. liepos 16–17–18 dienomis,
nuo 10.00 val. iki 13.00 val. adresu: B. Sruogos g. 6,
Birštonas (I-asis miegamasis korpusas).
Pastaba. Žiūrėti nukreipiamuosius ženklus.
Išpardavimo komisija
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Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
●

Pigiai parduoda pušines malkas,
skaldytas, kaladėlėmis. Atveža.
Tel. 8 625 97091.

●
●

●

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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.
Lapuočių malkas kaladėmis, su
pristatymu. Tel. 8 648 10464.
REKLAMA

Gauta nauja siunta naudotų
įvairių baldų iš Vakarų: spintos,
komodos, stalai, kėdės, lovos,
minkštieji baldai ir kt. Nuolaidos
iki 30 proc. Adresas: Siauroji g. 3A
(prie „Topo centro“), Prienai. Tel.
8 615 66385.
Nerūšiuotus, dėvėtus rūbus urmu
iš Anglijos. Tel. 8 670 78566.
Pigiai vestuvinę suknelę (baltą,
atlasinę). Tel. 8 604 83909.
Šaldytuvą (30 Eur), elektrinę
viryklę su orkaite (30 Eur), sekciją
(40 Eur), 3 durų spintą su antresolėmis (30 Eur), staliuką (5 Eur),
du fotelius (po 5 Eur), 7 vidaus
duris su staktomis (po 5 Eur).
Dovanoja sofą-lovą. Tel.: 8 688
45631, 8 687 03481.
Pigiai dvivietę pripučiamą valtį.
Tel. 8 614 84173.

PASLAUGOS
Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame (padengiame) geromis sąlygomis net ir
turintiems skolų sumoje iki 10
000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn.
Refinansuojame Jūsų turimas
skolas Sergel, Lindorff, Gelvora ir
t.t. 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).

●
●

Žemės sklypų kadastriniai
matavimai.
Topografiniai planai.
Kontrolinės geodezinės
nuotraukos.
Darbai statybų aikštelėje.
Nužymėjimo darbai.
Konsultacijos.
UAB „Geoginta“

Tel. 8-645-94361
El.p. info@geoginta.lt
www.geoginta.lt

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.
Dengiame stogus, statome karkasus. Taip pat atliekame įvairius
statybos ir apdailos darbus. Tel.
8 647 74242.
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. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Statybos darbai, stogų dengimas,
karkasų darbai, betonavimas. Tel.
8 677 28828.
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.

2018 m. liepos 28 d. nuo 12.00 val. bus ženklinamos
žemės sklypo ribos ir atliekami kadastriniai matavimai
UAB „Miško valdos“ ir Marytei Girgždienei priklausančio sklypo (kad. Nr. 6908/0006:0065) Šaltinėnų k.,
Birštono sen., Birštono r. Gretimo žemės sklypo (kad. Nr.
6908/0006:0078) savininkė Vilma Juodžiukynienė kviečiama dalyvauti. Matavimus atlieka: A. Baranausko geodezijos IĮ, geodezininkas Artūras Baranauskas, Tvirtovės g. 16,
Alytus, tel. 8 612 12597, el. paštas geofanai@gmail.com

Greitai ir kokybiškai atliekame
remonto darbus (nuo mūro iki
stogo). Tel. 8 676 94621.
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.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 62195.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

DARBO
SKELBIMAI
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

REIKALINGA

Žemės kasimo darbai mini ekskavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645
20612.

Dėvėtų drabužių sandėlyje tvarkytoja-rūšiuotoja. Reikalavimai:
spartumas, atsakingumas, greita
orientacija, be žalingų įpročių.
Adresas: Liepų g. 77, Strielčių k.,
Prienų r. Tel. 8 687 50387.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
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

Kavinė-baras ieško barmenės-padavėjos vasaros sezonui. Darbas
pamaininis, nedirbusias apmokinsime. Tel. 8 676 42517.
Ieškau mūrininko ir pagalbinio
darbininko. Gali būti mokinys.
Tel. 8 646 37352.

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.
Profesionalus autošaltkalvis.
Atlyginimas 800-900 Eur. Tel. 8
631 82930, kestux.kurtinaitis@
gmail.com
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

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

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

Darbininkai paminklams šlifuoti
ir ūkvedys aplinkai tvarkyti. Tel.
8 687 12363.

Ieškome sodybos prižiūrėtojo
bei pagalbinio darbininko. Tel. 8
687 71665.

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

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

Veido ir kūno masažo kabinetui
Birštone – masažuotoja. Dirbti
10 dienų per mėnesį. Tel.: 8 698
86352, el. paštas phytobirstonas@gmail. com

Kviečia

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

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.
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Šeštadienis, liepos 14 d.

Sekmadienis, liepos 15 d.

Viena už visus (151) 07:15 Viena
už visus (152) 07:45 Auklė (3)
08:15 Auklė (4) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Nutrūkę
nuo grandinės (4) 09:30 Apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta (2) 10:30
Džiunglių princesė Šina (1) 11:30
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (2)
19.30 val. 12:40 Anthonis Bourdainas. Ne19.30 val.
pažįstami kraštai (4) 13:40 Ekstrasensų mūšis (7) 16:25 Reali mis„Kodas: L.O.B.I.A.I. Pa„Karalius Ralfas“
slapčių knyga“
tika (32) 17:25 Detektyvų istorijos
(8) 18:25 Kas žudikas? (37) 19:30
Muzikinė kaukė 22:05 MANO HE05:15 Karinės paslaptys 06:00 ROJUS Porininkai 00:00 AŠTRUS 05:05 Stilius 06:00 Lietuvos ResLietuvos Respublikos himnas KINAS Nakvynės namai 2 01:55 publikos himnas 06:05 Klausi06:05 Beatos virtuvė 07:00 Prem- Muzikinė kaukė
mėlis 06:35 Gimę tą pačią dieną
jera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
07:30 Šventadienio mintys 08:00
07:20 Premjera. Alvinas ir patrakė- 06:00 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai Gimtoji žemė 08:30 Ryto suktinis
liai burundukai 2 07:30 Premjera. turguje“ 06:30 „Nuostabūs pojū- su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių
Detektyvė Miretė 07:45 Premje- čiai“ 07:00 Programa 07:04 TV Grimų pasakos 10:00 Lietuvos
ra. Stebuklingoji Boružėlė 08:10 parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš vir- tūkstantmečio vaikai 11:00 PremKarinės paslaptys 09:00 Labas šaus“ 07:55 „TV Europa pristato. jera. Kačių ABC 3 11:45 Klausirytas, Lietuva 09:30 Žinios 11:45 Karo ir pokario vaikai. Tremtinių mėlis 12:00 Šv 13:50 Puaro 15:43
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų vaikai“ 08:30 10 min iki tobulybės Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
išgyvenimo strategija 12:40 Pa- su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną Orai 16:00 Istorijos detektyvai
saulio dokumentika. Kaliforninio rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
kondoro šešėlis 13:35 Puaro Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo čempionato apžvalga 17:45 2018
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/9; 1/10) FIFA pasaulio futbolo čempionaLoterija „Keno Loto” 15:45 Žinios. 13:00 „Baltoji vergė“ (17; 18) 15:00 tas 20:25 Loterijos „Keno Loto”
Orai 16:00 2018 FIFA pasau- 10 min iki tobulybės su Jurijumi ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52
lio futbolo čempionato apžvalga 15:15 Skinsiu raudoną rožę 16:00 Sportas 21:00 Laisvės kaina.
16:45 2018 FIFA pasaulio futbolo Žinios 16:13 Orai 16:15 Rubrika Partizanai 21:50 Amelija iš Mončempionatas 19:00 Stilius 19:55 „Sauganti Lietuva“.” 16:20 „Ne- martro 23:50 Premjera. Iš Dievo
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” išsižadėk“ (13; 14) 18:00 Žinios nieko naujo 01:40 Kačių ABC 3
20:00 Panorama 20:35 Sportas 18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 02:25 Gimę tą pačią dieną 03:20
20:45 2018 FIFA pasaulio futbolo (14 tęs. 15) 20:00 Žinios 20:20 Istorijos detektyvai 04:10 Pramočempionatas 23:00 Pasiutęs Šuo Orai 20:25 „Deimantų medžioto- ginė laida „Editos šou”
ir Glorija 00:35 Žvilgsnis į žmogžu- jai“ (1; 2) 22:00 Žinios 22:27 Orai
dystę 02:45 Pasaulio dokumenti- 22:30 „Deimantų medžiotojai“ (2
ka. Gyvūnų išgyvenimo strategija tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (1/9; 1/10) 06:25 Dienos programa 06:30
03:35 Pasaulio dokumentika. Ka- 01:00 „Pražūtingi smaragdai“ (51; Žvėrelių būrys (5) 06:55 Neramūs
liforninio kondoro šešėlis 04:30 52) 02:40 „Baltoji vergė“ (17; 18) ir triukšmingi (4) 07:20 “NickelodeŽmonės, kurie sukūrė Lietuvą. 04:10 „Geriausios nardymo vietos“ on” valanda. Žuviukai burbuliukai
(6) 07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas
Jonas Basanavičius
04:30 „Iššūkis“ (1/9; 1/10)
ir Svirplys (19) 08:10 Pabaisiukas
Bansenas (6) 08:35 Tomo ir Dže06:30 Žvėrelių būrys (2) 06:55
rio šou (19) 09:00 Saugokis mešNeramūs ir triukšmingi (24) 07:20 06:10 Televitrina 06:30 Ledo kinų (42) 09:15 Saugokis meškinų
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai kelias 07:30 Bjauriausi darbai (43) 09:30 Drakonų kova. Super
burbuliukai (3) 07:45 Kiaulė, Ož- pasaulyje 08:30 Sandėlių karai (28) 09:55 KINO PUSRYČIAI Deka, Bananas ir Svirplys (16) 08:10 09:00 Vienam gale kablys 09:30 nis - grėsmė visuomenei. NuotyPabaisiukas Bansenas (3) 08:35 Žūklė laukinėje gamtoje 10:00 kiai tęsiasi 11:30 Partneriai 13:40
Tomo ir Džerio šou (16) 09:00 Nuo amato iki verslo 10:30 Vi- Pričiupom! (5) 14:10 Likimo ietis
Saugokis meškinų (36,37) 09:30 sureigiais per Aliaską 11:30 Jokių 16:35 Akistata su laukine gamDrakonų kova. Super (25) 09:55 kliūčių! 12:30 Sunkiausios profe- ta. Išgyventi Serengetyje 18:30
Ogis ir tarakonai (48) 10:05 KINO sijos pasaulyje 14:00 Bjauriausi Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
PUSRYČIAI Pramuštgalviai Pary- darbai pasaulyje 15:00 Ledo ke- 19:30 Teleloto 20:35 Paskutinis
žiuje 11:40 Ragana Lilė ir Drakono lias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių tėvų išbandymas. Mažieji Fokeriai
knyga 13:25 Pričiupom! (3) 13:55 karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 22:30 Užtemimas 00:55 Namas
Kapitonas Zumas 15:40 Policijos Skorpionas 19:00 Amerikos die- girios glūdumoj 02:40 Pametę
akademija 5. Užduotis Majamio vaitis 21:00 Žinios 21:53 Sportas galvas Las Vegase 04:25 Propakrantėje 17:30 Geriau vėliau, 21:58 Orai 22:00 Bėgantis taikinys gramos pabaiga
negu niekada (3) 18:30 Žinios 01:25 Bėgantis taikinys 03:05 Jo19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 kių kliūčių!
SUPERKINAS Paskutinis Oro val06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
dovas. Ango legenda 21:35 Prieš
07:00 Ančiukų istorijos 07:30
pakratant kojas 23:30 Saulėlydis. 06:00 Lietuvos Respublikos him- Vėžliukai nindzės 08:00 Aladinas
Brėkštantis vėjas 01:05 Tarp mū- nas 06:05 Laumės juosta 2017 08:30 Kobra 11 09:30 Šefai vi07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų kingai 10:00 Paskutinis Faberžė
sų, berniukų
gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30 kiaušinis 11:00 Dinozauras 12:40
Maistas ir aistros 09:00 Pažvelk Šoklusis bičiulis 14:30 Žavios ir
05:05 Paskutinis iš vyrų 05:30 Vir- į profesiją kitaip 09:30 Mokslo labai pavojingos 16:10 Simpsonai
tuvė 06:15 Televitrina 06:30 Aladi- sriuba 10:00 Muzikos talentų ly- 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3
nas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30 ga 2018. 5 d 11:30 Projektas Pi žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
Vėžliukai nindzės 08:00 Aladinas 12:00 Pasaulio lietuvių jaunimo TV3 orai 19:30 Kodas: L.O.B.I.A.I.
08:30 Įsimylėjęs Madagaskaras susitikimas 2018. Kaip kultūra ir Paslapčių knyga 22:00 Sučiupus
09:00 Skaniai ir paprastai 09:30 menas sukelia revoliucijas. Tie- nužudyti 00:05 Sėkmės, dženMaisto kelias 10:00 Dingęs Alek- sioginė transliacija 14:05 Klaus- telmenai! 02:05 Loganų sėkmė
sandro Makedoniečio kapas 11:00 kite daktaro 15:00 Euromaxx 04:10 Apsimeskime farais
Johanos paslaptis 12:45 Meilė ke- 15:30 Pasaulio lietuvių jaunimo
liauja laiku. Rubinė 15:15 Havajai susitikimas 2018. Lietuvių kultūros
5.0 16:15 Simpsonai 16:45 Eks- vėliavnešiai pasaulyje. Tiesioginė 06:30 Pasaulio veteranų Galiūnų
trasensai tiria 18:30 TV3 žinios transliacija 17:30 Atspindžiai. Pa- čempionatas 07:30 Auklė (20)
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 orai veldo kolekcija 18:00 Prisikėlimo 08:00 Auklė (21) 08:30 Tauro ra19:25 Eurojackpot 19:30 Žvėrelių ekspresas – šimtmečio veidai gas 09:00 Ultimate Strongman gamaištas 21:15 Ernis 23:55 Brukli- 18:45 Akistatos 19:37 Akistatos liūnų turnyras 10:55 Vaikai šėlsta
nas 00:00 Giria 01:45 Bruklinas 20:30 Stambiu planu 21:15 Kino (5) 11:25 Paryžius. Gyventojai ir
žvaigždžių alėja. Įsilaužėliai 22:45 gyvūnai (1) 12:35 Anthonis Bour03:40 Vampyrų akademija
LRT OPUS ORE. Grupė „Hap- dainas. Nepažįstami kraštai (7)
pyendless” 23:45 Mano tėviškė 13:35 Ekstrasensų mūšis (10)
06:15 Viena už visus (150) 06:45 00:00 Dabar pasaulyje
16:10 Reali mistika (35) 17:10

Pirmadienis, liepos 16 d.

Vanity Fair. Visiškai slaptai (6)
18:10 Kas žudikas? (40) 19:30
Rivjera (5) 20:30 Rivjera (6) 21:30
Juodasis sąrašas (11) 22:30 Okupuoti (1) 23:30 Okupuoti (2) 00:30
Ekstrasensų mūšis (10) 02:45 Apsėstasis Maiklas Kingas
05:30 Grilio skanėstai 06:00
„24/7“ 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti. Aliaska“ 08:20 „Išmanus kaimas“ 08:30
Kaimo akademija 09:00 Šiandien
kimba 10:00 „Pavojingiausios
kelionės. Bolivija“ 10:35 „Pavojingiausios kelionės. Brazilija“ 11:10
Ekovizija 11:20 „Svarbiausia - įstatymas“ (9; 10) 13:30 „Tarp meilės ir neapykantos“ (3; 4) 15:50
Ekovizija 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
16:55 „Pasaulio turgūs. Mumbajus“ 17:30 „Nuostabūs pojūčiai“
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Pasaulis iš viršaus“ 19:00 „Rasputinas“ (8) 20:00 Žinios 20:27
Orai 20:30 „Lemtingas panašumas“ (1) 21:30 „24/7“ 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 „Deimantų
medžiotojai“ (3; 4) 00:30 „Laiptai į
dangų“ (23; 24) 02:20 „24/7“ 02:50
„Kapitonas Gordejevas“ (6/1; 6/2)
04:30 „24/7“ 04:50 Tarptautinis
MMA turnyras „King of the Cage
Baltic Tour 3“ (3)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Bjauriausi darbai
pasaulyje 08:30 Iš peties 09:30
Vienam gale kablys 10:00 Planetos talentai 10:30 Bearas Gryllsas. Išlikimas 11:30 Jokių kliūčių!
12:30 Sunkiausios profesijos
pasaulyje 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 21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 X Faktorius
00:15 Katastrofiškai nesėkmingas
filmas 01:45 Jokių kliūčių! 02:30
Programos pabaiga
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Baltas kiras” 07:00 Mokslo
sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas 07:45 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 08:00 Kultūrų
kryžkelė. Menora 08:15 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 08:30
Krikščionio žodis 08:45 Kelias
09:00 Euromaxx 09:30 Premjera.
Aplinką tausojantis ūkininkavimas
10:00 ARTS21 10:30 Pradėk nuo
savęs 11:00 Septynios Kauno dienos 11:30 Durys atsidaro 12:00
Kultmisijos 12:45 Mes skrisime
į Lietuvą 13:00 Linija, spalva,
forma 13:30 Stop juosta 14:00
Legendos 14:45 Šventadienio
mintys 15:15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 15:45 XVI vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes
– Pasaulis” 17:15 Skrydis per
Atlantą 19:00 Mūsų miesteliai
19:50 Elmo nuotykiai Niurzgų šalyje 21:00 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 21:30 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
22:25 Koncertas „La vie en rose”
23:50 Anapus čia ir dabar 00:35
Kino žvaigždžių alėja. Džudas
02:30 Stambiu planu 03:15 Linija, spalva, forma 03:40 Stilius
04:35 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus

21.00 val.
„Numeris 44“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva 06:30 Žinios. Orai 09:05
Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 6 10:50 Komisaras
Reksas 11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2 12:25 Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi
Lietuvas 12:35 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto“ 14:00 Žinios. Sportas.
Orai 14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios. Orai 16:30 Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:15 Auksinis protas 19:25
Šimtas. Trumpos istorijos apie
dvi Lietuvas. 19:30 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą. Saliamonas Banaitis 20:25 Loterija
„Keno Loto“ 20:30 Panorama
21:18 Sportas. Orai 21:29 Loterija „Jėga“ 21:30 Nacionalinė
ekspedicija 22:30 Vasara su
„Dviračio žiniomis“ 23:00 Aukštuomenės daktaras 6 23:45
Štutgarto kriminalinė policija 6
00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2 01:50 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi Lietuvas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:05 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą. Saliamonas Banaitis 03:50 Smegenų paslaptys
04:00 LRT radijo žinios 04:05
Nacionalinė ekspedicija 05:00
Seserys

žadėtoji 14:00 Pažadėtoji 14:30
Pažadėtoji 15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai 16:00 TV3
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22
TV3 sportas 19:27 TV3 orai
19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė? 21:30 TV3
vakaro žinios 22:22 TV3 sportas
22:27 TV3 orai 22:30 Lobiai O.
K. 00:05 Gili aistros jūra 02:00
Iksmenai. Praėjusios ateities
dienos 04:15 Amerikiečiai
06:00 Auklė (22) 06:30 Auklė
(23) 07:00 Auklė (24) 07:30
Džuna (4) 08:35 44-as skyrius
(105) 09:30 Teisingumo agentai
(13) 10:30 Kobra 11 (7) 11:35
Mirtinas ginklas (17) 12:35 Stoties policija (29) 13:45 Džuna
(5) 14:50 44-as skyrius (106)
15:50 Teisingumo agentai (14)
16:50 Kobra 11 (8) 17:55 Mirtinas ginklas (18) 18:55 Stoties
policija (30) 20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas (15)
21:00 Numeris 44 23:45 Vienveidis 01:20 Juodasis sąrašas
(11) 02:10 Okupuoti (1) 03:00
Okupuoti (2)

06:10 Televitrina 06:30 Žūklė
laukinėje gamtoje 07:00 Visureigiais per Aliaską 08:00 Kaulai 09:00 Nuo amato iki verslo
09:30 CSI Majamis 10:30 Naujakuriai 11:00 Naujakuriai 11:25
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 Kaulai
16:25 CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25
Rezidentai 19:55 Rezidentai
20:30 Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 Pašėlęs
policininkas 22:30 Naša Raša
23:00 Paktas 01:15 Užkandinė ant ratų 03:10 Jokių kliūčių!
06:10 Dienos programa 06:15 04:00 Programos pabaiga
Mano gyvenimo šviesa (201)
06:40 Mano gyvenimo šviesa
(202) 07:05 Mano gyvenimo 06:00 Lietuvos Respublikos
šviesa (203) 07:30 Neramūs ir himnas 06:05 Purpurinis vatriukšmingi (5) 07:55 Volkeris, karas 2016. Antras koncertas.
Teksaso reindžeris (156) 08:55 07:40 Džiunglių būrys skuba
Rytas su LNK 10:55 Ponas By- į pagalbą 2 07:50 Stop juosta
nas (7) 11:25 Geriau vėliau, 08:20 Atspindžiai 08:50 Kaip
negu niekada (2) 12:25 Nuo... atsiranda daiktai 9 09:15 Labas
Iki... 13:25 Gyvenimo daina (31) rytas, Lietuva 12:00 DW naujie14:25 Dvi širdys (946) 14:55 Dvi nos rusų kalba 12:15 Gamtos
širdys (947) 15:25 Dvi širdys sergėtojaiRež. Bertram Verha(948) 15:55 Dvi širdys (949) ag. LT 12:40 Gamtos sergėtojai
16:30 Labas vakaras, Lietuva 13:10 Durys atsidaro. Kultūros
17:35 Gyvenimiškos istorijos žurnalas 13:40 Dokumentinė
18:30 Žinios 19:25 Sportas apybraiža „Mes nugalėjom“
19:28 Orai 19:30 Oplia! 20:00 14:05 Elmo nuotykiai Niurzgų
PREMJERA Tautos tarnas (1) šalyje 15:20 Mažasis atradėjas
21:00 Bus visko 21:30 Žinios 15:30 Džiunglių būrys skuba
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 į pagalbą 2 15:40 Lesė 16:05
VAKARO SEANSAS Vienintelis Kaip atsiranda daiktai 9 16:30
šūvis 00:40 Judantis objektas Laba diena, Lietuva 18:00
(2) 01:30 Paskutinis tėvų išban- Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
dymas. Mažieji Fokeriai 03:10 18:30 Kelias į namus. Markas
Programos pabaiga
Zingeris. 19:00 ARTS21 19:30
Ten, kur namai 5 20:25 Prokurorai 21:15 Tarptautinė koali05:10 Du tėvai ir du sūnūs cija – prieš „Islamo valstybę“
05:35 Du tėvai ir du sūnūs 22:10 Angliakasio duktė 00:10
06:10 Televitrina 06:25 Kempi- DW naujienos rusų kalba 00:25
niukas Plačiakelnis 06:55 Simp- Dabar pasaulyje 00:55 Bliuzo
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 vakaras 01:50 Birželis, vasaros
Paskutinis Faberžė kiaušinis pradžia 03:20 Laisvės vėliav08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai nešiai 03:45 Stop juosta 04:10
- mano gyvenimas 12:00 Kobra Nes man tai rūpi 05:00 Panora11 13:00 Pažadėtoji 13:30 Pa- ma 05:52 Sportas. Orai
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13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30
Simpsonai 16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3
sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Paskutinis iš Magikianų 20:00 Tarp
21.00 val. mūsų, mergaičių 21:00 Kam ta
meilė? 21:30 TV3 vakaro žinios
„Mirtinas ginklas 3“
22:22 TV3 sportas 22:27 TV3
orai 22:30 Karštasis kubilas - laiko mašina 00:45 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 01:35 Kaulai
06:00 Lietuvos Respublikos him- 02:25 Amerikiečiai 03:30 Ekstranas 06:05 Labas rytas, Lietuva sensų mūšis 04:30 Paskutinis iš
06:30 Žinios. Orai 09:05 Senis vyrų 04:55 Paskutinis iš vyrų
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 6 10:50 Komisaras Reksas
11:40 Giminės. Gyvenimas tę- 06:00 Auklė (25) 06:30 Auklė (26)
siasi 2 12:25 Šimtas. Trumpos 07:00 Auklė (27) 07:30 Džuna (5)
istorijos apie dvi Lietuvas 12:35 08:35 44-as skyrius (106) 09:30
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ Teisingumo agentai (14) 10:30
13:05 Klauskite daktaro 13:58 Kobra 11 (8) 11:35 Mirtinas ginLoterija „Keno Loto“ 14:00 Ži- klas (18) 12:35 Stoties policija
nios. Sportas. Orai 14:15 Laba (30) 13:45 Džuna (6) 14:50 44-as
diena, Lietuva 15:00 Žinios. Orai skyrius (107) 15:50 Teisingumo
15:10 Laba diena, Lietuva 15:30 agentai (15) 16:50 Kobra 11 (9)
Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi 17:55 Įstatymas ir tvarka. SpeLietuvas 15:33 Laba diena, Lie- cialiųjų tyrimų skyrius (1) 18:55
tuva 16:00 Žinios. Sportas. Orai Stoties policija (31) 20:00 Info
16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 diena 20:25 Nusikaltimų miesSeserys 17:30 Žinios. Sportas. tas (16) 21:00 Mirtinas ginklas
Orai 18:15 Auksinis protas 19:25 3 23:20 Numeris 44 01:55 PerŠimtas. Trumpos istorijos apie sekiotojas (7) 02:40 Vanity Fair.
dvi Lietuvas 19:30 Emigrantai Visiškai slaptai (5)
20:25 Loterija „Keno Loto“ 20:30
Panorama 21:18 Sportas. Orai
21:29 Loterija „Jėga“ 21:30 Na- 06:10 Televitrina 06:30 Saša ir
cionalinė ekspedicija 22:30 Va- Tania 07:00 Bearas Gryllsas. Išsara su „Dviračio žiniomis“ 23:00 likimas 08:00 Kaulai 09:00 SanAukštuomenės daktaras 6 23:45 dėlių karai 09:30 CSI Majamis
Štutgarto kriminalinė policija 6 10:30 Naujakuriai 11:00 Moder00:30 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ ni šeima 11:25 Kobra 11 12:25
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Gi- Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs
minės. Gyvenimas tęsiasi 2 01:50 ir turi vaikų 13:25 Rezidentai
Šimtas. Trumpos istorijos apie dvi 14:00 Rezidentai 14:30 TelevitriLietuvas 02:00 LRT radijo žinios na 15:00 Juokingiausi Amerikos
02:05 Klauskite daktaro 03:00 namų vaizdeliai 15:25 Kaulai
LRT radijo žinios 03:05 Emigran- 16:25 CSI Majamis 17:25 Kobra
tai 04:00 LRT radijo žinios 04:05 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55
Nacionalinė ekspedicija 05:00 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 Rezidentai 20:30 Saša
Seserys
ir Tania 21:00 Žinios 21:28 Orai
21:30 Dvigubas žaidimas 23:20
06:10 Dienos programa 06:15 Pėdsakai 00:50 Kobra 11 01:45
Mano gyvenimo šviesa (204) Naujakuriai 02:10 Naujakuriai
06:40 Mano gyvenimo šviesa 02:35 Juokingiausi Amerikos na(205) 07:05 Mano gyvenimo mų vaizdeliai 03:00 Simpsonai
šviesa (206) 07:30 Neramūs ir 03:20 Programos pabaiga
triukšmingi (6) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (157) 08:55
Rytas su LNK 10:55 Oplia! 11:25 06:00 Lietuvos Respublikos himPolicijos akademija (24) 12:25 nas 06:05 Bliuzo vakaras. Mighty
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gy- Mo Rodgers su Baba Sissoko. 1
venimo daina (32) 14:25 Dvi šir- d. 07:00 Lesė 07:25 Lesė 07:50
dys (950) 14:55 Dvi širdys (951) Kelias į namus 08:20 Septynios
15:25 Dvi širdys (952) 15:55 Dvi Kauno dienos 08:50 Kaip atsiširdys (953) 16:30 Labas vakaras, randa daiktai 9 09:15 Labas ryLietuva 17:35 Gyvenimiškos isto- tas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rijos 18:30 Žinios 19:25 Sportas rusų kalba 12:15 Gamtos ser19:28 Orai 19:30 Oplia! 20:00 gėtojai 12:42 Gamtos sergėtojai
PREMJERA Tautos tarnas (2) 13:10 Nacionalinis turtas 13:35
20:30 PREMJERA Tautos tarnas Nes man tai rūpi 14:25 Miestas
(3) 21:00 Bus visko 21:30 Žinios 15:20 Mažasis atradėjas 15:30
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą
VAKARO SEANSAS Nakties 2 15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiįkaitas 00:50 Judantis objektas randa daiktai 9 16:30 Laba die(3) 01:40 Vienintelis šūvis 03:40 na, Lietuva 18:00 Misija: Vilnija
Programos pabaiga
18:30 Atspindžiai 19:00 Laisvės
vėliavnešiai 19:30 Ten, kur namai 5 20:25 Žmonės, kurie sukūrė
05:15 Du tėvai ir du sūnūs 06:10 Lietuvą. Chaimas Frenkelis 21:15
Televitrina 06:25 Kempiniukas Užnuodytas miestas 22:10 KomiPlačiakelnis 06:55 Simpsonai sarė Lanc 23:08 Komisarė Lanc
07:25 Simpsonai 07:55 Kam ta 00:05 DW naujienos rusų kalba
meilė? 08:25 Paskutinis iš Ma- 00:20 Dabar pasaulyje 00:50
gikianų 08:55 Meilės sūkuryje Bliuzo vakaras 01:45 Angliakasio
10:00 Tai - mano gyvenimas duktė 03:45 Mano tėviškė 04:05
11:00 Tai - mano gyvenimas Klauskite daktaro 05:00 Panora12:00 Tarp mūsų, mergaičių ma 05:52 Sportas. Orai
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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21.00 val.
„Paslaptingoji sala“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai 06:37
Labas rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė
policija 6 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2 12:25 Šimtas 12:35 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05
Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“ 14:00 Žinios.
Sportas. Orai 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:15 Auksinis protas 19:25 Šimtas 19:30
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno
Loto“ 20:30 Panorama 21:18
Sportas. Orai 21:29 Loterija „Jėga“ 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“ 23:00 Aukštuomenės
daktaras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 00:30 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2 01:50
Šimtas 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Gyvenimas 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Seserys
06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (207)
06:40 Mano gyvenimo šviesa
(208) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (209) 07:30 Neramūs ir
triukšmingi (7) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (158) 08:55
Rytas su LNK 10:55 Oplia!
11:25 Policijos akademija (25)
12:25 Gyvenimiškos istorijos
13:25 Gyvenimo daina (33)
14:25 Dvi širdys (954) 14:55
Dvi širdys (955) 15:25 Dvi širdys
(956) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 Oplia! 20:00
PREMJERA Tautos tarnas (4)
20:30 PREMJERA Tautos tarnas (5) 21:00 Bus visko 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Išdavikas 00:35 Judantis objektas
(4) 01:25 Nakties įkaitas 03:30
Programos pabaiga
05:00 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Kam ta meilė? 08:25
Paskutinis iš Magikianų 08:55
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 12:00 Tarp mūsų, mergaičių 13:00 Pažadėtoji
13:30 Pažadėtoji 14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00
Simpsonai 15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Paskutinis
iš Magikianų 20:00 Tarp mūsų,

mergaičių 21:00 Kam ta meilė?
21:30 TV3 vakaro žinios 22:17
TV3 sportas 22:22 TV3 orai
22:25 Vikinglotto 22:30 Kažkas
skolinto 00:35 CSI elektroninių
nusikaltimų skyrius 01:30 Kaulai
02:20 Pelkė 03:10 Ekstrasensų
mūšis 04:10 Paskutinis iš vyrų
04:35 Paskutinis iš vyrų
06:00 Auklė (28) 06:30 Auklė
(29) 07:00 Auklė (30) 07:30
Džuna (6) 08:35 44-as skyrius
(107) 09:30 Teisingumo agentai (15) 10:30 Kobra 11 (9) 11:35
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (1) 12:35 Stoties policija (31) 13:45 Džuna
(7) 14:50 44-as skyrius (108)
15:50 Teisingumo agentai (16)
16:50 Kobra 11 (10) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 18:55 Stoties
policija (32) 20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas (17)
21:00 Paslaptingoji sala 22:55
Mirtinas ginklas 3 01:10 Persekiotojas (8) 01:55 Vanity Fair.
Visiškai slaptai (6)
06:10 Televitrina 06:30 Saša
ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00
Kaulai 09:00 Sandėlių karai
09:30 CSI Majamis 10:30 Moderni šeima 11:00 Moderni šeima 11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs
ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi
vaikų 13:25 Rezidentai 14:00
Rezidentai 14:30 Televitrina
15:00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 15:25 Kaulai
16:25 CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25
Rezidentai 19:55 Rezidentai
20:30 Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 Įvykis
23:15 Pėdsakai 00:20 Kobra
11 01:20 Naujakuriai 01:45
Moderni šeima 02:10 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
02:35 Simpsonai 02:55 Programos pabaiga
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Bliuzo vakaras
07:00 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 07:15 Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2 07:25 Lesė
07:50 Pradėk nuo savęs 08:20
Nacionalinis turtas 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 9 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Gamtos sergėtojai 12:42 Gamtos
sergėtojai 13:10 Linija, spalva,
forma 13:35 Stilius 14:25 Užnuodytas miestas 15:20 Mažasis atradėjas 15:30 Džiunglių
būrys skuba į pagalbą 2 15:40
Lesė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 9 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 18:15 Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:30 Septynios
Kauno dienos 18:55 Maistas ir
aistros 19:25 Ten, kur namai 5
20:20 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“ 21:15
Didžiosios Visatos paslaptys su
Morganu Frimanu 4 22:00 Šaltis
liepą 23:45 DW naujienos rusų
kalba 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Džiazo muzikos vakaras.
01:30 Komisarė Lanc 02:27 Komisarė Lanc 03:25 Mes skrisime
į Lietuvą 03:35 Atspindžiai 04:05
Stilius 05:00 Panorama 05:52
Sportas. Orai

Ketvirtadienis, liepos 19 d.

22.30 val.
„Dviveidis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai 06:37 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 6
10:50 Komisaras Reksas 11:40
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2
12:25 Šimtas 12:35 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:15 Auksinis protas 19:25
Šimtas 19:30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai“
20:25 Loterija „Keno Loto“ 20:30
Panorama. 21:18 Sportas. Orai
21:29 Loterija „Jėga“ 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Vasara
su „Dviračio žiniomis“ 23:00 Aukštuomenės daktaras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė policija 6 00:30
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Giminės.
Gyvenimas tęsiasi 2 01:50 Šimtas 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT
radijo žinios 03:05 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“
04:00 LRT radijo žinios 04:05
Nacionalinė ekspedicija 05:00
Seserys
06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (210)
06:40 Mano gyvenimo šviesa
(211) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (212) 07:30 Neramūs ir
triukšmingi (8) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (159) 08:55
Rytas su LNK 10:55 Oplia! 11:25
Policijos akademija (26) 12:25
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gyvenimo daina (34) 14:25 Dvi širdys (957) 14:55 Dvi širdys (958)
15:25 Dvi širdys (959) 15:55 Dvi
širdys (960) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Oplia!
20:00 PREMJERA Tautos tarnas
(6) 20:30 PREMJERA Tautos
tarnas (7) 21:00 Bus visko 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Gimęs sukelti pragarą 00:25 Judantis objektas (5) 01:15 Išdavikas
03:05 Alchemija XX. Gyvenama
sala 03:35 RETROSPEKTYVA
04:05 Programos pabaiga
05:15 Du tėvai ir du sūnūs 05:40
Du tėvai ir du sūnūs 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai
- mano gyvenimas 12:00 Tarp
mūsų, mergaičių 13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00
Simpsonai 15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži-

nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Paskutinis iš Magikianų 20:00 Tarp mūsų, mergaičių
21:00 Kam ta meilė? 21:30 TV3
vakaro žinios 22:22 TV3 sportas
22:27 TV3 orai 22:30 Dviveidis
00:50 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 01:45 Kaulai 02:35
Pelkė 03:25 Ekstrasensų mūšis
04:25 Paskutinis iš vyrų 04:50
Paskutinis iš vyrų
06:00 Auklė (31) 06:30 Auklė (32)
07:00 Auklė (33) 07:30 Džuna (7)
08:35 44-as skyrius (108) 09:30
Teisingumo agentai (16) 10:30
Kobra 11 (10) 11:35 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 12:35 Stoties policija (32)
13:45 Džuna (8) 14:50 Farų karai
(1) 15:50 Teisingumo agentai (17)
16:50 Kobra 11 (11) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (3) 18:55 Stoties policija
(33) 20:00 Info diena 20:25 Savaitės kriminalai 21:00 Pažymėtas
žmogus 23:00 Paslaptingoji sala
00:55 Persekiotojas (9) 01:40 Kas
žudikas? (39)
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Moderni šeima 11:00 Moderni šeima 11:25
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:00 Rezidentai 14:30
Televitrina 15:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 15:25
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 Rezidentai 20:30
Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28
Orai 21:30 Stokeriai 23:35 Pėdsakai 00:15 Kobra 11 01:15 Moderni
šeima 01:40 Moderni šeima 02:05
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 02:30 Simpsonai 02:50 Programos pabaiga
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras 07:00 Džiunglių būrys skuba
į pagalbą 2 07:15 Mažasis atradėjas 07:25 Lesė 07:50 Linija,
spalva, forma 08:20 Lietuva mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 9 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba 12:15 Gamtos sergėtojai
12:41 Gamtos sergėtojai 13:10
Euromaxx 13:40 Klauskite daktaro 14:35 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu
4 15:20 Mažasis atradėjas 15:30
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2
15:40 Lesė 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 9 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
sąsiuvinis 18:30 Nacionalinis
turtas 19:00 Lietuva mūsų lūpose
19:30 Ten, kur namai 5 20:20 Mes
skrisime į Lietuvą 20:30 Anapus
čia ir dabar 21:15 Mano tėviškė
21:30 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
22:15 KINO JUOSTOS 16:9. Moteris ir keturi jos vyrai 23:45 DW
aujienos rusų kalba 00:00 Dabar
pasaulyje 00:30 Džiazo muzikos
vakaras 01:15 Šaltis liepą 03:00
Misija: Vilnija 03:30 Kultūrų kryžkelė. Trembita 03:45 Septynios
Kauno dienos 04:15 Legendos
05:00 Panorama 05:52 Sportas. Orai

Penktadienis, liepos 20 d.

Šeštadienis, liepos 21 d.

19:25 Eurojackpot 19:30 101
dalmatinas 21:35 Iksmenai.
Apokalipsė 01:30 Dviveidis
04:00 Lobiai O. K.

Stounas 01:20 Kaulai 02:20
Pelkė 03:10 Ekstrasensų mūšis
04:10 Paskutinis iš vyrų 04:35
Paskutinis iš vyrų

21.10 val.
„Paskutinį kartą Vegase“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai
09:05 Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė policija 7 10:50
Komisaras Reksas 11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2
12:25 Šimtas 12:35 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 13:05
Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“ 14:00 Žinios.
Sportas. Orai 14:15 Laba diena, Lietuva 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:15 Auksinis protas
19:25 Šimtas 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno
Loto“ 20:30 Panorama. 20:52
Sportas. Orai 20:59 Loterija
„Jėga“ 21:00 Duokim garo!
22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Rytojus niekada nemiršta 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Štutgarto kriminalinė
policija 7 01:50 Šimtas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 02:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
03:00 LRT radijo žinios 03:05
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2
03:50 Smegenų paslaptys. Polis Sezanas 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Klauskite daktaro
05:00 Seserys

06:00 Auklė (34) 06:30 Auklė
(35) 07:00 Auklė (36) 07:30
Džuna (8) 08:35 Farų karai
(1) 09:30 Teisingumo agentai
(17) 10:30 Kobra 11 (11) 11:35
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (3) 12:35 Stoties policija (33) 13:45 Džuna
(9) 14:50 Farų karai (2) 15:50
Teisingumo agentai (18) 16:50
Kobra 11 (12) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4) 18:55 Stoties
policija (34) 20:00 Info diena
21:00 Absoliutus blogis. Išnykimas 22:50 Pažymėtas žmogus
00:45 Persekiotojas (10) 01:30
Kas žudikas? (40) 02:30 Absoliutus blogis. Išnykimas

21.30 val.
„Terminatorius 3. Mašinų
prisikėlimas“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 06:30
Klausimėlis 06:45 Nakties
pasakos 08:05 Beatos virtuvė 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai 11:45
Gyvūnų išgyvenimo strategija 12:40 Maži, bet ypatingi: vabzdžiai 13:35 Puaro.
Detektyvas 14:30 Puaro.
Detektyvas 15:20 Gamtos
inspektoriai 15:43 Loterija
„Keno Loto“ 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Klausimėlis
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Stilius 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“ 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 „Nerija“
– 45. Jubiliejinis koncertas
su simfoniniu orkestru ir bigbendu 23:00 Mamytė žudikė
00:30 Rytojus niekada nemiršta 02:25 Gyvūnų išgyvenimo strategijaRež. Alvaro Mendoza. LT 03:15 Maži,
bet ypatingi: vabzdžiai 04:05
„Nerija“ – 45. Jubiliejinis koncertas su simfoniniu orkestru
ir bigbendu

06:10 Televitrina 06:30 Saša
ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00
Kaulai 09:00 Sandėlių karai
09:30 CSI Majamis 10:30 Moderni šeima 11:00 Moderni
šeima 11:25 Kobra 11 12:25
Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs
ir turi vaikų 13:25 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi
vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Rezidentai 20:00 Farai
21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Kapitonas
Amerika. Žiemos karys 00:30
Kobra 11 01:30 Moderni šeima 01:55 Moderni šeima 02:20
Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 02:45 Simpsonai
06:10 Dienos programa 06:15 03:05 Programos pabaiga
06:25 Dienos programa 06:30
Mano gyvenimo šviesa (213)
Žvėrelių būrys (6) 06:55 Ne06:40 Mano gyvenimo šviesa
ramūs ir triukšmingi (8) 07:20
(214) 07:05 Mano gyvenimo 06:00 Lietuvos Respublikos “Nickelodeon” valanda. Žušviesa (215) 07:30 Neramūs himnas 06:05 Džiazo muzi- viukai burbuliukai (7) 07:45
ir triukšmingi (9) 07:55 Volke- kos vakaras 06:50 Džiunglių Kiaulė, Ožka, Bananas ir
ris, Teksaso reindžeris (160) būrys skuba į pagalbą 2 07:05 Svirplys (20) 08:10 Pabai08:55 Rytas su LNK 10:55 Mažasis atradėjas 07:15 Maža- siukas Bansenas (7) 08:35
Oplia! 11:25 Meilės sparnai (1) sis atradėjas 07:25 Lesė 07:50 Tomo ir Džerio šou (20) 09:00
12:25 Meilės sparnai (2) 13:25 Vienuolynų kelias Lietuvoje Saugokis meškinų (44) 09:15
Gyvenimo daina (35) 14:25 Dvi 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip Saugokis meškinų (45) 09:30
širdys (961) 14:55 Dvi širdys 08:50 Kaip atsiranda daiktai Drakonų kova. Super (29)
(962) 15:25 Dvi širdys (963) 9 09:15 Labas rytas, Lietuva 09:55 Ogis ir tarakonai (49)
15:55 Dvi širdys (964) 16:30 12:00 DW naujienos rusų kalba 10:05 KINO PUSRYČIAI SteLabas vakaras, Lietuva 17:35 12:15 Gamtos sergėtojai 12:41 buklų namai 11:50 Gaisrinės
Nuo... Iki... 18:30 Žinios 19:25 Gamtos sergėtojai13:10 Stop šuo 14:00 Neteisingai apkalSportas 19:28 Orai 19:30 KK2 juosta 13:35 Stambiu planu tintas 15:45 Policijos akadepenktadienis 21:00 SAVAITĖS 14:20 Mūsų miesteliai. Daugė- mija 7. Misija Maskvoje 17:30
HITAS Tamsiausia valanda liškis. 1 d 15:15 Pašėlę Blinkio Geriau vėliau, negu niekada
22:45 Netikėta sėkmė 00:30 Bilo nuotykiai 15:25 Detektyvė (4) 18:30 Žinios 19:25 SporGimęs sukelti pragarą 02:15 Miretė 15:40 Stebuklingoji Bo- tas 19:28 Orai 19:30 SUProgramos pabaiga
ružėlė 16:05 Kaip atsiranda PERKINAS Madagaskaras 2
daiktai 9 16:30 Laba diena, 21:10 Brolis keistuolis 23:00
Lietuva 18:00 Mokslo sriuba Galvok kaip vyras 2 01:00
05:00 Kaulai 06:10 Televitrina 18:30 Lietuvos tūkstantmečio Tamsiausia valanda 02:35
06:25 Kempiniukas Plačiakel- vaikai 19:30 Ten, kur namai 5 Programos pabaiga
nis 06:55 Simpsonai 07:25 20:15 Kultūros teismas 21:00
Simpsonai 07:55 Kam ta mei- Dokumentinė apybraiža „Mes
lė? 08:25 Paskutinis iš Magi- nugalėjom“ 21:30 Pranciškus 06:15 Televitrina 06:30 Alakianų 08:55 Meilės sūkuryje 23:40 „Vilniaus festivalis 2017“. dinas 07:00 Ančiukų istorijos
10:00 Tai - mano gyvenimas Pabaigos koncertas „Sniegas, 07:30 Žvaigždžių karai. Su10:50 Tai - mano gyvenimas mėnuo ir gėlės“ 01:00 DW kilėliai 08:00 Aladinas 08:30
12:00 Tarp mūsų, mergaičių naujienos rusų kalba 01:15 Tolimos šalies dievaitis 08:40
13:00 Pažadėtoji 13:30 Paža- Dabar pasaulyje 01:45 Spe- Lordo Farkvado šmėkla 09:00
dėtoji 14:00 Pažadėtoji 14:30 cialus projektas „JAZZ–FOLK“ Skaniai ir paprastai 09:30
Simpsonai 15:00 Simpsonai 02:50 Kultūrų kryžkelė. Menora Maisto kelias 10:00 Kinta15:30 Simpsonai 16:00 TV3 03:10 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus manio brangakmenis 11:00
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 sąsiuvinis 03:25 Kultūros teis- Rodencija ir Dantukų fėja
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios mas 04:15 Kultmisijos 05:00 12:45 Meilė keliauja laiku.
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 Euromaxx 05:30 Panorama Smaragdas 15:00 Bilis Meorai 19:30 Brolis lokys 21:10 05:52 Sportas. Orai
disonas 16:45 Ekstrasensai
Paskutinį kartą Vegase 23:25
tiria 18:30 TV3 žinios 19:17
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako. TV3 sportas 19:22 TV3 orai

06:15 Auklė (30) 06:45 Auklė
(31) 07:15 Auklė (32) 07:45
Auklė (33) 08:15 Auklė (34)
08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Nutrūkę nuo grandinės (5) 09:30 Apie žūklę
10:00 Vaikai šėlsta (6) 10:30
Džiunglių princesė Šina (4)
11:30 Paryžius. Gyventojai
ir gyvūnai (2) 12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (8) 13:40 Ekstrasensų
mūšis (11) 16:25 Reali mistika (36) 17:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai (7) 18:25 Kas
žudikas? (41) 19:30 Dainuok
mano dainą 21:30 MANO
HEROJUS Terminatorius 3.
Mašinų prisikėlimas 23:40
AŠTRUS KINAS Sutartis su
šėtonu 01:30 Dainuok mano dainą
06:05 Televitrina 06:25 Ledo
kelias 07:25 Bjauriausi darbai
pasaulyje 08:25 Sandėlių karai 08:55 Vienam gale kablys
09:25 Žūklė laukinėje gamtoje 09:55 Nuo amato iki verslo
10:25 Planetos talentai 10:55
Visureigiais per Aliaską 11:55
Aurum 1006 km lenktynės.
Startas 13:00 Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje 14:00
Bjauriausi darbai pasaulyje
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
peties 17:00 Sandėlių karai
17:30 Sandėlių karai 18:00
Aurum 1006 km lenktynės.
Finišas 21:00 Žinios 21:53
Sportas 21:58 Orai 22:00
Kaimiečiai Beverlyje 23:50
Kapitonas Amerika. Žiemos
karys 00:50 Dvigubas žaidimas 02:25 Įvykis 03:55
Simpsonai 04:15 Programos
pabaiga
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo! 07:35 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė 08:05 Misija:
Vilnija 08:30 Mokslo sriuba
09:00 XVI vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes –
Pasaulis“. Legenda Lietuvai.
1 d. 10:25 Romeo ir Džuljeta 13:20 Klauskite daktaro
14:10 Stilius 15:05 Atžalos
16:00 Euromaxx 16:30 Stebuklas 17:30 Atspindžiai
18:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 18:45
Akistatos. Dokumentinis serialas 19:37 Akistatos20:30
Stambiu planu 21:15 Lorenco aliejus 23:25 LRT OPUS
ORE. Grupė „Sraigės efektas“. 00:20 Dabar pasaulyje 00:50 Pranciškus 03:00
Prokurorai 03:50 Klauskite
daktaro 04:40 Istorijos detektyvai 05:30 Panorama 05:52
Sportas. Orai

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros
ir politikos naujienų!
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HOROSKOPAS
Liepos 16-24 d.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

RAMŪNAS RUDOKAS
Stichija: Vanduo
Planeta: Mėnulis
Savaitės diena: pirmadienis
Akmuo: smaragdas, perlai, mėnulio akmuo, „katės akis“
Spalvos: oranžinė, sidabrinė, žalia



AVINAS
(03.21-04.20)

Jūsų sugebėjimas įtikinti ir patraukti
žmones į savo pusę pagaliau išjudins
reikalus iš mirties taško. Pirmoji savaitės pusė bus produktyvi, tinkama
drąsioms investicijoms ir pamatuotai
rizikai. Kita vertus, nesijauskite kaltas
sakydamas “ne”. Dar daug ko turite
išmokti, bet jau turite ir ko pamokyti kitus...



JAUTIS
(04.21-05.21)

Pirmadienį pjausite vaisius to, ką pasėjote praeitą savaitę. Savaitės viduryje
aplinkinių bambėjimas tenetrukdo
jums užsiimti tuo, ką mokate ir mėgstate. Savaitgalį būsite labai gerai nusiteikęs ir ypač patiksite vaikams. Meniškos prigimties žmonės galėtų drąsiau
imtis eksperimentų - rezultatai tikrai
gali pranokti lūkesčius.
DVYNIAI
(05.22-06.21)



Pirmadienį galite susirasti naują draugą ar verslo partnerį. Savaitės viduryje
teks sunkiai padirbėti, užtat labai pakilsite boso akyse. Savaitgalį pasistenkite nieko neimti giliai į širdį. Mažiausio
pasipriešinimo kelias tikriausiai bus ir
pats tinkamiausias.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Problemos dėl giminaičių savaitės
pradžioje gali likti nemaloniu akmeniu širdyje visai savaitei. Antradienį ar
trečiadienį užsispyrimas gali padaryti
jums meškos paslaugą. Neįvarykite
savęs į kampą pats. Savaitgalį jūsų
įtaka žmonėms bus kur kas didesnė
nei jums atrodys.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje dirbkite ypač atidžiai, nes lengvai galite būti apkaltintas
nebūtomis nuodėmėmis ar klaidomis.
Antroje savaitės pusėje būtinai raskite laiko sportui ar kokiai kitokiai fizinei veiklai. Į galimus nesusipratimus
ar nesėkmes savaitgalį pasistenkite
reaguoti ramiai - tikriausiai spėsite
nuveikti anaiptol ne viską, ką esate
susiplanavęs.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Kad išsaugotumėte taiką, savaitės
pradžioje teks eiti į kompromisą, o gal
net pačiam siekti jo. Tarp antradienio
ir trečiadienio nemažai laiko teks skirti
buičiai. Tikriausiai tvarkysite savo namą
ar butą. Sekmadienį pagaliau pamirškite visa, kas kėlė jums rūpesčių visą
savaitę, ir pagaliau užsiimkite tuo, kas
jums iš tiesų įdomu.
REKLAMA



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje įgytos žinios labai
pravers ateityje. Skirkite pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui.
Antroje savaitės pusėje pasistenkite būti komunikabilus ir draugiškas.
Kuo daugiau naujų pažįstamų įgysite
šiomis dienomis, tuo geriau. Savaitgalį pagaliau apsispręskite dėl meilės
reikalų - bent jau sau aiškiai pasakykite, taip ar ne.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Finansinės investicijos savaitės pradžioje turėtų būti sėkmingos. Savaitės
viduryje tikriausiai laukia kelionė. Atidžiai saugokite savo bagažą. Tikriausiai sutiksite labai įdomių žmonių.
Šalin drovumą ir uždarumą - turite
būti komunikabilus ir atviras naujoms idėjoms.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmadienį kaskitės giliai, kad sužinotumėte visą tiesą apie savo partnerį.
Jei ketinate pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą, geriausiai tai padaryti
antradienį ar trečiadienį. Negaiškite
laiko pernelyg ilgai galvodamas apie
svetimas klaidas ir problemas - neliks
laiko savosioms.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje pasistenkite
būti ypač malonus ir draugiškas tiek
su viršininkais, tiek su pavaldiniais ar
klientais. Iš jūsų elgesio bus daromos
toli siekiančios išvados. Ketvirtadienį
ir penktadienį verčiau nedarykite su
pinigais susijusių sprendimų. Bendra
situacija bus pernelyg nestabili ir greitai kintanti.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Pirmoje savaitės pusėje turėtumėte
visa galva pasinerti į verslo ar tarnybos rūpesčius. Visi pokyčiai bus tik į
naudą. Jei nebūsite pernelyg drovus,
ketvirtadienį ar penktadienį galite užmegzti naują jaudinantį meilės ryšį.
Savaitgalį teks nemažai rūpintis šeimos ar giminės reikalais, ir tarpais tai
bus gana nuobodu ar įkyru.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Neinvestuokite nei laiko, nei pinigų į
svetimus projektus. Eikite savo keliu.
Antroje savaitės pusėje nutiks kažkas,
kas jus tiesiogiai liečia, bet kol kas
susilaikykite nuo griežtų vertinimų ar
sprendimų, nes jums žinomos anaiptol ne visos aplinkybės. Tikrai verta
kiek luktelėti.

Popiežius: Įsikūnijęs
Dievas dirba, valgo,
miega kaip mes
Sekmadienio vidudienį,
prieš „Viešpaties Angelo“
maldą popiežius Pranciškus
komentavo šios dienos Evangelijoje girdėtą evangelisto
Morkaus pasakojimą apie Jėzaus grįžimą į gimtąjį miestą. Garsas apie Jėzų jau buvo
plačiai pasklidęs po Galilėją.
Dabar jis grįžta į savo gimtąjį
miestą. Galima manyti, kad jau
spėjusio pagarsėti savo gentainio išėjo pasitiki daug miesto
gyventojų. Tačiau tai, kas galėjo būti didžiulė sėkmė, tapo
visiška nesėkme. Žmonės laukė nežinia kokių stebuklų, o
sulaukė vos kelių pagydymų.
Tad klausiame, sakė Pranciškus, kodėl Jėzaus kraštiečiai
taip greit pakeitė nuomonę,
kodėl nuostaba taip greit virto
netikėjimu? Kodėl jie piktinasi, nors juk galėtų atsiverti galingam malonės veikimui?
Pasak Nazareto gyventojų,
Dievas per didelis, kad galėtų
taip nusižeminti ir prabilti per
tokį paprastą žmogų. Tai įsikūnijimo papiktinimas! Žmones
gluminai tai, kad Dievas gali
tapti kūnu, kaip žmogus dribti
rankų darbą, mylėti žmogaus
širdimi. Juos glumina Dievas, kuris dirba, valgo, miega kaip mes visi. Dievo Sūnus sugriauna visas žmonių
schemas: ne mokiniai plauna
kojas Viešpačiui, bet Viešpats
plauna kojas mokiniams. Dėl
to žmonės piktinasi ir negali
patikėti. Ne tik tie žmonės, bet
visų laikų žmonės. Taip pat ir
šiandien.
Popiežius meldė Mergelės
Marijos užtarimo, kad Viešpats padėtų mums įsveikti
širdžių kietumą ir mąstymo
siaurumą, kad atsivertume
malonei, tiesai, kad priimtume
pašaukimą liudyti jo gerumą ir
gailestingumą.
VATICAN NEWS
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Liepos 14 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:59
leidžiasi 21:50
Dienos ilgumas 16.51
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas
Tinkamas laikas sėti:
salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti ir šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

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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Liepos 16 d.
PIRMADIENIS
Škaplierinė, prapjovos
Agronomų diena
Saulė teka 05:01
leidžiasi 21:47
Dienos ilgumas 16.46
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Vaigaudas, Danguolė, Faustas,
Marija
Tinkamas laikas sėti:
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti ir
konservuoti vaisius.
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Šio kryžiažodžio atsakymas –
PERGAMENTAS.

Sudoku

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 3, 15, 30,
32, 33, 45

6+1 - 4 406 009,50 €

-

6 - 463 890,50 €

-

5+1 - 7 933 €

2

5 - 263,50 €		

11

4+1 - 80,50 €

43

4 - 8 €		

285

3+1 - 4,50 €		

724

3 - 1,50 €		

4 942

2+1 - 1,25 €		

5 130

2 - 0,75 €		

35 113

Kito tiražo prognozė:

Savaitė istorijos puslapiuose

1422
1500
1601
nui karą.

5,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

LIEPOS

+15
+24
KLAIPĖDA

m. liepos 14 d.: K. M. Radvilos
vadovaujami Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenės daliniai privertė
kapituliuoti Cėsių įgulą.

1789
1867
1933
1244

m. liepos 14 d.: Prancūzijos revoliucija: Paryžiuje sukilėliai įsiveržė į Bastiliją.
m. liepos 14 d.: Alfredas Nobelis pirmą kartą pademonstravo dinamitą.
m. liepos 14 d.: Vokietijoje nacionalsocialistų partija uždraudė
visas opozicines partijas.
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m. liepos 17 d.: Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė popiežiaus Inocento IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste, suteikiant jai „šv.
Petro nuosavybės“ teises, – taip Lietuvą kaip
suverenų europinės politikos subjektą pripažino didžiausias tuometinės Vakarų Europos
m. liepos 15 d.: Jogaila ir Vy- autoritetas, taigi ir pati Europa, popiežius Inotautas su Danija bei su ja unijo- centas IV pavedė Kulmo vyskupui karūnuoti
je buvusiomis šalimis sudarė sąjungą prieš Mindaugą Lietuvos karaliumi.
Kryžiuočių ordiną.
m. liepos 18 d.: Reichstage pasiūm. liepos 15 d.: Steponas Dalyta Vokietijos kancleriui sudaryrius ir Stasys Girėnas Niujorke ti nepriklausomą valstybę (Didžiąją Lietuvos
lėktuvu „Lituanica“ pakilo į skrydį per Atlanto Kunigaikštystę), kurios valdovu būtų Vokietivandenyną.
jos imperatorius.
m. liepos 15 d.: LSSR AT prezim. liepos 19 d.: prasidėjo Helsindiumo įsaku patvirtintas naukio olimpinės žaidynės, iš kurių
jas Lietuvos SSR himnas, uždraustas senasis trys Lietuvos sportininkai – krepšininkai Kazys
Lietuvos himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška Petkevičius, Justinas Lagunavičius ir Stepas
giesmė”.
Butautas – grįžo su olimpiniais sidabro me-

m. liepos 15 d.: popiežius Aleksandras IV paskelbė Kryžiaus kam. liepos 14 d.: Jogaila su Vytautu paskelbė Teutonų ordi- rą prieš Livoniją ir prūsų pagonis.
m. liepos 15 d.: Žalgirio mūšyje
Lietuvos ir Lenkijos pajėgos sum. liepos 14 d.: Vedrošos mūmušė
Kryžiuočių
ordiną.
šyje prie Vedrošos upės rusų ka-

riuomenė sumušė Lietuvos kariuomenę.

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

KET VIRTADIENIS

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1322
2018-07-11

Vikingo skaičius: 2
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Liepos 17 d.
ANTRADIENIS
Pasaulio lietuvių vienybės
diena
Dariaus ir Girėno žuvimo
diena
Saulė teka 05:03
leidžiasi 21:46
Dienos ilgumas 16.43
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Aleksas, Magdalena, Darius,
Girėnas, Vaiga
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus).
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti ir
konservuoti vaisius.

Liepos 19 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 05:06
leidžiasi 21:44
Dienos ilgumas 16.38
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Aurėja, Galigantas, Mantigailė,
Vincentas, Auksė, Vincas
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

LIEPOS

+16 +22

Liepos 15 d.
SEKMADIENIS
Žalgirio mūšio diena
Saulė teka 05:00
leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 16.49
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė, Herkus
Tinkamas laikas sėti:
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras, salierus, salotas,
špinatus, lapinius burokėlius,
gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti ir šaldyti vaisius,
netinkamas laikas tręšti.

Liepos 18 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė aludarių diena
Saulė teka 05:04
leidžiasi 21:45
Dienos ilgumas 16.41
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas,
Eimantė, Kamilis, Ervinas
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

1945
1956

m. liepos 16 d.: 5 val. 30 min. N. daliais. Tai buvo pirmieji Lietuvos sportininkų
Meksikos valstijoje (JAV) išban- iškovoti olimpiniai medaliai.
m. liepos 15 d.: popiežius Inodyta pirmoji atominė bomba.
m. liepos 20 d.: JAV astronautas
centas IV nusiuntė savo pasveim. liepos 16 d.: panaikinta KaNeilas Armstrongas pirmasis pakinimus ir palaiminimą tikintiesiems, gyverelijos-Suomijos TSR.
saulyje išsilaipino Mėnulyje.
nantiems Lietuvoje.

1969

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

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5450 nSv/val.

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

