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Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai.
Ir širdis patikėti negali,
Kad tiek daug galėjo praeiti.
Nusimeskit rūpesčių naštą,
Praeitis tebūna lyg daina.
Leiskit šventės dienoj palinkėti
Te sėkmė ir puiki sveikata
Jus lydės visada.

SKAITYKITE 3 p.

Kepenis gali
pražudyti
nesaikingas
vaistų vartojimas

60-ies metų jubiliejaus proga
Laima

DUOBLIENĖ
Pasak Prienų aplinkos
apsaugos inspekcijos
viršininko Česlovo
Meržvinsko, remiantis
Alytaus regiono aplinkos
apsaugos departamento

Valstybinės analitinės
kontrolės skyriaus
duomenimis, 2017 metais
Nemuno vandens fizikinių
ir cheminių kokybės
rodiklių vidutinės vertės
aukščiau ir žemiau Alytaus
ir Birštono atitiko vidutinę
ekologinę būklės klasę.

Tačiau maudykloms žy-

miai svarbesnis yra vandens
mikrobiologinis užterštumas,
kurį nustato visuomenės sveikatos centrų laboratorijų specialistai. Suprantama, kad tekančiame vandenyje užterštumas gali greitai pakisti.
Č. Meržvinsko manymu,
nereikėtų kurį laiką maudytis
NUKelta Į 3 p. 

Šeši dalykai,
kuriuos
verta žinoti
šaldant maisto
produktus

sveikina
vyras Antanas, sūnus ir marčios, Rimas ir Siga, Vidas ir Jurga bei
tėvai, anūkai Vytautas ir Rokas.

Kaip sustabdyti plaukų slinkimą?
Tik mūsų galvos plaukai
yra ilgi ir vešlūs. Savo plaukus mylime nevienodai. Kai
kuriuos depiliuojame ir visaip
naikiname, o štai galvos plaukus, jei jie sveiki ir purūs, laikome nuostabiausia ne tik moters, bet ir vyro puošmena, tad
NUKelta Į 8 p. 

Mes tik ašara ant laiko skruosto,
nuriedėjusi skaudžiai žemyn.

Pensijų kaupimas: iki kada reikia
apsispręsti
SKAITYKITE 9 p.

gyvenančią Prienuose,

Visas žmogaus kūnas,
išskyrus delnus ir padus,
yra plaukuotas. Didžioji
dalis mūsų kūno plaukų
yra trumpi ir ploni, beveik
nematomi pūkeliai.
Tačiau kai kuriose vietose
jie yra šiurkštūs ir linkę
garbanotis.

SKAITYKITE 7 p.

REKLAMA

Ramutę
ViNklerienę,

Nuo kitų metų sausio
1 d. įsigalios pensijų
kaupimo pertvarka, pagal
kurią nebeliks „Sodros“
pervedimų į privačius
pensijų fondus ir įsigalios
nauja kaupimo formulė:

savo senatvei kaupti
norintys žmonės galės
prisidėti 3 proc. nuo savo
atlyginimo, o valstybė prie
asmens kaupimo prisidės
1,5 proc. nuo užpraeitų
metų vidutinio šalies
darbo užmokesčio.

Norintieji kaupti su per-

einamuoju laikotarpiu galės
pradėti nuo 1,8 proc. įmokos
kitais metais ir po penkerių
metų pasieks 3 proc. lygį.
Kaupimo formulė 3+1,5
yra nurodoma pagal būsimą
mokesčių sistemą, kai bus sujungti darbdavio ir darbuotoNUKelta Į 4 p. 

Nesuspėjusi sudėt nei bluosto
ryto aušroje sužvilgusi viltim.
Vis tikėdami, vis laukdami
rytojaus rojaus sodų,
saulės žaismo,
mėnesienos šnabždesių.
Taip išeisime su viltimi suprasti
amžinos Visatos paslapčių.
2018-03-18
Gražina Savukynienė

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

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



Lietuvoje užregistruotas pirmasis šiemet susirgimo stablige ir mirties nuo jos atvejis. Šiaulių
apskrityje nuo šios ligos mirė moteris. Ji stablige užsikrėtė susižalojusi dirbdama šiltnamyje. Ją
sukelia stabligės bakterijos gaminamas specifinis egzotoksinas, pažeidžiantis nervų sistemą ir
sukeliantis stiprius raumenų spazmus. Dirvožemis – pagrindinis stabligės sukėlėjų rezervuaras.

Vilniuje popamokinė veikla pradinukams bus nemokama
Nuo rugsėjo Vilniaus savivaldybė miesto pradinių klasių moksleiviams finansuos visose mokyklose
organizuojamas popamokines veiklas. Trečiadienį savivaldybės taryba patvirtino tvarką,
apibrėžiančią vadinamųjų prailgintų grupių lankymą, taip pat apmokėjimą mokytojams. Pagal ją,
tėvai nemokamai vaikus po pamokų mokyklose galės palikti iki 18 valandos.

Pasveikino buvusį Prienų
„Žiburio“ gimnazijos direktorių

Pasveikino jubiliejaus proga
žymaus rašytojo sūnėną
ekspoziciją, paA. J. Mykolaitį memorialinę
sidalino prisiminimais apie

Kompensuos už žemės
sklypuose įrengtus elektros
vyktų kaip galima greičiau.
Tuo pačiu kviečiame pareišstulpus
Žemės savininkai, kurių
sklypuose yra įrengti
elektros stulpai ar kita
elektros tinklų operatorių
naudojama įranga,
galės gauti vienkartines
kompensacijas. Šiandien
Vyriausybė priėmė
nutarimą, kuriuo
patvirtino kompensacijų
skaičiavimo ir mokėjimo
metodiką.

Įsigaliojus nutarimui, prašymus kompensacijoms gauti tokią teisę turintys asmenys
galės teikti bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“
(ESO) per savitarnos sistemą
www.manogile.lt.
Vienkartinėmis kompensacijomis bus atlyginti nuostoliai, kuriuos žemės savininkai
patyrė praradę galimybę naudoti žemės sklypą ar jo dalį
pagal paskirtį dėl to, kad juose buvo įrengti elektros stulpai
ir/ar kiti energetikos objektai.
ESO atkreipia dėmesį, kad
kompensacija už praeitį bus
mokama tik už tuos apribojimus, kurie atsirado dėl iki
2004 m. liepos 9 d. įrengtų
elektros tinklų, kaip tai numatyta LR Elektros energetikos
įstatyme (t. y. bus kompensuojama tik už pagal įstatymą
nustatytus servitutus).
Kompensacijos nuostoliams
dėl servituto nustatymo atlyginti maksimalus dydis bus
apskaičiuojamas pagal Vyriausybės šiandien patvirtintą metodiką. Pabrėžtina, kad
kompensacijos bus mokamos
tik jei Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto
kadastre bus įrašytos sklypo
specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
„Esame pasiruošę priimti
norinčiųjų gauti kompensacijas prašymus ir užtikrinsime,
kad iš ESO pusės jų tvirtinimas
bei išmokų apskaičiavimas

kėjus iš anksto pasirūpinti reikalingais dokumentais“, – sako ESO valdybos pirmininkė
ir generalinė direktorė Dalia
Andrulionienė.
Pavyzdžiui, metodikoje numatyta būtinąją žyma apie
taikomas specialiąsias žemės
naudojimo sąlygas ir jų plotą žemės sklypo registro įraše
(apsaugos zonos įregistravimu) gali pasirūpinti ir ESO,
tačiau tokiu atveju šio proceso metu prašymo dėl kompensacijos nagrinėjimas būtų
stabdomas. Dėl to galimybę
pasirūpinti įrašu registruose
turi ir patys žemės sklypų savininkai.
Anot D. Andrulionienės,
prašymus pateikusiems asmenims ESO bet kuriuo atveju iki
2018 m. spalio 31 d. praneš
apie suskaičiuotą kompensacijos sumą arba prašymo nagrinėjimo statusą. Įskaičiavus
visas reikiamas atlikti procedūras, vienkartinė kompensacija
už servitutą, kaip ir numatyta
minėtoje metodikoje, bus išmokama per 2 metus nuo reikalavimus atitinkančio prašymo pateikimo dienos.
Metodikoje taip pat numatyta, kad nuo šiol vykdant tinklo plėtros projektus žemės
savininkams bus kompensuojama ne tik už prarastą galimybę pagal pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį naudoti žemės sklypą ar jo dalį, bet ir už
patirtus nuostolius dėl iškirsto
miško, sunaikintų pasėlių ar
sodinių.
Sklypų, kuriuose įrengta
ESO įranga, savininkai patogiai pateikti prašymą dėl vienkartinės kompensacijos galės
per www.manogile.lt.
ESO infrastruktūra, naudojama energijos skirstymui,
yra įrengta daugiau nei 1 mln.
žemės sklypų visoje Lietuvoje. ESO 

Liepos 25 d. 90 metų
sukako buvusiam
pedagogui, Švietimo
skyriaus darbuotojui,
Prienų vidurinės mokyklos
(dabar – „Žiburio“
gimnazija) direktoriui
Vytautui Eimučiui Valatkai.

Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas,
mero patarėja Jūratė Zailskienė, Švietimo skyriaus vyr.
specialistė Renata Pavlavičienė sveikindami jubiliatą linkėjo dar daug šviesių, sveikų bei
laimingų metų.
Kaip pasakojo gerbiamas
Vytautas Eimutis, 36 metus jis

Liepos 21 d. Pociūnų
aerodrome vyko tradicinė
aviacijos šventė „Diena su
aviacija“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo 100mečiui.

Jau nuo ryto Prienų krašto
gyventojai bei svečiai galėjo mėgautis virš Pociūnų aerodromo įspūdingus viražus
danguje kuriančia aviatorių
bei jų skraidymo priemonių
komanda. Tradiciškai renginyje dalyvavo Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos,
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Jubiliatą sveikino ir dar
daug šviesių, sveikų bei laimingų metų linkėjo Prienų
r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Naujosios
Ūtos seniūnijos seniūnas Algis Aliukevičius.
Svetingi šeimininkai – jubiliatas ir kartu gyvenantis
sūnus Gintautas su žmona
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Puikios oro sąlygos Valstybės šimtmečiui padovanojo dar vieną
Specialiųjų operacijų pajėgos
rekordą
bei Mokymo pajėgos, aukš-
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Prienuose dirbo vadovaujantį,
pedagoginį darbą, o su žmona Teofile, kuri ilgus metus
dirbo „Revuonos“ mokykloje, jau 63 metus žengia kartu
koja kojon.
Buvę bendradarbiai apie
V. E. Valatką atsiliepia kaip
apie labai taktišką, kultūringą, labai gerbiantį mokytojus
vadovą.
Abu ilgamečiai pedagogai
nuolat stebi pokyčius Lietuvoje, džiaugiasi atsinaujinančiais Prienais, domisi mūsų
krašto aktualijomis, pilni optimizmo ir sumanymų.

Liepos 23 d. 80 metų
sukako Antanui Juozui
Mykolaičiui, Vinco
Mykolaičio-Putino
sūnėnui, rašytojo sodybosmuziejaus Pilotiškėse
saugotojui ir puoselėtojui.

Vincą Mykolaitį-Putiną, jo
šeimą ir gyvenimą Pilotiškėse, rašytojo apsilankymus tėvų namuose.
Aštuoniasdešimtmečio sulaukęs A. J. Mykolaitis jau
septynerius metus našlauja,
bet, pasak jo, gyvenant su
artimaisiais, vienatvė nekamuoja. Sveikata jubiliatas
dar nesiskundžia, yra kupinas
energijos bei geros nuotaikos.
Galbūt tam turi įtakos ir gera
sodybos aura?
Vinco Mykolaičio-Putino
tėviškė skendi gėlėse, žalumoje. Išlikę nemažai autentiškų daiktų, kuriuos kruopščiai
prižiūri giminaičiai, pavyzdžiui, šulinys prie sodželkos
(kūdros), Julijos prašymu atgamintas medinis suolelis, ant
kurio mėgdavo sėdėti ir į kelią
žiūrėti Vinco Mykolaičio-Putino mama. Visi prisiminimai
čia gyvenantiems labai brangūs, jų pasakojimų galima būtų klausyti ir klausyti...

tojo pilotažo meistrai, Baltijos
šalių parašiutininkai, sklandytuvų „Jantar-standart“ pilotai, motorizuoti parasparniai,
aviamodeliuotojai bei pilotai
su savadarbiais lėktuvais ir
sraigtasparniais. Čia pat buvo
galima susipažinti ir su istorinių lietuviškų lėktuvų konstravimo komanda bei jos pilotais
iš ANBO eskadrilės.
Daugelis šventės dalyvių
ne tik džiugino žiūrovus skrydžiais, bet ir leido prie savo
technikos prisiliesti, įlipti ir pa-

sijausti patiems pilotais.
Vakarėjant virš Pociūnų aerodromo praskrido trijų lėktuvų rikiuotė, kurios priešakyje
skrido Lietuvos karinių oro
pajėgų transportinis lėktuvas
„Spartan“. Iš visų trijų lėktu-
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Iranas atmetė Šri Lankos pasiūlymą už naftą atsiskaityti arbata
Teheranas atmetė Šri Lankos pasiūlymą maždaug 250 mln. JAV dolerių įsiskolinimą už Irano naftą
padengti Ceilono arbata, rašo Irano leidinys „The Financial Tribune“, remdamasis informuotais
šaltiniais. Šri Lankos arbatos sindikatas tokį planą pasiūlė, siekdamas apeiti Iranui paskelbtas
tarptautines sankcijas.



Sirijoje per „Islamo valstybės“ išpuolius žuvo daugiau kaip 180 žmonių
Sirijos pietuose trečiadienį surengta virtinė kovotojų ir mirtininkų sprogdintojų atakų, atsakomybę
už kurias prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) pareikalavo mažiausiai 183 žmonių
gyvybių. Tai buvo vienas pražūtingiausių džihadistų puolimų šalyje.

Ar švarus Nemuno
vanduo?
ATKelta IŠ 1 p.

Balbieriškio seniūnijos šventėje pagerbtas ir
už Lietuvos nepriklausomybę
kovotojų atminimas
pagerbime dalyvavo ir AlyKiekviena valstybė
pirmiausia yra tos
valstybės žmonės ir jos
istorija. O šalies istorija ir
vėlgi yra žmonės – įvairiais
laikotarpiais gyvenę, kūrę,
kovoję... Ir nebūtų šalies
istorijos, jeigu iš kartos į
kartą nebūtų perduodama
atmintis, jeigu nebūtų
minimi ir pagerbiami
žmonės, kovoję už savo
šalies nepriklausomybę.

Šie metai Lietuvai yra ypatingi. Visai nenuostabu, kad
žmonės stengiasi įvairiais
būdais pažymėti Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo
šimtmetį. Gegužės 5 dieną
Prienų r. Balbieriškio seniūnijos Žiūronių kaime ūkininko
Svajūno Nevecko žemėje buvo atidengtas ir pašventintas
paminklas 1919–1920 metų
Lietuvos savanoriams, o šalia
pastatytas koplytstulpis Lie-

tuvos globėjai Švč. Mergelei
Marijai. Šių paminklų iniciatorius yra Prienų r. Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenės „Vidupis“ pirmininkas Alfonsas Vitkauskas.
Čia pat stovi ir anksčiau pastatytas kryžius šiuose kraštuose kovojusiems ir žuvusiems
partizanams.
Liepos 21 d. Balbieriškio
miestelio šventės proga padėti gėles ir uždegti žvakę
prie naujojo paminklo Žiūronių kaime atvyko LR Seimo narys Andrius Palionis.
Prie plevėsuojančios trispalvės bendruomenės moterų
ansamblis ir visi dalyvaujantys savanorių ir partizanų pagerbime sugiedojo Lietuvos
Respublikos himną.Uždegus
žvakes, buvusio Žiūronių
kaimo kalvio, tremtinio Rutkausko proanūkis atliko kelis
kūrinėlius smuiku. Kovotojų

taus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ literatės Regina
Rasimienė, Renata Dudzinskienė ir Scholastika Kavaliauskienė. Jos paskaitė savo
kūrybos eilių, skirtų kovotojų
už Lietuvą atminimui.
LR Seimo narys Andrius
Palionis padėkojo visiems
susirinkusiems už kovotojų
atminimo saugojimą, Žiūronių kaimo moterims – už žydinčias prie paminklų gėles,
o bendruomenės pirmininkui
Alfonsui Vitkauskui įteikė padėkos raštą ir dovaną – Lietuvos trispalvę.
Neilgas, bet prasmingas susiėjimas prie paminklų Lietuvos savanoriams ir partizanams svarbus dar ir tuo, kad
palaiko kaimynų norą bendrauti, o kartu ir žmonių patriotizmą.
Scholastika
Kavaliauskienė 

Pažėruose sužaliuos Stelmužės ąžuolo proanūkis
Liepos 21 dieną Šiluvoje
buvo apdovanotas
Pažėrų Švč. Jėzaus Širdies
parapijos klebonas
kunigas Kazimieras Skučas,
pelnęs „Šimtmečio amatų
puoselėtojo“ nominaciją
Lietuvos žemės ūkio
ministerijos organizuotame
konkurse „Lietuvos
šimtamečiai ąžuolai“.

Klebonas kun. Kazimieras
Skučas (gim. 1934 m.) Dievui
tarnauja jau per 50 metų. Jis
atstatė sudegusią Sangrūdos
bažnyčią, daug yra pasitarnavęs parapijose, kuriose dirbo.
Daugiau kaip 30 m. kunigas
tarnauja Veiverių bei Pažėrų
parapijose. Šiuo metu yra Pažėrų parapijos klebonas.
Visą savo laisvą laiką kunigas Kazimieras skiria žirgams
ir savo mėgiamam amatui rimorystei – arklių pakinktų
gamybai. Tai labai retas amaREKLAMA

tas Lietuvoje. Veiveriuose
klebonas yra įkūręs rimorystės muziejų – bene vienintelį tokį Lietuvoje. Jame eksponuojama didelė kolekcija
rimorystės įrankių, pakinktų,
kamanų, bričkų ir karietaičių.
Kazimieras Skučas mielai
dalyvauja įvairiose edukacijose ir supažindina vaikus ir

suaugusiuosius su rimorystės
amatu. Šiais metais su Veiverių folkloro ansambliu „ Pasaga“ jis dalyvavo Lietuvos
dainų šventėje.
Visi konkurso „Lietuvos
šimtamečiai ąžuolai“ nominantai buvo apdovanoti ąžuoliukais – legendinio Stelmužės
ąžuolo sodinukais. Žolinės
atlaidų metu, rugpjūčio 15 d.,
Pažėruose bus pradėtas sodinti
Lietuvos šimtmečio, klebono
kun. Kazimiero Skučo ąžuolų parkas, kuriame žaliuos ir
stelmužiukas. Kviečiame dalyvauti ir dėkojame visiems,
kurie balsavo už kleboną
kun. Kazimierą Skučą. Taip
pat dėkojame Prienų rajono
savivaldybės merui už kun.
K. Skučui suteiktą transportą į Šiluvą.
Pažėrų krašto
bendruomenės centro
pirmininkė Loreta Vaičienė 

po liūčių, kai su lietaus paviršiniu vandeniu į upelius, po
to ir į didesnes upes nuplaunama daug nešvarumų, ypač
nuo gatvių, šaligatvių: gyvūnų
išmatos, automobilinės alyvos, kietosios dalelės, kurių
atsiranda dylant padangoms,
iš kaminų ant žemės nukritę
teršalai ir pan. Tuomet ir plika akimi matyti upių vandens
užterštumo padidėjimas. Po
kurio laiko, kai upeliai vėl prisipildo švaraus šaltinių vandens, nuskaidrėja ir didžiųjų
upių vanduo.
Kauno visuomenės sveikatos centro Prienų skyriaus vadovo Almiro Skiauterio teigimu, vandens kokybės jie netikrina – jau prieš maždaug septynerius, o gal ir dar daugiau
metų, vandens kokybės kontrolės funkcija buvo perduota savivaldybėms. Mikrobiologinė vandens telkinių tarša
periodiškai tiriama tik oficialiose maudyklose, o tokių nei
Prienų rajono, nei Birštono
savivaldybėse nėra.
Pasak Prienų rajono savivaldybės gydytojo Virginijaus Slautos, higienos normų
reikalavimai keliami tik oficialioms maudykloms, kurių
Prienų rajono savivaldybėje
nėra, todėl tyrimai ir neatliekami. Prieš keletą metų savivaldybė vandens monitoringą
atlikdavo Guostaus ežere, bet
pastaruoju metu ir šio ežero
vanduo nebetiriamas.
Birštono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotojas Ramūnas Noreika sakė, kad Birštone maudymosi sezono metu periodiškai pagal nustatytus reikalavimus tikrinamas 2-ojo ir 3-iojo
tvenkinių vanduo. Tyrimų rezultatai rodo, kad jis yra tinkamas maudytis. 1-ojo tvenkinio vandens kokybe rūpinasi „Vytautas Mineral SPA“
administracija. Prie Nemuno
nėra įrengta maudymuisi skirtų vietų, tačiau planuojama
kairiajame Nemuno krante
atnaujinti vadinamąjį Druskų
paplūdimį, tik tam reikia didelių investicijų, pirmiausia,
dumblui išvalyti.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar maudotės Nemune?
Ar maudytumėtės, jei Prienuose
būtų įrengta maudykla?

Justina
Šatienė

Janina
Pranskevičiūtė

Danutis
Pocius

Vilma
Taraškevičienė

Esu mačiusi, kad žmonės maudosi Nemune, bet retai – manau, kad ties Prienais
nėra priėjimo prie vandens. Reikėtų, kad
ir Prienuose, kaip, pavyzdžiui, prie Nemuno Kaune, būtų įrengta nors viena
maudymuisi skirta vieta su smėliuku,
persirengimo kabinomis ir visa kita reikalinga infrastruktūra. Tuomet prieniškiams
nebereikėtų važinėti į Birštono ežeriukus
ar kur kitur, nes, manau, vanduo Nemune
švarus ir maudytis galima.
Nesimaudau, nes vanduo Nemune
užterštas – plaukiojantys nešvarumai
matosi plika akimi. Ir prie vandens prieiti nėra galimybių: dumblas, žolės. Jei
būtų įrengta maudymuisi skirta vieta,
pateikta informacija, kad vanduo švarus, tuomet maudyčiausi ir vaikus atsivesčiau.

Aš žvejys, prie Nemuno praleidžiu
daug laiko, bet nesimaudau, nes, pirmiausia, nėra kaip į vandenį įbristi, taip
pat abejoju, ar vanduo švarus. Galėtų ties
Prienais vėl įrengti maudymuisi skirtą
vietą. Prisimenu, kad už tilto buvo pliažas – žmonių karštomis dienomis būdavo daug, visi maudydavosi ir džiaugdavosi. Seniau prieniškiai maudydavosi ir
Giraitiškėse, ir prie estrados, o dabar –
niekur nesu matęs. Ką daryti žmonėms,
kai taip karšta? Tinkamai įrengtų maudyklų būtinai reikia – ir prie Nemuno, ir
prie Kareivinių tvenkinio.
Aš nesimaudau, nes manau, kad vanduo nešvarus – daug šiukšlių Nemunu
plaukia. Ir įbristi neįmanoma – dumblas.
Jei pagal visus reikalavimus būtų įrengta
maudymuisi skirta vieta, būtinai eičiau
maudytis, degintis. Kartais einame degintis prie Nemuno ties buvusia internatine
mokykla, tai retkarčiais matau, kad toje
vietoje abiejose Nemuno pusėse maudosi žmonės – ne masiškai, bet vienas kitas.
Kažkur čia, o, mano manymu, geriausia
toje Nemuno vietoje susiformavusioje
saloje, galėtų būti ir pliažas įrengtas. O
dabar visi prieniškiai maudytis važiuoja
į Birštono tvenkinius ir apgailestauja, kad
savame mieste nėra kur atsigaivinti.

 verta žinoti
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Marse pirmąkart rastas skysto vandens telkinys
Marse rastas didžiulis požeminis ežeras – pirmasis skysto vandens telkinys, kada nors aptiktas
Raudonojoje planetoje, trečiadienį pranešė mokslininkai. Po Marso ledo sluoksniu telkšantis ežeras
yra labai didelis, apie 20 km skersmens, todėl tikėtina, kad netoli Žemės skriejančioje planetoje
esama daugiau vandens ir galbūt egzistuoja gyvybė.



Kinijos prezidentas: prekybos karuose „nėra nugalėtojų“
JAV prezidentui Donaldui Trampui pagrasinus nustatyti muitus visoms importuojamoms kiniškoms
prekėms, Kinijos prezidentas Si Dzinpingas pareiškė, kad pasauliniame prekybos kare, jeigu jis kiltų,
„nebus jokių nugalėtojų“. D. Trampas yra pareiškęs, kad yra pasirengęs nustatyti muitus visoms
importuojamoms kiniškoms prekėms, kurių vertė sudaro 500 mlrd. JAV dolerių per metus.

Pensijų kaupimas: iki kada reikia apsispręsti
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-07-22 apie 04.47 val. pranešta, kad prie Balbieriškio sen.,
Mardosų k., Panemunės g., nuo
Alytaus pusės, už degalinės, į
Nemuną įvažiavęs automobilis.
Automobilis „Opel Astra“ (2002 m.
laidos) iš vandens buvo ištrauktas
iki PGP atvykimo.
2018-07-23 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas moters (gim.
1935 m.) pareiškimas, kad Prienų
r., Stakliškių sen., Stanuliškių
k., namuose, prieš ją smurtavo
sutuoktinis (gim. 1922 m.). Įvykis
tiriamas.
2018-07-23 apie 17.30 val. Prienuose, F. Vaitkaus g., daugiabučio
namo laiptinėje vyras (gim. 1949
m.) smurtavo prieš savo kaimyną
(gim. 1966 m.).
2018-07-24 apie 22.25 val. Birštono
sav., Birštone, Pušyno g., gyvenamojo namo vonios kambaryje
neblaivus (1,89 prom. alkoholio)
vyras (gim. 1959 m.) smurtavo
prieš savo sugyventinę (gim.
1952 m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-07-25 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas Prienų r. savivaldybės Prienų seniūnijos seniūno pareiškimas, kad liepos 8 d. ir
liepos 18 d. Prienuose, F. Vaitkaus
g. ir Žemaitės g. pastebėta savavališkai išmontuoti trys greitį
ribojantys kalneliai. Nuostolis
– 2287 eurai.
2018-07-25 gautas veterinarijos
tarnybos darbuotojo pranešimas,
kad Birštono tvenkinyje plūduriuoja šernas. Valtimi šernas ištrauktas
į krantą ir perduotas veterinarijos
tarnybai.
REKLAMA

ATKelta IŠ 1 p.
jo mokami mokesčiai, o visų
dirbančiųjų atlyginimai „ant
popieriaus“ paaugs 1,289 karto. Dėl atlyginimų padidėjimo
„ant popieriaus“ keisis ir procentinė įvairių mokamų išmokų ar rentų dalis, tačiau išmokos „į rankas“ eurais lieka tokios pat. Plačiau apie išmokas
galima paskaityti čia.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, ką
ir iki kada turėtų daryti kiekvienas dirbantysis, priėmęs
sprendimą – kaupti ateičiai
ar nekaupti.
Pirmiausia reikia pabrėžti,
kad yra dvi dirbančiųjų grupės, kurias palies Seime priimta pensijų kaupimo pertvarka - tai šiuo metu jau kaupiantys gyventojai ir nekaupiantys
gyventojai iki 40 metų, kurie
bus įtraukti į kaupimo sistemą
su teise atsisakyti.

Ką turi žinoti
nekaupiantys
gyventojai iki 40 metų?
Iki šiol nekaupę dirbantys
gyventojai iki 40 metų kitais
metais bus įtraukti į kaupimo
sistemą, bet galės atsisakyti
kaupti. Įstatymas įpareigoja
iki šiol nekaupusius dirbančiuosius apie kaupimą informuoti asmeniškai. Tai darys
„Sodra“. Pagal pirminį planą „Sodra“ šiuos gyventojus informuos dviem būdais
– per elektroninę gyventojų
aptarnavimo sistemą EGAS
ir registruotais asmeniniais
laiškais. Šalia to, „Sodra“ ir
ministerija per viešosios informacijos kanalus periodiškai primins apie artėjantį apsisprendimo terminą.

Terminai ir
sprendimai:
> „Sodra“ gyventojus informuos 2019 m. sausio 1- 31
dienomis.
> Jeigu dirbantysis norės
kaupti, jam nereikės nieko
daryti.
> Jeigu dirbantysis nenorės
kaupti – savo sprendimą jam
reikės pranešti „Sodrai“ iki
2019 m. birželio 30 d.

Ką turi žinoti šiuo metu

kaupiantys gyventojai?
Šiuo metu kaupiantys gyventojai apie pensijų kaupimo pertvarką nebus informuojama asmeniškai, nes jau
dalyvauja kaupimo sistemoje
ir davė tam sutikimą. Tačiau
kadangi pertvarkant kaupimo
sistemą keičiasi kaupimo sąlygos, šie dirbantieji įgyja galimybę dar kartą nuspręsti, ar
jie nori toliau kaupti II pensijų
pakopoje, ar ne.
Apie galimybę dar kartą apsispręsti jie bus informuojami per viešąsias informacijos
priemones ir „Sodros“ valdomą elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS.

Terminai ir
sprendimai:
> Jei šiuo metu kaupiantis
dirbantysis norės toliau kaupti, jam nereikės nieko daryti.
> Jeigu šiuo metu kaupiantis dirbantysis norės atsisakyti
kaupti – apie sprendimą jam
reikės pranešti savo kaupimo
bendrovei iki 2019 m. birželio 30 d.

Pagrindiniai dalykai,
kuriems pritarė Seimas
Pasiūlymas kaupti. Kaupti
papildomai ar nekaupti – paliekama žmogaus pasirinki-

mui. Tačiau dirbantieji iki 40
metų ir visi dabartiniai kaupiantieji bus įtraukiami į naują pensijų kaupimo sistemą
su galimybe atsisakyti. Pagal
Seimo narių patobulintą pensijų kaupimo įstatymo variantą pasiūlymas kaupti bus
kartojamas kas 3 metus iki
žmogui sukaks 40 metų. Sulaukus šio amžiaus siūlymai
kaupti teikiami nebebus.
Galima kaupti daugiau.
Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3
proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių
sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti
daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų
mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups
jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti
į pelno mokesčio lengvatą.
Pertrauka. Bet kurio žmogaus gyvenime pasitaiko periodų, kai pinigai reikalingi čia
ir dabar, todėl pensijų kaupime sudarome galimybes padaryti bent 12 mėn. pertrauką
per visą kaupimo laikotarpį.
Ši pertrauka galės būti dalijama po keletą mėnesių, svarbu,
kad bendra trukmė neviršytų
vienų metų.

Mažesni mokesčiai. Seimas ir Vyriausybė po diskusijų nutarė sušvelninti kaupimo poveikį gyventojams sumažindami būsimą „Sodros“
įmoką ir gyventojų pajamų
mokestį. Tai kompensuos 1,5
proc. įmokos iš 3 proc. asmens indėlio į kaupimą.
Laipsniškas įmokos augimas. Kaupti norinčio žmogaus įmoka nebūtinai iškart
turi siekti 3 proc. Jeigu asmuo
nori, jis galės rinktis laipsnišką įmokos augimą per 5 metus: nuo 1,8 proc. iki 3 proc.
Laipsniškas įmokos augimas
atrodytų taip:
2019 m. - 1,8 proc.
2020 m. - 2,1 proc.
2021 m. - 2,4 proc.
2022 m. - 2,7 proc.
2023 m. - 3 proc.
Kaip žmogus sužinos apie
įtraukimą? Tiksli informavimo procedūra bus nustatyta
Vyriausybės nutarimu, bet jau
dabar aišku, kad gyventojus
infrormuos „Sodra“ per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS ir registruotais asmeniniais laiškais.
Informacija žmogui turės būti pateikta iki įtraukimo metų
sausio 31 d.
Kaip atsisakyti kaupti po

įtraukimo? Jeigu žmogus
šiuo metu nekaupia ir nenori
to daryti, gavęs informaciją
iš „Sodros“ jis turi pranešti
apie savo sprendimą. Kadangi reforma įsigalios nuo kitų
metų, tai asmens sprendimas
„Sodrai“ apie nenorą kaupti
turės būti praneštas iki 2019
m. birželio 30 d.
Galima nebekaupti tiems,
kurie kaupia. Šiuo metu kaupiantiems gyventojams, kurie
nenori to daryti ateityje, atsiveria galimybė rinktis du variantus: su visa pinigų suma
grįžti į „Sodrą“ arba stabdyti
kaupimą pensijų fonde ir palikti pinigus jame iki sukaks
senatvės pensijos amžius. Asmens sprendimas turi būti praneštas kaupimo bendrovei iki
2019 m. birželio 30 d.
Anuitetų teikėja – „Sodra“. Planuojama, kad nuo
2020 m. centralizuota anuitetų teikėja bus „Sodra“. Toks
sprendimas pasiūlytas norint
atpiginti anuitetus, kuriuos
įsigyja per gyvenimą papildomai kaupę ir senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės. Seimas nutarė įtvirtinti
dvi anuitetų rūšis – atidėtąjį ir
standartinį, o privalomą anuiteto įsigijimo ribą sumažino
iki 10 tūkst. eurų. Tai reiškia,
kad anuitetą reikėtų įsigyti,
jeigu sukaupta bent 10 tūkst.
eurų suma. SADM 

VERTA ŽINOTI 
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Siūloma automatizuoti baudų už KET pažeidimus išrašymą
Vyriausybė trečiadienį pasiūlė, kad kelių eismo taisyklių pažeidimų protokolai būtų išrašomi
ir gyventojams išsiunčiami automatiškai, nedalyvaujant pareigūnams. Tokia tvarka galiotų
pažeidimams, užfiksuotiems specialiais įtaisais, pavyzdžiui, greičio matuokliais. Vidaus reikalų
ministras Eimutis Misiūnas sako, kad tai leistų reaguoti į menkesnius pažeidimus.



ES grasina JAV muitais 20 mlrd. JAV dolerių vertės prekėms
Europos Sąjunga (ES) svarsto galimybę nustatyti atsakomuosius importo muitus maždaug 20 mlrd.
JAV dolerių vertės amerikietiškoms prekėms, jeigu Vašingtonas įvykdys savo grasinimą įvesti naujus
muitus europietiškiems automobiliams, pareiškė už prekybą atsakinga Europos Komisijos narė.

Džiaugiamės sulaukę pagalbos

Naujasis Valstybės tarnybos
įstatymas

Nemuno kilpų
regioniniame parke
prieš gerą dešimtmetį
sukurta infrastruktūra,
stendai, pavadinimai,
takai, pamažu genda, juos
būtina remontuoti. Pinigų
remontui niekas neskiria,
parko darbuotojams tenka
patiems būti pjovėjais,
dažytojais, valytojais ir
šiukšlių rinkėjais.

Kartais ir jų darbo neužtenka – darbo jėgos trūksta,
reikia įvairių medžiagų remontui, o tam reikia pinigų.
Visus pradžiugino įteisintas
vienkartinis parko lankytojo
bilietas, bet tik trumpam. Bilietas yra savanoriškas, todėl
lietuviai neskuba atverti piniginių ir paremti vienu euru,
bet jie visada turi pretenzijų
parko darbuotojams pamatę
sulūžusį suoliuką, suniokotą
stendą. Suniokotam daiktui

suremontuoti vien geranoriškumo neužtenka, reikia technikos, pagalbininkų, kurių
vis rečiau sulaukiame. Visada
džiaugiamės savanoriais, bet
kiekvienais metais jų mažėja.
Kartais nudžiugina bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos, kurios prisiima atsakomybę ir prižiūri kultūros
paveldo objektus, bet ir toks
pilietiškumas pamažu gęsta. Taigi parko specialistams
belieka stebėti pamažu griūvančius statinius, nykstančius
takus, nuo laiko susiraičiusius
stendus. Norint bent kažką sutvarkyti už pinigus, kiek per
metus nuperkama vienkartinių bilietukų, reikėtų taupyti
dešimtmečius.
Prieš trejetą metų mūsų
krašte „Trenk turo“ komanda
pradėjo organizuoti žygius.
Organizatoriai dalį iš žygio
dalyvio mokesčio surinktų
pinigų skyrė parko objektų
REKLAMA

Prezidentė pasirašė Seimo
priimtą naująjį Valstybės
tarnybos įstatymą, kuriuo
siekiama modernizuoti
valstybės tarnybą bei
paskatinti pertvarkas,
leisiančias jai tapti
patrauklesne bei kartu
pagerinti gyventojams
teikiamų paslaugų kokybę.

tvarkymui. Tikrai apsidžiaugėme, nes atsirado galimybė atlikti svarbius darbus. Už
tuos pinigus buvo nupirkta dažų, parko darbuotojai perdažė
Balbieriškio seniūnijoje pastatytus kaimų ženklus, likusius ženklus teks baigti dažyti
šiais metais. Miškų ženklus už
savo lėšas perdažė Prienų urėdijos darbuotojai. Šiais metais

padaryta nauja paukščių apžvalgos aikštelė prie Bagrėno
kalno, perdažytas stendo rėmas bei iš naujo pagamintas
stendas džiugino žygio „Nemuno kilpomis-2018“ dalyvius. Medienos aikštelei atnaujinti skyrė UAB Strielčių
lentpjūvė, o už atliktus darbus
sumokėjome „Trenk turo“ komandos paaukotais pinigais.
Dėkojame geradariams, nes
be jų pagalbos ta turistų ir vietinių gyventojų mėgstama te-

ritorija būtų virtusi malkų krūva, o dabar vėl galima atvykti
ir gėrėtis čia suskrendančiais
paukščiais.
Už gautus pinigus taip pat
pagaminome naujus stendus
prie Nemajūnų kapinių, o
perdažyti jų rėmus ir atlikti
kitus darbus padėjo seniūnijos gyventojai Virginijus Jakučionis, Saulius Vabolis ir
Gintautas Senavaitis. Buvo
sutvarkyta koplyčia, nuolat
prižiūrimas veterinarijos gydytojo E. Nonevičiaus kapas.
Tik dar vis graudu, kad Nemajūnų gyventojai negerbia
savo artimųjų kapų. Keisdami medinius kryžius naujais
senuosius sumeta šalia kapinių tvoros, lygiai kaip ir atlikusius antkapius. Argi sunku
kryžių parsivežti į namus ir
sudeginti, o antkapius nuvežti į atliekų aikštelę. Matyt,
gražiau, kai tokios atliekos
puošia kapinių prieigas. Dalis žmonių kryžius neša į S.
Moravskio koplyčią, bet čia
ne sandėlis – kur juos padėti,
teks spręsti seniūnui. Pasirūpinkime patys nereikalingais
daiktais, neterškime aplinkos, o ne laukime einančių iš
paskos ir tvarkančių paliktą
šiukšlyną.
Galime pasidžiaugti ir J.

Kazlausko tėviškėje stovinčių skulptūrų atnaujinimu.
Atnaujinimo darbus padėjo
atlikti Birštono savivaldybės
miesto tvarkymo tarnybos
darbuotojai, Birštono muziejus. Nusprendus pagaminti
naujus stendus, teko iš naujo
fotografuoti koplytstulpius ir
pakoreguoti senuosius tekstus. O kad atvykusieji galėtų pasivaikščioti po teritoriją
ir pajausti kalbininko dvasią,
nuolat rūpinasi V. Kazlausko šeima.
Dar daug darbų reikia nuveikti, bet vėl tenka taupyti,
kad praėjus keletui metų galėtume sutvarkyti parinktus
objektus ir pradžiuginti atvykstančius svečius ir savus.
Visada priimame pagalbą. Gal
yra norinčiųjų padėti, bet nedrįstančių pasisiūlyti?
Dėkojame visiems nuolat
padedantiems tvarkant kultūros paveldo, rekreacines
teritorijas ir tikimės sulaukti
savanorių, norinčių, kad jų
kraštas būtų gražesnis, o atvykusieji galėtų pasakyti, kad
gera čia gyventi, o mes galėtume atvykusiems savo svečiams su džiaugsmu parodyti
savo gražiausias vietas.
NKRP direkcijos vyr. specialistė R. Milušauskienė 

Nuo 2019 m. sausio 1 d.
įsigaliosianti naujoji įstatymo
redakcija apims pokyčius svarbiausiose valstybės tarnybos
reglamentavimo srityse:
Valstybės tarnautojų atranka. Buvusią iš dalies centralizuotą atrankos sistemą pakeis centralizuotos atrankos,
kurias vykdys Vyriausybės
įgaliota institucija. Vykdant
padalinių ir įstaigų vadovų
atrankas Vyriausybės įgaliota
institucija į pareigas priimančiam asmeniui pateiks 2 kandidatūras, iš kurių į pareigas
priimantis asmuo pasirinks
geriausią kandidatą.
Darbo užmokestis. Sistema tampa lankstesnė: darbo užmokestis buvo griežtai
reglamentuotas įstatymo, o
dabar valstybės tarnautojo
darbo užmokesčio dydį turės
didesnę galią nustatyti įstaigų
vadovai.
Priemokos. Nustatyta, kad
galima tik viena priemoka
(už pavadavimą arba už papildomų užduočių atlikimą),
o priemokų suma negali būti
mažesnė kaip 10 proc. ir ne
didesnė kaip 40 proc. pareiginės algos.
Priedai už stažą. Priedą
už tarnybos stažą sudarys 1
procentas pareiginės algos už
kiekvienus tarnybos Lietuvos
valstybei metus (vietoj buvusių 3 procentų pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos metus).
Skatinimo sistema. Nustatoma daugiau galimybių
– valstybės tarnautojai galės
būti paskatinti ne tik padėka,
vardine dovana ar vienkartine
pinigine išmoka Vyriausybės
nustatyta tvarka. Jie taip pat
galės skatinami:
- nuo 1 iki 2 pareiginių algų dydžio pinigine išmoka už
išskirtinį asmeninį indėlį įgy-

vendinant įstaigai nustatytus
tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius
(ne dažniau kaip 2 kartus per
kalendorinius metus);
- poilsio dienomis (iki 5 apmokamų poilsio dienų, ne daugiau kaip 10 darbo dienų per
metus) arba atitinkamu darbo
laiko sutrumpinimu;
- kvalifikacijos tobulinimo
finansavimu ne didesne kaip
valstybės tarnautojo vienos
pareiginės algos dydžio suma
per metus.
Nuotolinis darbas ir mentoriaus institutas. Siekiant
lankstesnės ir patrauklesnės
valstybės tarnybos, įstatymu
numatoma nuotolinio darbo
galimybė, taip pat įtvirtinamas
mentoriaus institutas. Mentoriais taps senjorai, kurie savo
patirtį perduos jaunimui.
Atostogos. Nustatytos 22
darbo dienų kasmetinės minimalios atostogos (vietoje buvusių 28 kalendorinių dienų
kasmetinių minimalių atostogų).
Išeitinės kompensacijos.
Kompensacijų dydžiai (priklausomai nuo ištarnautų metų): iki vienų metų – 1 mėnesio; nuo vienų iki penkerių
metų – 2 mėnesių; nuo penkerių iki dešimties metų – 3 mėnesių; nuo dešimties iki dvidešimties metų – 4 mėnesių;
daugiau kaip dvidešimt metų
– 5 mėnesių.
Veiklos vertinimas. Nustatyta, kad į pareigas priimančio
asmens prašymu arba valstybės tarnautojo, nesutinkančio
su tiesioginio vadovo vertinimu, tarnybinė veikla vertinama komisijoje. Tuomet, kai
nebus ginčo, vertinimo procedūros taps daug greitesnės ir
paprastesnės.
Žalos atlyginimas. Valstybės/savivaldybės įstaiga iš žalą padariusio asmens privalės
išsireikalauti atlyginti padarytą
žalą (vietoj anksčiau buvusios
regreso teisės). VRM 
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Vokietijoje „Nord Stream 2“ projektas įgyvendinamas pilnu tempu
Per Baltijos jūrą iki Vokietijos nutiesto Rusijos eksporto dujotiekio plėtros projekto „Nord Stream 2“
vystymo bendrovė pranešė, jog Vokietijoje pradėta montuoti jūrinę ir sausumos dalis sujungsiantis
vamzdynas. Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, jog Vokietija dėl
„netinkamo“ dujų susitarimo su Maskva ši šalis tapo „Rusijos įkaite“.



Lietuvos Vyriausybė siūlo Briuseliui atsisakyti laiko sukiojimo
Lietuvos Vyriausybė siūlo Briuseliui atsisakyti laiko sukiojimo dukart per metus, vietoje to palikti
galioti dabar esantį vasaros laiką. Trečiadienį ministrų kabinetas pritarė šiai Susisiekimo ministerijos
parengtai Lietuvos pozicijai, kuri bus teikiama Europos Komisijai, vykdančiai viešas konsultacijas dėl
vasaros laiko susitarimų.

Kviečia Birštono vasaros
menų akademija 2018!
Prienų rajono savivaldybė skelbia
Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2017–2019 metų
veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės
„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
2018 m. paraiškų teikimo konkursą
Konkurso tikslas – skatinti seniūnijose veikiančių bendruomenių, religinių bendrijų ir kitų nevyriausybinių organizacijų savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius,
stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą.
Rajono seniūnijose liepos mėnesį įvykusiose išplėstinėse sueigose buvo pasirinktos prioritetinės nevyriausybinių
organizacijų ir bendruomeninės veiklos kryptys, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos.
Paraiška ir kiti dokumentai turi būti pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai užklijuotame voke adresu: Laisvės a. 12, Prienai (228 kabinetas) iki 2018 m. rugpjūčio 25 d. 17.00 val. arba atsiųsti paštu su ne vėlesne
kaip 2018 m. rugpjūčio 25 d. pašto žyma. Ant voko turi
būti užrašytas konkurso pavadinimas „Priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimas
Prienų rajono savivaldybėje 2018 m.“.
Daugiau informacijos galima rasti Prienų rajono savivaldybės svetainėje www.prienai.lt arba tel. (8 319) 61
135, el. p. irena.urbanaviciene@prienai.lt

Žolinės atlaidai
PIVAŠIŪNUOSE

2018 m. rugpjūčio 14–22 d.

UŽ POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ
IR JO APAŠTALINĘ KELIONĘ Į LIETUVĄ

Rugpjūčio 14 d., antradienis

Atlaidų atidarymas. Jaunimo vakaras
18 val. šv. Mišios. Eucharistinė procesija.

Rugpjūčio 15 d., trečiadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS
ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (Žolinė)
Meldžiamės už popiežių Pranciškų
ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą
Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Caritas diena
Rugpjūčio 17 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų
ir pedagogų diena
Ligonių, slaugytojų
ir medicinos darbuotojų diena
12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 19 d., sekmadienis

Šeimų diena
Rugpjūčio 20 d., pirmadienis

Maldos už Lietuvą diena
Rugpjūčio 21 d., antradienis

Kunigų ir vienuolių diena
Rugpjūčio 22 d., trečiadienis

3$0$/'26$7/$,'¹0(78
µY0L¶LRV – 10, 12 ir 18 val.
5RÁLQLRPDOGD – 9.30 ir 17.30 val.
,¶SDÁLQ¥LºNODXVRPD nuo 9 val., vakare nuo 17 val.
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„Muziejų kelias“ per Jono
Basanavičiaus gyvenimą
Jau penktą vasarą
„Muziejų kelio“ renginiai
pasklinda po visą Lietuvą.
Tai renginių, skirtų
Nepriklausomos Lietuvos
šimtmečiui, pristatymas
vietos gyventojams ir
svečiams, vaikams ir
suaugusiems, jaunimui
ir senjorams. Šių metų
„Muziejų kelio“ tema
– „Nepriklausomybės
ženklai“, o renginiai
Dzūkijos regione vyksta
liepos mėnesį.

Birštono muziejus surengė Monikos Vaicenavičienės
knygelės „Per balas link aušros“ apie daktaro Jono Basanavičiaus keliones ir darbus skaitymą prie J. Basanavičiaus paminklo Birštone.
Knygelę skaitė renginio organizatoriai – Birštono mu-

ziejaus darbuotojai ir renginio
dalyviai – Nemajūnų dienos
centro ir Prienų socialinių paslaugų centro vaikai ir mokytojai. Džiugu, kad prie knygelės
skaitytojų prisijungė ir suaugę
renginio dalyviai. Paskaičius
knygelę, visi norėjo pasigėrėti autorės iliustracijomis,
pavartyti ją, aptarti daktaro
gyvenimą, kuris pateiktas labai suprantamai ir vaikams, ir
vyresniems skaitytojams. Arbata, saldūs užkandžiai leido
ilgai ir nuotaikingai pabendrauti netradicinėje aplinkoje. Dauguma renginio dalyvių kartu nusifotografavo prie
daktaro paminklo,po to mielai aplankė Birštono muziejų
ir turiningai praleido smagią
vasaros popietę.
Birštono muziejaus direktorė Vilijeta Šalomskienė 

19 val. Birštono kultūros centras (Jaunimo g. 4).
BIRŠTONO VASAROS
MENŲ AKADEMIJOS
ATIDARYMO KONCERTAS Atkurtos Lietuvos šimtmečiui EINAM TOLYN.
Atlieka folkroko grupė
ŽALVARINIS, Robertas Semeniukas (gitara, vokalas),
Sigita Jonynaitė-Būdienė
(vokalas), Domas Žostautas
(bosinė gitara), Sergej Makidon (būgnai).
Bilieto kaina 15 Eur

Liepos 29 d.,
sekmadienis
19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2).
FORTEPIJONO MUZIKOS VAKARAS
VICTOR RYABCHIKOV
(fortepijonas, Rusija)
Programoje: F. Chopin,
M. Glinka, C. Kiuji, M. K.
Oginskis
Bilieto kaina 10 Eur

Liepos 30 d.,
pirmadienis
19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2).
PRANCŪZŲ MUZIKOS
VAKARAS
ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ ir
ČIURLIONIO KVARTETAS
Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis (II
smuikas), Gediminas Dačinskas (altas),
Saulius Lipčius (violončelė)
Programoje: A. E. Chausson, F. Poulenc, M. Ravel,
C. Debussy ir kt.
Bilieto kaina 10 Eur

Liepos 31 d.,
antradienis

Rugpjūčio 18 d., šeštadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS
LITURGINIS MINĖJIMAS
Gyvojo Rožinio ir kitų
maldos grupių diena

Liepos 28 d.,
šeštadienis

0LQLPH3LYDĢLĬQĴġYÎ00DULMRV
1XOLĬGXVLĴMĴ3DJXRGRVSDYHLNVOR
YDLQLNDYLPRPHWð

19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
MUZIKOS KARALYSTĖS
VITRAŽAI
Programoje: G. F. Händelis, T. Merula, J. B. Lully, G.
Bononcinni, M. T. Féerie,
G. Sollima, D. E. Rappaz, J.
Ibert ir kt.
REGNUM MUSICALE
Joana Daunytė (arfa), Elena

Daunytė (violončelė), Vita
Marija Daunytė (fleita), Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas), Raimonda Daunienė
(smuikas)
Bilieto kaina 10 Eur

Rugpjūčio 1 d.,
trečiadienis
19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
VIOLONČELĖS ŽAVESYS
NICHOLAS JONES (violončelė, Didžioji Britanija) ir
JUSTAS ČEPONIS (fortepijonas)
Programoje: F. Chopin, L.
Janaček, S. Rachmaninov
Bilieto kaina 10 Eur

Rugpjūčio 2 d.,
ketvirtadienis
19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
VYTAUTO JUOZAPAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Dalyvauja Kristian ATTILA
(fortepijonas, Suomija), Vladimiras PRUDNIKOVAS,
Eglė JUOZAPAITIENĖ ir
Ieva Barbora JUOZAPAITYTĖ
Programoje – Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai
Bilieto kaina 10 Eur

Rugpjūčio 5 d.,
sekmadienis
18 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
BIRŠTONO VASAROS
MENŲ AKADEMIJOS
UŽDARYMO KONCERTAS
Koncertuoja BVMA dėstytojai ir dalyviai (vokalas,
fortepijonas, arfa ir violončelė)
Bilieto kaina 10 Eur

SVEIKATA 
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Pasienyje su Lenkija sulaikytos beveik 22 tonos nelegalaus kuro
Pasienyje su Lenkija muitinės kriminalistai ir pasieniečiai sulaikė krovininį vilkiką, gabenusį beveik
22 tonas nelegalaus kuro. Mašinos vairuotojas, Lenkijos pilietis A. Ch., atrodė labai sutrikęs,
pareigūnams net negalėjo paaiškinti kur tiksliai gabena krovinį – 26 plastikines talpas, su skysčiu,
kuris krovinio dokumentuose buvo apibūdintas kaip tepalinė alyva.



Laose po užtvankos griuvimo jau surasti 26 žuvusieji, dar šimtai - dingę
Laoso pietiniame regione, kur griuvus užtvankai buvo užlieti keli kaimai, gelbėtojai surado 26
lavonus, bet dar šimtai žmonių yra dingę, pranešta trečiadienį. Tuo tarpu išgyvenusieji klausia,
kodėl nebuvo deramai perspėta apie gresiantį potvynį. Du rangovai iš Pietų Korėjos tvirtina apie
užtvankos apgadinimą pranešę mažiausiai para prieš tai.

Kepenis gali pražudyti nesaikingas vaistų vartojimas
Prarastas apetitas,
silpnumas, nuovargis
– tokie negalavimai gali
varginti sergant kepenų
uždegimu hepatitu.
Medikamentinis hepatitas
– klastinga liga, kurios
apie 20–30 proc. atvejų
nepavyksta laiku nustatyti.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų gydytoja gastroenterologė
Jolanta Šumskienė įspėjo, kad
pažeistos dėl vaistų kepenys
siunčia apgaulingus signalus,
niekuo nesiskiriančius nuo
kitų ligų.
Nacionalinio statistikos departamento duomenimis, 32,1
proc. vyrų ir 46,8 proc. moterų Lietuvoje vartoja gydytojo paskirtus vaistus bei 46,7
proc. moterų ir 65,2 proc. vyrų
– nepaskirtus vaistus, vaistažolių preparatus ir vitaminus.
Net trečdalis jų nesivadovauja vaistų vartojimo instrukcijomis. Tai rodo, kad daug kas
neįvertina pavojaus, kylančio
dėl šalutinio vaistų poveikio.
Sunkus medikamentinis hepatitas gali užklupti net jaunus
žmones. Gydytoja J. Šumskienė prisiminė jauno vyro istoriją. Daug sportuodamas ir norėdamas užsiauginti raumenis
jis pradėjo vartoti papildus.
Įtariama, kad jų sudėtyje galėjo būti hormonų androgenų.
„Vaikinas norėjo atrodyti kaip filmo herojus, o tapo
sunkiu ligoniu, nes neatlaikė
kepenys. Nors jis neprisipažino, kad vartojo hormonus,
vadinamuosius androgenus,
bet tyrimai rodė, kad būtent
šios medžiagos, skatinančios
raumenų augimą, galėjo pažeisti kepenis. Išsivystė medikamentinis hepatitas, kuris vargino net kelis mėnesius“, – pasakojo gydytoja J.
Šumskienė.
Netgi noras atsikratyti antsvorio gali būti pragaištingas kepenims. Į gydytojos J.
Šumskienės rankas pateko
viena kaunietė. Įsigijusi turguje iš Kinijos atvežtų žolinių preparatų, ji stengėsi sulieknėti. Kai moteris atsidūrė
ligoninėje, jai buvo nustatytas
kepenų uždegimas, tačiau specialistams nepavyko išsiaišREKLAMA

kinti, kokių medžiagų mišinys
sukėlė tokias pasekmes.
Hepatitas gali išsivystyti ir
dėl neteisingo antivirusinių
vaistų vartojimo. Vaistai nuo
karščiavimo ir peršalimo, kuriuos galima įsigyti vaistinėje
be recepto, taip pat gali susargdinti, jei žmogus imasi
savigydos. Ypač pavojingos
didelės paracetamolio dozės.
Paracetamolis dažnai naudojamas kaip viena sudėtinių
dalių preparatų, malšinančių
peršalimo negalavimus. Būna ir taip, kad norėdami greitai pasveikti žmonės prisiperka skirtingų pavadinimų, bet
panašios sudėties tablečių, ir
geria jas vieną po kitos.
Dėl šalutinio vaistų poveikio pasitaiko ir liūdnų istorijų. Taip atsitiko vienai jaunai
merginai, kuri išgėrė daug
paracetamolio tablečių, net
neprisiminė, kiek jų buvo.
Nukentėjusiosios būklė buvo
sunki. Medikams nepavyko
jos išgelbėti, nors ir buvo persodintos kepenys.
– Kas yra medikamentinis hepatitas? Kodėl apie tai
svarbu kalbėti? – paklausiau gydytojos gastroenterologės J. Šumskienės.
– Medicinos literatūroje nurodoma, kad vaistų sukelti pažeidimai nėra reti. Lietuvoje
nėra tikslios statistikos, tačiau
sergamumas ir mirštamumas
dėl šių pažeidimų yra didelis.
Kasmet užregistruojama daugiau nei 1000 vaistų sukeltų
ūminio kepenų nepakankamumo atvejų, iš jų – 41 proc.
dėl acetaminofeno toksinio
poveikio.
Neįmanoma sudaryti išsamaus sąrašo vaistų, kurie alina
kepenis. Jų būtų daugiau nei
tūkstantis. Būtina suprasti, kad
tai atsitinka tik tam tikromis
sąlygomis. Pavyzdžiui, kepenis gali pažeisti tiesiogiai hepatotoksiškai veikiantys vaistai, kurių poveikį galima prognozuoti, nes jų toksiškumas
priklauso nuo dozės. Bet yra
ir tokių vaistų, kurių poveikis
kepenims neprognozuojamas,
jis nepriklauso nuo dozės, gydymo trukmės ir farmakologinio vaistų veikimo.
– Kaip manote, kokia da-

lis medikamentinio hepatito atvejų lieka nediagnozuota?
– Tai priklauso nuo kepenis
pažeidusio preparato veikimo mechanizmo, nuo dozės,
paciento organizmo būklės.
Pažeidimas gali pasireikšti
požymiais, būdingais ir kitoms ligoms: vėmimu, pykinimu, gelta, pilvo skausmu,
silpnumu.
Taip pat nėra patikimų diagnostikos metodų. Galima
įtarti medikamentinį kepenų
pažeidimą, jei nutraukus medikamento vartojimą, gerėja
būklė, būna geresni kepenų
fermentų tyrimų rodikliai.
Kai diagnozė yra neaiški, reikia atmesti kitas kepenų ligas
– hepatitus A, B, C, citomegalo virusinį hepatitą, alkoholinį kepenų pažeidimą, kepenų suriebėjimą – steatozę.
Kadangi sunku diagnozuoti,
apie 20–30 proc. medikamentinio hepatito atvejų lieka nenustatyti.
– Kokios yra medikamentinio hepatito rūšys?
– Medika-

men-

ti-

nis hepatitas gali būti skirstomas pagal
trukmę, pavyzdžiui, žaibinis,
kai per keletą dienų ar keletą savaičių išsivysto sunkūs
kepenų pažeidimo požymiai:
ryški gelta, sutrinka kraujo
krešumo rodikliai, vystosi kepenų nepakankamumo komplikacijos, kurios pasireiškia
neurologiniais bei psichikos
sutrikimais.
Medikamentinis hepatitas
gali būti ir ūminis, kai liga išsivysto iki 3 mėnesių. Dar viena
šios ligos forma – lėtinis medikamentinis hepatitas, trunkantis ilgiau nei tris mėnesius.
– Kokie negalavimai gali
užklupti?
– Jei kepenys yra pažeidžiamos tiesioginio veikimo
hepatotoksinių vaistų, klinika
gali pasireikšti labai greit ir au-

dringai. Žaibiškai progresuoja kepenų nepakankamumas.
Pacientas gali mirti, jei laiku
nebus persodintos donoro kepenys. Bet būna atvejų, kai yra
tik nežymūs pilvo diskomforto požymiai, tada tikrąją ligos
priežastį išduoda laboratorinių
tyrimų pokyčiai.
– Ką reikia daryti, norint išsaugoti sveikas kepenis?
– Prieš pasirenkant vaistą,
svarbu surinkti kuo daugiau
informacijos apie jį, racionaliai apžvelgti savo sveikatos
būklę ir būtinai pasikonsultuoti su gydytoju. Norint įvertinti kepenų pažaidos riziką,
būtina atsižvelgti į kepenų ir
inkstų funkciją, o kilus neaiškumams dėl preparato poveikio kepenims, atlikti kepenų
fermentų tyrimus. Kepenų
pažeidimui vaistais gali turėti įtakos amžius, lytis, vaistų
vartojimo būdas, vaistų tarpusavio sąveika.
Labai svarbu išsiaiškinti, ar

pacientas
neserga lėtine kepenų liga. Sergant įvairiomis kepenų
ligomis, sutrinka vaistų metabolizmas kepenyse, pasikeičia
organizmo reakcija į veikliąją
medžiagą.
Taip pat svarbu išsiaiškinti, ar žmogus nėra alergiškas
vaistams, nėra priklausomas
nuo narkotikų, alkoholio ir
kt.
– Kaip susiję kepenų suriebėjimas ir hepatitas?
– Nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga – tai viena
dažniausių kepenų ligų ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse, kuriose yra paplitę tokie
rizikos veiksniai kaip centrinio
tipo nutukimas, 2-ojo tipo cukrinis diabetas, dislipidemija,
metabolinis sindromas.
Kepenų suriebėjimą (steatozę) taip pat gali sukelti ir įvairūs medikamentai. Tyrimai ro-

do, kad JAV suaugusiųjų sergamumas nealkoholine suriebėjusių kepenų liga yra 30–40
proc., kitose pasaulio šalyse
šis skaičius svyruoja nuo 6 iki
35 proc. Manoma, kad nealkoholine suriebėjusių kepenų
liga serga apie 3–5 proc. populiacijos, o didelės rizikos pacientų (smarkiai nutukusiųjų ar
sergančiųjų diabetu) sergamumas siekia iki 90 proc.
– Jei pacientas vartoja
bent dviejų rūšių skirtingus
vaistus ilgą laiką, kaip dažnai rekomenduojama atlikti
tyrimus dėl hepatito? Kokie
tyrimai padeda nustatyti teisingą diagnozę?
– Nėra specifinių tyrimų,
būdingų tik medikamentiniam
hepatitui.
Ilgą laiką vartojantiems
vaistus pacientams patariama tirti kepenų fermentus kas
6 mėnesius, kartą per metus
atlikti pilvo organų ultragarso tyrimą.
– Ar visuomenė turi pakankamai informacijos apie
vaistų šalutinį poveikį kepenims?
– Galima naudotis atviros
prieigos duomenų baze LiverTox, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos tinklalapiu, kur pateikiama informacija apie vaistinį preparatą.
Norint išvengti vaistų sukelto kepenų pažeidimo ar
kitų nepageidaujamų reakcijų,
būtina įvertinti medikamento
vartojimo tikslingumą, susipažinti su įspėjimais bei atsargumo priemonėmis. Dažniausiai
kepenis pažeidžia antibiotikai.
Pavyzdžiui, amoksacilino ir
klavulano rūgšties darinys
augmentinas, veikdamas toksiškai kepenis, sukelia cholestazinį pažeidimą. Panašus poveikis ir kitų antibiotikų.
Nesteroidiniai vaistai nuo
uždegimo rečiau sukelia kepenų funkcijos sutrikimus,
tačiau Lietuvoje jie yra vieni
dažniausiai vartojamų vaistinių preparatų. Šio farmakologinio pogrupio populiariausi
preparatai yra acetilsalicilo
rūgštisdiklofenakas ir ibuprofenas.Nesteroidiniai vaistai
nuo uždegimo pasaulyje sukelia iki 10 proc. kepenų pa-

žeidimo atvejų.
Taip pat kepenis gali alinti
priešgrybeliniai, prieštuberkulioziniai, kontraceptiniai,
citostatiniai vaistai, kai kurios
vaistažolės. Norėčiau pažymėti, kad geriamieji kontraceptiniai vaistai, anaboliniai
steroidai gali sąlygoti kepenų
navikų adenomos ar kepenų
vėžio išsivystymą.
– Kokiais būdais galime
apsaugoti kepenų ląsteles?
– Pagrindinis gydymo principas, kuris žinomas nuo Hipokrato laikų – nepakenkti
ligoniui. Jei įmanoma, būtina pasirinkti vaistinį preparatą, darantį mažiausią poveikį
kepenims. Galbūt verta pradėti gydyti ligonį mažesnėmis dozėmis ir stebėti kepenų
funkciją?
Kadangi nėra vienos priežasties, lemiančios hepatitą, reikia atsižvelgti į įvairius
veiksnius. Juk daug kas priklauso nuo žmogaus organizmo, net susirgus gripu, kai kas
geria daug paracetamolio, bet
ne visiems išsivysto medikamentinis hepatitas.
Galima profilaktiškai skirti
kepenis apsaugančių preparatų. Jei tyrimai rodo, kad pakilo kepenų fermentai, gydytojai dažniausiai pataria vartoti
hepatoprotektorius – kepenų
ląsteles apsaugančias priemones. Tai gali būti ir augalinės
kilmės preparatai.
Yra žinoma, kad kai kurių
augalų ekstraktai, gerinantys
kepenų veiklą, pasižymi taip
pat apsauginiu poveikiu kepenims. Moksliniai tyrimai
rodo, kad naujas, efektyvus ir
saugus būdas padėti kepenims
yra silimarino (iš tikrųjų margainių ekstrakto), kurkumino
(iš daržinių ciberžolių ekstrakto), piperino (iš juodųjų pipirų
ekstrakto) junginys.
Kad kepenys saugotų mūsų
organizmą ir galėtų atlikti savo
darbą, turi pasistengti ir pats
žmogus. Kepenų priešai – alkoholis ir riebus, perdirbtas ir
sunkiai virškinamas maistas.
Gerbdamas savo kūną, žmogus turi reguliuoti mitybą, nevartoti alkoholio, laikytis darbo ir poilsio režimo. Vaistų
vartojimas turi būti derinamas
kartu su kitomis priemonėmis, tik tada žmogus gali ilgai
džiaugtis gera savijauta. 

 SVEIKATA
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Rlektra brangs iki 2-3 proc.
Vyriausybei pritarus naujai kompensacijų tvarkai už žemės servitutus, suteiktus tiesiant elektros
linijas, ateityje vartotojams brangs elektra. Energetikos ministerijos skaičiavimais, kompensacijoms
reikės iki 42,8 mln. eurų, o elektros tarifas dvejus metus, kai bus mokamos kompensacijos, didės
iki 2-3 procentų.

Kaip sustabdyti plaukų
slinkimą?
ATKelta IŠ 1 p.
plaukų slinkimas tampa rimtu
rūpesčiu kiekvienam.
Suaugęs žmogus vidutiniškai turi 100-150 tūkstančių
plaukų. Daugumai žmonių
per dieną iškrenta nuo 50 iki
100 plaukų. Tomis dienomis,
kai žmogus plauna galvą, gali
iškristi iki 250 plaukų. Tai visai normalu. Nerimauti imame
tada, kai plaukų išslenka akivaizdžiai per daug. Tai galima
pastebėti, kai atsikėlus ryte ant
pagalvės jų matyti tikrai daug,
arba pasišukavus būna pilnas
šepetys.

Kodėl užklumpa ši
problema?
Mažų kainų vaistinių tinklo
„Camelia“ vaistininkė Ieva
Sauserytė sako, kad plaukų
slinkimo priežasčių gali būti
įvairių. Su šia grožio problema galima susidurti ilgai vartojant vaistus ar pooperaciniu
laikotarpiu, esant organizmo
uždegiminiams procesams ar
įvairioms infekcinėms ligoms,
hormonų veiklos sutrikimams,
trūkstant vitaminų ar mineralinių medžiagų – kalcio, cinko,
vario, geležies. Normalų plaukų augimą gali sutrikdyti ir
griežtų dietų laikymasis, stresas, karštis. Pirmiausia reikėtų
kreiptis į gydytoją, išsiaiškinti plaukų slinkimo priežastį ir
ją šalinti. Kai kuriais atvejais
priežasties nepavyksta nustatyti arba paaiškėja, kad tai genetiškai paveldima problema.

Plaukus reikia
prižiūrėti nuolat
„Plaukų slinkimas nėra
nuosprendis, dabar yra tikrai
labai efektyvių priemonių jam
sustabdyti ir atstatyti plaukų
sveikatą bei grožį. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad mes
per mažai rūpinamės savo
plaukais ir griebiamės visokių
preparatų tik tada, kai atsiranda rimtos problemos. O juk
galvos plaukų odą, taip pat,
kaip ir veido, veikia daugybė
kenksmingų faktorių. Plauko
folikulą reikėtų prižiūrėti nuolat jau tada, kai problemų dar
REKLAMA

nematyti – pamaitinti, palaikyti jo normalią struktūrą, funkcionavimą. Įtrynimai specialiais
serumais gerina mikrocirkuliaciją ir stiprina plauko folikulą,
stabdo slinkimą. Gali padėti
geriamieji arba tepamieji preparatai su biotinu, kofeinu, jūros gėrybių baltymų ekstraktu,
cinku ar melatoninu“, – teigia
„Camelia“ vaistininkė.

Kaip sustabdyti šį
gąsdinantį procesą?
„Camelia“ vaistininkė akcentuoja, kad įsigyjant gydomuosius preparatus nuo plaukų slinkimo savo nuožiūra,
rizikuojama apsirikti, nes reikia žinoti, kokių veikliųjų medžiagų turintys preparatai jūsų
plaukams naudingiausi. Gydomieji šampūnai ir balzamai
nuo plaukų slinkimo – vienos
iš pagrindinių priemonių, galinčių padėti suaktyvinti galvos
kraujotaką, stimuliuoti plaukų
svogūnėlius bei tokiu būdu sumažinti plaukų retėjimo riziką.
Specialiuose šampūnuose nuo
plaukų slinkimo būna net daugiau kaip 10 aktyvių veikliųjų medžiagų, kurios stiprina
plaukus, regeneruoja, skatina
plaukų augimą. Jie praturtinti
mineralų ir vitaminų kompleksu, amino rūgštimis, augalų
ekstraktais.

Aliejukai, losjonai
serumai – svarbi
ir vaistininko
rekomendacija
Rekomenduojama kartą ar
du per savaitę naudoti jums
tinkamus eterinius ir augalinius aliejus, kurie stiprina
plaukų šaknis, juos grąžina.
Ypač veiksmingi varnalėšų,
simondsijų, kviečių daigų,
migdolų aliejai. Valandą prieš
plaunant galvą, švelniais masažiniais judesiais juos įmasažuokite į galvos odą, kad veikliosios medžiagos kuo geriau
patektų į odą.
Be minėtų priemonių nuo
plaukų slinkimo, „Camelia“
vaistininkai individualiai patars ir kitų efektyvių preparatų:
ampulių, losjonų, serumų, paaiškins, kaip juos naudoti, kad
plaukai būtų sveiki, žvilgantys
ir gražūs.



Baltieji rūmai: naujo Trumpo ir Putino susitikimo šiemet nebus
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nusprendė atidėti savo naujas derybas su
Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu iki kitų metų, kai bus baigtas tyrimas dėl Maskvos kišimosi į
Amerikos rinkimus, trečiadienį paskelbė Baltųjų rūmų nacionalinio saugumo patarėjas.

Produktų pasirinkimo labirintuose: ekologiškas, natūralus ar
– nenaudojamos sintetinės jimo tendencijas: jeigu prieš
cheminės trąšos, augimo hor- penkerius metus vidutinis
užaugintas kaime?
monai ir pan. Užtikrinama, sertifikuotas ūkis buvo 65,45
„Ekologiškas“ jogurtas,
„natūrali“ grietinė,
daržovės užaugintos kaime.
Daugybė tokių ir panašių
užrašų mirga parduotuvių
lentynose, televizijos
ekranuose, interneto
platybėse. Vartotojas
neretai pasiklydęs
informacijos gausoje, taip ir
nežino – koks produktas iš
tiesų yra ekologiškas, kaip
jis užaugintas?

Ekologiškas produktas – tai
pagal ES ir nacionalinius ekologinę gamybą reglamentuojančius teisės aktus pagamintas produktas. Norint gauti
ekologiško produkto patvirtinamąjį dokumentą, reikia
atitikti reikalavimus nuo lauko iki galutinio vartotojo, ką
įvertina nepriklausoma kontrolės įstaiga.
Tiesa, nemažai vartotojų
Lietuvoje vis dar nežino, kas
iš tiesų yra ekologija ir ekologiški žemės ūkio ir maisto
produktai.

Ekologiški – auginti
savam darže?
Specialistai tvirtina, jog labai gerai, kai žmonės patys augina daržoves savo reikmėms,
pasirenka chemiškai neapdorotas sėklas, nenaudoja sintetinių cheminių trąšų. Tačiau
tai nereiškia, kad produktas
bus ekologiškas.
„Dažnas vartotojas teigia,
kad ekologiškas maisto produktas – „užaugintas kaime“,
„natūralus“, „užsiauginau
pats“ ir pan. Ne, tai nėra ekologiško žemės ūkio ar maisto
produkto apibrėžimas. Natūralus gali būti tik mineralinis
vanduo, kvapiosios medžiagos
ir vaisių bei uogų vynas, net
medus negali būti įvardinamas
kaip natūralus. Taip pat jei užsiauginote patys, ar pirkote iš
ūkininko tai nereiškia, kad toks
maistas ekologiškas. Ekologišku vadinti galima, tik gavus iš
akredituotos įstaigos patvirtinamąjį dokumentą. Jei ekologiškas produktas parduodamas, pavyzdžiui turguje, ūkininkas turi būti kontrolės sistemoje ir turėti patvirtinamąjį
dokumentą parduodamiems

produktams“, - sako Raminta
Bogušienė, maisto technologė,
ekologiškų maisto produktų
sertifikavimo ekspertė.
Tik ženklinimas nuorodomis į ekologinę gamybą garantuoja, kad produktas yra
tikrai ekologiškas, užaugintas
laikantis visų reikalavimų.

Kaip atpažinti
Lietuvoje pagamintą
ekologišką produktą?
Ekologiškų produktų ženklinimo etiketėje turi būti nurodyti ekologiškų produktų
atpažinties ženklai: Europos
Sąjungos ekologinės gamybos logotipas, o Lietuvoje užaugintam, perdirbtam ar paruoštam produktui dar – nacionalinis ekologiškų produktų
ženklas „Ekologinis žemės
ūkis“): kontrolės įstaigos, atlikusios paskutinės produktų
ruošimo operacijos kontrolę,
kodas (Lietuvoje VšĮ „Ekoagros“ kodo numeris – LTEKO-001); produkto žaliavų
kilmės nuoroda, parodanti,
kur buvo užauginta pagrindinė
produkte esanti žaliava (Pvz.
Lietuva; ES žemės ūkis; Ne
ES žemės ūkis, ES ir ne ES
žemės ūkis).
Jei produktas turi tik vieną arba kelis ekologiškus ingredientus – bus tik nuoroda
sudėtyje į žemės ūkio kilmės
ingredientų ekologiškumą ir
kontrolės įstaigos kodą, tačiau
nebus ES ekologinės gamybos
ženklų.
„Todėl vartotojas gali būti tikras, kad jei ant produkto
pakuotės yra ir Europos Sąjungos ekologinės gamybos logotipas, ir nacionalinis ekologiškų maisto produktų ženklas,
tuomet produktas yra pagamintas Lietuvoje. Jei ant produkto pakuotės yra tik vienas
Europos Sąjungos ekologinės
gamybos logotipas, tuomet pagaminta ne Lietuvoje”, - aiškina Raminta Bogušienė.

Ekologinės gamybos
ūkiams – griežta
patikra
Vienas pagrindinių ekologinio ūkininkavimo principų

kad sintetinės ir cheminės medžiagos nepatektų į produkciją
transportavimo, sandėliavimo,
perdirbimo metu.
Maisto paruošimui draudžiama naudoti genetiškai modifikuotus organizmus, įvairius sintetinius maisto priedus
(saldiklius, dažiklius, skonio
ir kvapo stipriklius ir kt). Užtikrinama griežta auginimo, gamybos, perdirbimo ir paruošimo kontrolė – nuo žaliavos iki
galutinio produkto patekimo
vartotojui.
„Auginant augalą - bus tausojami gamtos ištekliai, o galutiniame produkte, kurį valgome nebus neleistinų augalų
apsaugos produktų likučių,
pesticidų, kitokių sintetinių
cheminių medžiagų. Auginant
gyvūną – bus laikomasi aukštų gyvūnų gerovės standartų,
tiek gyvuliai, tiek paukščiai
bus laikomi laisvai, galės ganytis lauke. Be abejo, ir pašaras jiems bus ekologiškas. O
svarbiausia, kad viso proceso
metu nuo dirvos paruošimo iki
produkto pardavimo – visiems
ekologiško produkto augintojams ir gamintojams bus taikoma labai griežta ekologiškumo kontrolė“, - ekologiško
produkto pasirinkimo naudą
vardija žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė.
Visi sertifikuoti pagal ekologinės gamybos reikalavimus
ūkiai ir įmonės tikrinami bent
kartą per metus. Tikrinami ne
tik laukai, sodai, šiltnamiai ir
ganyklos, gyvulių laikymo
sąlygos lauke ir tvartuose, gamyba, atsekamumas nuo „laiko iki stalo“, bet ir pirkimų bei
pardavimų dokumentacija, įrašai žurnaluose.

Ekologinė gamyba
Lietuvoje sparčiai
plečiasi
Lietuvoje noriai ūkininkaujama ekologinės gamybos būdu. Ekologinė gamyba Lietuvoje plečiasi jau nuo 2004
metų. Sertifikuoti plotai taip
pat didėja.
„Pernai metais buvo sertifikuota daugiau kaip 239 tūkst.
ha. Pastebime ir ūkių stambė-

ha, tai 2017 m – jau 94,95 ha.
Taip pat galime pasidžiaugti,
kad į ekologinę gamybą ateina stambūs ūkiai. Didžiausias
šiuo metu ūkis yra 38 tūkst.
ha. Tai rodo ne tik ekologiškos
produkcijos didėjančią paklausą rinkoje, bet ir tai, kad patys
ūkininkai suprato ekologiškumo naudą tiek žmogaus sveikatai, tiek ir gamtai. Juk nuo to
kaip yra ūkininkaujama dabar
- priklauso tai, ką mes paliksime ateinančioms kartoms,“ –
įsitikinusi žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė.
Taip pat reikia pažymėti,
kad šiuo metu jau yra patvirtintas naujasis ekologinės gamybos reglamentas – pagrindinis strateginis dokumentas,
nurodantis ekologijos kryptį
Europoje.
Pasak viceministrės, jau
dabar drąsiai galime pasakyti, kad šis dokumentas orientuotas į ekologijos plėtrą, pvz.
juo suteikiama galimybė nuo
2021 metų sertifikuoti naujus
ne tik maistui ar pašarui skirtus žemės ūkio produktus, tokius kaip bičių vaškas, eteriniai
aliejai, medvilnė, vilna, kailis, oda, netgi kamščiamedžio
kamščius iš gamtinės kamštienos. O šiuo metu Europos
komisija intensyviai rengia
reglamentą detalizuojančius
dokumentus.
„Galim tik pasidžiaugti, kad
atsiras nauji bendri visoms šalims reikalavimai elninių gyvūnų, triušių auginimui, bus
žymiai išsamesnės ekologiškų
paukščių auginimo taisyklės.
Atitinkamai tikimės, kad ir
Lietuvoje padidės tiek ekologinė gyvulininkystė ir paukštininkystė, tiek atsiras rinkoje
naujų produktų įvairovė,“ – sako A.Miškinienė.

Parengė sveikatai palankaus maisto technologė, ekologiškų maisto produktų sertifikavimo ekspertė, mitybos
specialistė ir VšĮ „Sveikatai
palankus“ direktorė Raminta
Bogušienė 
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Studentų nesurinko 60 studijų programų – ministrė
Pakankamo populiarumo tarp stojančiųjų nesulaukė 60 studijų programų, trečiadienį paskelbė
švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Jos teigimu, daugiausiai pakankamo prašymų
studijuoti nesulaukusių programų yra Klaipėdos universitete, Marijampolės kolegijoje bei
Aleksandro Stulginskio universitete.

Geriausias metų darbdavys „Tele2“:
esame viena šeima
Praėjusiais metais
„cvmarket.lt“ vykdytas
tyrimas parodė, kad
jauni darbuotojai vienoje
darbovietėje vidutiniškai
išdirba tik iki pusantrų
metų. Tačiau kitaip
yra po visą Lietuvą
išsibarsčiusiuose „Tele2“
salonuose – čia darbuotojų
kaita maža, o juos
nuvilioja ne konkurentai,
bet kolegos iš sostinės.

„Šiaulių regione turime saloną, kurį vadiname talentų
kalve Vilniui – jau kelerius
metus iš eilės jam naujų darbuotojų prireikia ieškoti tik tada, kai mūsų komandos narys
gauna pasiūlymą dirbti „Tele2” salone sostinėje”, – sakė
Jurgita Savickienė, „Tele2“
Šiaulių regiono vadovė.

Algos dydį valdo
darbuotojas
Kaip bendrovei „Tele2“ pavyksta išlaikyti komandas regionuose ir kas labiausiai jas
motyvuoja klausėme Vaidos
Burnickienės, „Tele2“ prekybos vadovės.
„Tikime, kad darbuotojus
likti įmonėje skatina ne tik
atlyginimas, tačiau jo svarba
– didelė. Nuo kitų darbdavių
„Tele2“ skiriasi tuo, jog algą
pardavimų vadybininkams ne
duoda, bet leidžia ją užsidirbti patiems. Todėl kiekvieno
mėnesio atlyginimas yra tiesiogiai susijęs su darbuotojo
pastangomis, o užmokesčio
lubų – nėra“, – sakė V. BurREKLAMA

nickienė.
Tokia atlyginimo sistema
kartais suglumina naujus darbuotojus, tačiau jie labai greitai supranta, kad jaudintis, jog
uždirbs per mažai – tikrai nėra reikalo. Operatoriaus algos
pardavimų vadybininkams
yra vienos geriausių rinkoje.
Tai rodo ir statistika – portalas „vz.lt“ skelbia, kad „Tele2“ yra pelningiausia telekomunikacijų bendrovė Lietuvoje, o įmonės mokami atlyginimai yra didžiausi, lyginant su konkurentais.

Kolegos – antroji
šeima
V. Burnickienė pabrėžia,
kad gerą darbuotojo savijautą
lemia ne tik atlyginimas, bet
ir santykiai su kolektyvu bei
bendra atmosfera darbe.
„Labai svarbu, ar darbuotojas sutaria su kolegomis, ar
jam artimos įmonės vertybės
– nuo to priklauso ir jo motyvacija. Mūsų salonų komandos yra tokios stiprios, kad
save neretai vadina šeima“,
– pasakojo „Tele2“ prekybos
vadovė.
Bendravimas ne darbo
aplinkoje „Tele2“ yra skatinamas – darbdavys nuolat organizuoja įvairius mokymus

ir rengia bendras šventes.
„Turime labai gražią tradiciją – kiekvienais metais
vykstančią vasaros šventę,
kurios metu vyksta įvairūs
žaidimai, dirbtuvės, koncertai. Joje susitinka „Tele2“ darbuotojai iš visos Lietuvos, tiek
dirbantys salonuose, tiek biuruose. Šventės būna teminės,
todėl joms ruošiamės iš anksto – komandos varžosi, kurios
kostiumai bus originaliausi“,
– pasakojo V. Burnickienė.
Aukštą „Tele2“ darbuotojų pasitenkimą darbu rodo ir
apklausos. Pavyzdžiui, pagal
tarptautinę metodiką „Aon
Hewitt“ atliktame tyrime operatorius buvo pripažintas geriausiu metų darbdaviu Baltijos šalyse. Beje, tokį apdovanojimą „Tele2“ pelnė jau
antrą kartą.

Kaip prisijungti prie
„Tele2“ komandos?
Jei domitės technologijomis ir drąsiai priimate naujus iššūkius, „Tele2“ kviečia
išbandyti savo jėgas ir sudalyvauti atrankose laisvoms
darbo vietoms užimti. Daugiau apie karjeros galimybes
sužinoti galite internetiniame
tinklapyje https://karjera.tele2.lt/. 



Graikijoje miškų gaisrų aukų padaugėjo iki 79
Netoli Graikijos sostinės Atėnų siaučiančių didelių miškų gaisrų aukų padaugėjo iki 79, trečiadienį
pranešė graikų pareigūnai. Naujausius duomenis apie aukas paskelbė ugniagesių tarnybos atstovė
Stavrula Maliri (Stavroula Maliri). Nelaimė jau pranoko 2007 metais pietinėje Eubojos (Evijos) saloje
siautėjusius gaisrus, pareikalavusius 77 žmonių gyvybių.

Šeši dalykai, kuriuos verta žinoti šaldant
maisto produktus
Iš sodo, turgaus ar
parduotuvės parsivežus
pilnus krepšius šviežių
vaisių, uogų ir daržovių,
bent dalį šviežio derliaus
verta paruošti ilgesniam
laikymui, kad galėtumėte
vitaminais pasimėgauti ir
žiemą.

Geriausias, daugiausiai vitaminų ir kitų naudingųjų medžiagų išsaugantis konservavimo būdas – šaldymas. Jei
šaldytuvo kamerą ar šaldiklį
atsargomis žiemai dar tik ruošiatės užpildyti, jums pravers
keli naudingi patarimai.
Šaldyti galima praktiškai
viską, pradedant sodo gėrybėmis ir baigiant šviežia ar
apdorota mėsa, žuvimi, grybais. Tai ne tik sveikiausias,
bet ir lengviausias konservavimo būdas – tereikia turėti šaldymui skirtų indelių
ar maišelių, į kuriuos galima
sudėti pageidaujamus maisto
produktus.
„Šaldymo priemonių paklausa kiekvienais metais
labiausiai išauga būtent vidurvasarį – liepos mėnesį,
kuomet šviežias derlius yra
didžiausias ir šaldiklius lietuviai stengiasi užpildyti labiausiai prisirpusiomis ir daugiausiai vitaminų turinčiomis sodo
gėrybėmis. Svarbus šaldymo
privalumas yra tas, kad, skirtingai nei konservuojant, šaldyti uogas, daržoves ar vaisius
galima tokiais kiekiais ar porcijomis, kokių jums reikia.
Šaldymui skirti indeliai
dažniausiai naudojami uo-

goms, kurias atšildžius persyk yra suvartojama, o į užspaudžiamus maišelius dažniau yra dedamos daržovės,
vaisiai, mėsa.
Visgi vienos taisyklės, kokias pakuotes maisto produktų šaldymui rinkti, nėra.
Jei šaldymo kamera nedidelė, daugiau sodo gėrybių užšaldysite naudodami maišelius, tačiau indeliuose uogos
geriau išlaiko savo formą, be
to, atšildžius jas patogu iškart
patiekti ant stalo. Indeliai su
hermetiškais dangteliais geriau sulaiko kvapus, o tai ypač
aktualu šaldant prieskonines
žoleles ir daržoves, pavyzdžiui, česnakus (taip, šaldyti
galima ir juos!).
Lietuviško prekybos tinklo
„Maxima“ ekspertai atkreipia
dėmesį į šešis dalykus, kuriuos būtina žinoti nusprendus užšaldyti uogų, vaisių ar
daržovių.
1. Šaldyti galima daugelį
maisto produktų, tačiau ne
visus verta. Pavyzdžiui, salotos, ridikėliai, artišokai, baklažanai ir panašios vandeningos
daržovės šaldomos ir atšildomos praranda savo formą, gali
pakisti jų skonis.
2. Prieš šaldymą uogas
ir vaisius, daržoves reikia
gerai nuplauti ir nusausinti. Mikroorganizmai, dėl kurių maistas genda, šaldiklyje
nežūsta, tik būna neaktyvūs,
todėl atšildę vaisius ar daržoves pasistenkite juos suvartoti per dieną – antraip jie tiesiog suges.

3. Šaldiklyje visą laiką
patariama palaikyti -18
laipsnių pagal Celsijų temperatūrą. Greičiau ir kokybiškiau maistą užšaldysite jį
įdėję į greito šaldymo talpyklą, prie šaldymo grotelių.
Vėliau indelius ar maišelius
galite tiesiog perdėti į kitą vietą.
4. Šaldant maistą kitų
konservavimo priemonių
naudoti visiškai nebūtina,
tačiau uogos, ypač braškės ar vyšnios, savo formą
geriau išsaugos, jei jas apibarstysite cukrumi. Taip pat
savo šaldiklyje galite pasiruošti prieskonių „rinkinius“
– smulkiai supjaustykite sau
patinkančių prieskonių mišinį, sumaišykite jį su sviestu ir
įdėkite į šaldiklį (tam galite
naudoti, pavyzdžiui, ledukų
formeles ar kitus nedidelius
indelius).
5. Ilgam laikymui skirtų
produktų nepatariama laikyti šaldiklio durelėse, kadangi jas darinėjant temperatūra svyruoja ir gali
susiformuoti didesni ledo
kristalai. Dingus elektrai ir
kuriam laikui neveikiant šaldikliui, jį laikykite uždarytą:
jis ir be elektros visą dieną
gali išsilaikyti neatitirpęs.
6. Šaldiklyje laikomas
uogas, vaisius ir daržoves
pasistenkite suvartoti per
8–12 mėnesių. Jei iš šaldiklio išėmėte daugiau maisto
nei jums tuo metu reikia, likusį galite pakartotinai užšaldyti, jei kambario temperatūroje jis buvo laikomas mažiau nei dvi valandas. 
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-44240
Kaunas).
Prašome atsiliepti mirusios Adelės Genės Kulikauskienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. rugpjūčio 07 d.
9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Jiezno sen., Sundakų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6920/6:94), suderinti sklypo
ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 530, kuriam nurodytu
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Prašome atsiliepti
mirusio Alekso Matulevičiaus paveldėtojus arba įgaliotus asmenis, 2018 m. rugpjūčio 07 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Jiezno sen., Sundakų k. prie žemės sklypo (kad.
Nr. 6920/6:71), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr.530, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusios Marcelės Gustaitienės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. rugpjūčio 08 d. 11.00
val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Šilavoto sen., Žarstos k.
prie žemės sklypo (kad. Nr. 6958/1:64), suderinti sklypo ribas
su gretimu žemės sklypu kad. Nr. 6958/1:119, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas
arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.

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

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.
Mūrinį sodo namelį (40 kv.m.,
plius rūsys, 7500 Eur) Šilėnuose,
netoli Nemajūnų (13 km nuo
Birštono). Tel. 8 616 21788.

Mobilų namelį (11500x370x220
cm) Birštono sen. Tel. 8 682
25076.

2 KAMBARIŲ BUTUS

SODYBAS, SODUS

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

Sodybą Mačiūnų k. Prienų r. (5,8
ha žemės). Tel. 8 600 19450.

2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

Sodo sklypą su vasarnamiu (8
a žemės, ūkinis pastatas) Prienuose, SB „Kalnai“. Tel. 8 8 695
34799.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (73 kv. m, IV a., du įstiklinti
balkonai, šarvuotosios durys)
Stadiono g., Prienuose. Tel. 8
674 10093.
3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai
langai, centrinis šildymas, kombinuotas boileris) mediniame
name Kęstučio g., Prienuose. Tel.
8 603 14013.

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

Garažą (24 kv. m., metalinės durys. 2000 Eur) Rasos g. prie Elektros tinklų. Tel. 8 656 24191.
Garažą Revuonos g. Tel. 8 8 695
34799.

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 didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.
Perka arba išsinuomoja sandėliavimo patalpas Prienuose.
Domina įvairūs variantai. Tel. 8
605 25932.

Medinį namą su ūkiniais pastatais (30 namų valdos ir 60 ūkio
paskirties (galima pirkti atskirai))
Išlaužo centre. Tel. 8 614 63499.

1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto centre. Tel. 8 650 84964.

2 k. bt. (38 kv. m., III a. 4 a. name,
27 500 Eur) Prienų centre. Tel. 8
611 42762.

GARAŽUS

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

ŽEMĖS SKLYPUS
8,47 ha žemės ūkio paskirties
žemę Gineikonių k., Stakliškių
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.
28 a. namų valdos sklypą (elektra,
vanduo, 1 a. - 750 Eur.) Kauno g.,
Prienuose. Arba keičiu į 2-3 k. bt.
ne aukščiau nei 3 aukšte. Tel. 8
685 19680.
5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Prienų r., Padrečių k. Tel. 8 683
91121.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Audi A6“ (1999 m., 2,5 l, D, TA
iki 2020 m.) ir traktorių „MTZ-82“
(1993 m.). Tel. 8 611 53256.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
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.
Traktorių T-40, rotacinę šienapjovę, kultivatorių, girnas, priekabą,
akumuliatoriaus įkroviklį, kompresorių (dviejų padėčių), suvirinimo aparatą (trijų fazių), 5 ratų
šieno vartytuvą, du domkratus,
6 statines (talpa po 200 litrų), 3
aliuminio bidonus, dvi metalines
vonias, arklines porines darbines
roges, traktorines šakes šieno
ritiniams vežti, du lovius kiaulėms
šerti ( iš 3 mm skardos), 10 ritinių
pernykščio šienainio. Tel. 8 600
19450.
Geros veislės 2 m. ožį. Garbingo
amžiaus moteris ieško žmogaus
be žalingų įpročių padėti mažame
ūkyje (apgyvendintų). Tel. (8 319)
69387.
7 metų karvę. Avis mėsai. Tel. 8
616 37606.
Medsukį, mažai naudotą arpą ir
lenkišką traktorinį trąšų barstytuvą. Tel. 8 645 24960.

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

IŠNUOMOJA
Patalpas stalių darbams (su staklėmis, juostiniu gateriu) Prienuose. Tel. 8 656 35185.
Pusę namo Prienų centre (visi
patogumai). Tel. (8 319) 53574.

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.

Mini traktorių „Kubota B1402“ su
freza (TA, draudimas, valstybiniai
numeriai. Darbinis velenas 14 AG,
variklis 16 AG, keturi varomieji ratai). Kaina 2800 Eur., Prienų r. Tel.:
8 635 04673, 8 634 92698.
Šiemetinį šieną „kitkomis“. Galime pristatyti Prienų r. Tel. 8 675
84559.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

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“).

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.
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.
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.
Taip pat - Prienų pašte
(J. Brundzos g. 1, Prienuose)

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.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Juodalksnio malkas (kaladėmis, 8
kub. m) su atvežimu Prienuose.
Tel. 8 656 42963.
Pušines, beržines, alksnines,
ąžuolines, drebulines malkas.
Kaladėlėmis. Atvežu. Tel. 8 625
97091.
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.

PASLAUGOS
Nestandartinių medinių
baldų, laiptų, palangių ir
kt. gamyba, baldų
restauravimas ir remontas.
Žaisliniai baldai, žaislai,
originalūs proginiai
suvenyrai.
Darbų pavyzdžiai:
https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui.

Tel. 8 687 91723.

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.
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SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.
Dengiame stogus, statome karkasus. Taip pat atliekame įvairius
statybos ir apdailos darbus. Tel.
8 647 74242.
Atlieku blokelių, plytų, apdailos
plytų mūrinimo darbus. Taip
pat ieškau kolegos. Tel. 8 646
37352.
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.
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.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Žemės kasimo darbai mini ekskavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645
20612.
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

REIKALINGA

Statome karkasus, dengiame
stogus, šiltiname sienas, kalame
dailylentes, atliekame betonavimo, mūro, tvorų montavimo ir
kitus statybų darbus. Tel. 8 672
05253.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

8 638 77387. Dirbame visą parą

Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.
Ieškau mūrininko ir pagalbinio
darbininko. Gali būti mokinys.
Tel. 8 646 37352.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus,
ratinio ekskavatoriaus mašinisto; 6. Greiderio mašinisto.
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. 8 691 44404.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.
Autoservisui darbuotojas Prienuose. Tel. 8 684 56620.

laikyti
negaliojančiu

Kviečia

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

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

Tel.

Atiduoda nugriauto pastato medieną Šilavoto sen., Klebiškio k.
Tel. 8 608 50409.

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

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

DARBO
SKELBIMAI

KITA

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Laisvalaikio praleidimas su šeima
arba draugais ramioje aplinkoje
(pirtis, šašlykinė, krepšinio aikštelė) Prienuose. Tel. 8 656 35185.

Pamestą traktoriaus „Belarus80“ techninį pasą B1753 laikyti
negaliojančiu.

Kokybiškai taisau
automatines

šaldytuvus, šaldiklius.
REKLAMA

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

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Liepos 28 d. nuo 10 val. Jiezne,
Paežerės stadione – 27-asis Jiezno seniūnijos futbolo turnyras.
Dalyvauja „Centras“, „Kašonys“,
„Veteranai“, „Ežero krantas“,

„Mūrai“, „Paukščių galas“.
Liepos 28–29 d. – Veiverių seniūnijos vasaros šventė, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui. Liepos 28 d. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje:
10.00 val. – Gatvės krepšinis
3x3, tritaškių metimo varžybos.
Komandų registracija el. paštu bereisa.julius@gmail.com
arba tel. 8 681 54669. 10.00
val. – Futbolo varžybos 6x6.
Komandų registracija el. paštu
sl.laimonas@gmail.com arba
tel. 8 653 15858. 11.00 val.
– Šaškių ir šachmatų turnyras.
Informacija tel. 8 616 40531
(Jurgita Dranginienė). Veiverių
A. Kučingio meno mokykloje:
15.00 val. – Šventė vaikams.
Linksmosios pramogos, estafetės, atrakcijos, kūrybinės
dirbtuvės, žaidimai, mažųjų koncertas. Lietuvos šaulių sąjungos
Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios
rinktinės Prienų 206 kuopos
Veiverių ir Skriaudžių būrelių
veiklos pristatymas (šaudymas
pneumatiniu šautuvu, ekipiruotės pristatymas). Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
edukacinė programa vaikams ir
suaugusiems. 19.00 val. – Šventinis koncertas. Sporto varžybų
nugalėtojų apdovanojimai. Koncerte dalyvauja Veiverių KLC vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis
„Kankliukai“, vokalinis duetas
Neringa ir Ramunė, Karolina
Gustaitytė, Veiverių KLC vokalo
studija „Cukraus pudra“, grupės
„Evara“ ir „E.G.O“. Šventinis
fejerverkas. Liepos 29 d. 12.00
val. – Šv. Onos atlaidai Veiverių
Šv. Liudviko bažnyčioje. Po Šv.
Mišių – seniūnijos gyventojų ir
svečių popietė Veiverių A. Kučingio meno mokyklos kiemelyje su
Veiverių KLC folkloro ansambliu
„Pasaga“, Veiverių KLC moterų
vokaliniu ansambliu „Radasta“,
Stakliškių KLC liaudiška kapela
„Korys“.
Nuo liepos 30 d. kviečiame į

edukacinio projekto „Lietuvos
muziejų kelias“ renginius Prienuose. Liepos 30 d. – rugpjūčio 4
d. (pirmadieniais–šeštadieniais)
15.00 val. – Ekskursija „Nepriklausomybės metų ženklai
1918–1940 m. Prienuose“. Ekskursijos metu bus galima susipažinti ne tik su reikšmingiausiais
1918–1940 m. meno, švietimo,
mokslo, verslo, pramonės ir
kitais objektais, bet ir išgirsti įdomius pasakojimus apie žymiausias to meto asmenybes bei
svarbiausius įvykius, palikusius
didelį pėdsaką Prienų miesto
ir krašto istorijoje. Ekskursija
nemokama. Būtina išankstinė
registracija tel. 8 682 59394.
Liepos 30 d. – rugpjūčio 18 d.
(pirmadieniais–šeštadieniais)
10.00–16.00 val. – paroda „Lietuviškoji enciklopedija“ Prienų
krašto muziejuje. Muziejaus lankytojai galės ne tik susipažinti su
leidiniais, bet ir juos paskaityti.
Tai pirmoji lietuviška enciklopedija, leista „Spaudos Fondo“,
bendradarbiaujant su Lietuvių
katalikų mokslo akademija.
Enciklopediją redagavo Vaclovas
Biržiška. Nuo 1931 m. iki 1944
m. išleisti 9 leidinio tomai ir
dar 7 sąsiuviniai – iki J raidės.
Parodos lankymas nemokamas.
Tel. pasiteirauti – 8 682 59394,
Prienų krašto muziejus.
Rugpjūčio 3 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018 m.
futbolo čempionato 2-ojo rato
varžybos. 19.00 „Stadionas“
– „Jieznas“ 20.00 „Ąžuolas“
– „Ringis“ 20.00 „Prienai“ – „Pozityvus“
Rugpjūčio 4 d. 14 val. Šilavoto
„Davatkyne“ – 14-ojo profesionalių menininkų plenero uždarymo šventė. Plenero dalyvių
kūrinių ekspozicija. Literatūrinė-muzikinė programa, kurioje
dalyvaus aktorius Petras Venclovas, Danguolė Kolpakovienė
(smuikas), Vitalija AukštakalnieNUKelta Į 12 p. 
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nė (sintezatorius).

iš arti“.

Rugpjūčio 10 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018 m.
futbolo čempionato 2-ojo rato
varžybos. 19.00 „Stadionas“
– „Prienai“ 20.00 „Ąžuolas“
– „Pozityvus“ 20.00 „Kalniečiai“
– „Jieznas“

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui“ darbų paroda.

Rugpjūčio 11 d. ir 15 d. – Pakuonio krašto vasaros šventė
„Šimtmečio Žolinė Pakuonyje“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Rugpjūčio
11 d. Pakuonio parapijos parke
13.00–16.00 val. Žolinės kermošius. 15.00 val. Šventės atidarymas. 15.30–17.00 val. Kiemelių
prisistatymas. 17.00 val. Prienų
KLC liaudiškų šokių ansamblio
„Trapukas“ ir Pakuonio laisvalaikio salės folkloro grupės „Obelėlė“ koncertas. 17.00–19.00 val.
Pramogos vaikams. Kūrybinės
dirbtuvės su linksmaisiais pasakų personažais. 18.00 val.
Zyplių dvaro liaudiškos muzikos
kapelos koncertas. 19.00 val.
Pakuonio laisvalaikio salės vokalinio ansamblio „RE nata“ koncertas. Sportinės rungtys, žaidimai, nugalėtojų apdovanojimai.
20.00 val. Atlikėjų Virginijos ir
Ramintos koncertas. 21.00 val.
Grupės „DAR“ koncertas. 22.00
val. Šventinis fejerverkas.
Rugpjūčio 15 d. Pakuonio Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 13.00 val. Tituliniai Žolinės atlaidai. Po Šv. Mišių
– šventinė agapė ir Jonavos
liaudiškos kapelos „Lankesa“
koncertas Pakuonio parapijos
parke.
Šių metų rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prienų sporto arenos
(Pramonės g. 20, Prienai) teritorijoje vyks Prienų krašto
mugė ir sporto šventė „Rudens
spalvos 2018“. Renginyje vyks
sporto varžybos, meninė programa, skaniausio patiekalo
rinkimai, pramogos vaikams ir
kt. Kviečiame tautodailininkus,
amatininkus, ūkininkus, prekybininkus, dalyvauti ir prekiauti
šventėje. Norintiems prekiauti
– dėl leidimų prašome kreiptis
į Prienų miesto seniūniją tel. (8
319) 52 195, el. p. irena.stasytiene@prienai.lt Leidimų prekiauti
kaina: 14 Eur – juridiniam asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam asmeniui. Dėmesio! Mugėje nebus
galima prekiauti alkoholiniais
gėrimais! Mugės pradžia – 10
val., šventės atidarymas – 12
val., numatoma šventės pabaiga
– 17 val. Šventės programa bus
paskelbta interneto svetainėje
www.prienai.lt
PARODOS PRIENŲ RAJONE
rienų r. savivaldybės fojė (2 aukšte) eksponuojama Arūno Aleknavičiaus fotografijų paroda „Kalnai
REKLAMA

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Elenos
Krušinskaitės tapybos paroda
„Lietuvos piliakalniai“. Paroda
veiks iki rugpjūčio 16 d.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama paroda „XIX a. II p. – XX
a. pr. Lietuvos valstybės politikos,
kultūros, mokslo, visuomenės
elitas ir jo aplinka“. Paroda veiks
iki liepos 30 d.
Prienų krašto muziejuje liepos 30
d. – rugpjūčio 18 d. (pirmadieniais–šeštadieniais) nuo 10.00 val.
iki 16.00 val. bus eksponuojama
paroda „Lietuviškoji enciklopedija“. Muziejaus lankytojai galės
ne tik susipažinti su leidiniais,
bet ir juos paskaityti. Tai pirmoji
„Spaudos Fondo“ išleista lietuviška enciklopedija, leista bendradarbiaujant su Lietuvių katalikų
mokslo akademija. Enciklopediją
redagavo Vaclovas Biržiška.
Prienų krašto muziejuje nuo rugpjūčio 1 d. bus eksponuojama

kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs
Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie
Šoa“. Ši paroda – tai tekstiliniuose
stenduose pateikiami Holokausto
liudininkų prisiminimai.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre nuo rugpjūčio 6 d. bus
eksponuojama Antano Sadecko
tremties paveldo fotografijų paroda „Negrįžusiems“. Paroda veiks
iki rugpjūčio 29 d.
Prienų sporto arenoje eksponuo-

jama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų
paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.

HOROSKOPAS

Liepos 30 - rugpjūčio 5 d.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

JONAS KAZLAUSKAS
Stichija: Ugnis
Planeta: Saulė
Savaitės diena: sekmadienis
Akmuo: topazas, chrizolitas, gintaras, olivinas
Spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda
AVINAS
(03.21-04.20)
Savaitės pradžioje nesiimkite radikalių veiksmų remdamasis vien tik
nuogirdomis - jūsų gauta informacija
veikiausiai bus klaidinga. Šią savaitę
taip pat teks ieškoti kompromiso tarp
laisvės troškimo ir karjeros reikalų. Jei
mokėsite išreikšti tikruosius svo jausmus, asmeniniai santykiai savaitgalį
tikriausiai susitvarkys.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Pirmadienį ir antradienį padėkite
draugams susidoroti su jų problemomis. Jūsų originalus požiūris sužavės
daugelį. Savaitės viduryje tikriausiai
turėsite sunkumų pats, tad taupykite
nervus ir sveikatą. Šeštadienį raskite
laiko buičiai sutvarkyti ir save palepinti. Visą šią savaitę būsite nuolat
apsuptas žmonių, bet tai tikriausiai
jums patiks.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Pirmosiomis savaitės dienomis bus
patogiausia šeimai ar kolektyvui
pranešti apie savo naujus planus ar
idėjas. Savaitės viduryje būsite nusiteikęs filosofiškai, o gal romantiškai.
Labiau pasitikėkite intuicija. Jei būsite
pernelyg emocingas ir neatidus artimiesiems, savaitgalį galite turėti problemų šeimoje.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Savaitės pradžioje susikaupimas ir
vidinė disciplina padės įveikti visas
kliūtis. Jei būsite sąžiningas ir dalykiškas, trečiadienį ar ketvirtadienį galite
sudaryti pelningą verslo sandėrį. Žmonėms, turintiems finansinių problemų,
padėkite protingu patarimu, bet pinigų
neskolinkite.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Savaitės pradžioje užsiimkite veikla,
žadančia asmeninės naudos. Trečiadienį ir ketvirtadienį galimas lengvas
romanas. Venkite kivirčų, stenkitės
bendrauti tik su bendraminčiais. Savaitgalio išvykoje ar kelionėje veikiausiai susirasite naujų draugų. Apskritai,
savaitė praeis puikiai, jei tik sugebėsite
pasirinkti tinkamą kompaniją.



MERGELĖ
(08.22-09.23)
Pirmoje savaitės pusėje veikiausiai
būsite kiek irzlus ir prastai nusiteikęs,
tad didelė tikimybė, kad susikivirčysite
su šeimos nariais ar artimais draugais.
Meilės santykių krizė ypač išryškės trečiadienį ar ketvirtadienį. Turėtumėt pagaliau išmokti laiku užmiršti ir atleisti.
Penktadienio vakarą ir šeštadienį pasistenkite praleisti ne namie.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Organizuoti derybas dėl labai
svarbių jums dalykų pasistenkite
pirmadienį arba antradienį. Labai
tikėtina, kad sugebėsite padėti
solidų pamatą ateičiai. Nevenkite
kelionės savaitės viduryje. Linksmindamasis draugų kompanijoje
savaitgalį, nepasišaukite sumokėti
už visus - populiarumą jūs sugebate užsitarnauti ir kitais būdais.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Pirmosiomis savaitės dienomis
tikriausiai sutiksite žmones, turėsiančius didelės įtakos jūsų ateičiai, bet nepersistenkite bandydamas padaryti jiems įspūdį. Savaitės viduryje artimam draugui
prireiks jūsų pagalbos. Penktadienį
ir šeštadienį tikėtini nemalonumai
namuose. Pasistenkite būti supratingesnis ir ne toks kritiškas.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Meilės reikalai savaitės pradžioje
eisis nekaip. Kol kas susilaikykite
nuo radikalių sprendimų. Trečiadienį ir ketvirtadienį veikiausiai
teks spręsti giminaičių problemas.
Prireiks jūsų patyrimo ir specialaus
išmanymo. Savaitgalį pasistenkite
kur nors išvykti, tik venkite vietų,
kur galėtų būti pavojinga.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Per tarnybinius reikalus užmegsite naujų ryšių, tvirtės ankstesnės
pažintys. Savaitės viduryje didelė
tikimybė pasielgti neapgalvotai
ar net kvailai. Kirpkite tik devynis kartus pamatavęs. Penktadienį draugai ar giminaičiai gali pasiūlyti įdomių idėjų, kaip praleisti
savaitgalį.



VANDENIS
(01.21-02.18)
Pirmoje savaitės pusėje pasistenkite nesikišti ne į savo reikalus, net
jei jūsų to ir prašytų. Savaitės viduryje kaip reikiant įkyrės draugai
ar giminaičiai, besistengiantys užtempti jus ant savo kurpalio. Būkite mandagus, bet neperkalbamas.
Nėra jokių priežasčių, kodėl turėtumėte išsukti iš savojo kelio.



ŽUVYS
(02.19-03.20)
Pirmoje savaitės pusėje jokiu būdu niekam neskolinkite nei daiktų, nei pinigų - jų nebeatgausite.
Apskritai būsite linkęs išlaidauti,
ypač antroje savaitės pusėje. Dėl
viršvalandžių, praleistų darbe, gali
kilti konfliktas šeimoje.
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Šeštadienis, liepos 28 d.

12.55 val.
„Tiltas į Terabitiją“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 06:30 Klausimėlis.lt.. 06:45 Mažasis riteris
Trenkas 08:05 Beatos virtuvė.
Ved. Beata Nicholson. 09:00
Labas rytas, Lietuva 11:45
Pasaulio dokumentika 13:35
Džesika Flečer 4 15:20 Gamtos inspektoriai. 15:43 Loterija
„Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.) 18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Koncertas „Edmundo Kučinsko
šou” 23:10 Sukčiai 00:40 Ir viso
pasaulio negana 02:45 Pasaulio dokumentika 04:25 Džesika
Flečer 4
06:30 Žvėrelių būrys (8) 06:55
Neramūs ir triukšmingi (13)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai (9) 07:45
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (22) 08:10 Pabaisiukas
Bansenas (9) 08:35 Tomo ir
Džerio šou (22) 09:00 Saugokis
meškinų (48) 09:15 Saugokis
meškinų (49) 09:25 Saugokis
meškinų (50) 09:40 Drakonų
kova. Super (31) 10:10 KINO
PUSRYČIAI Vinetunai. Sidabro
ežero legenda 11:50 Anabelė
ir Nantaketo vaiduokliai 13:45
Drakono sūnus (1) 15:35 Drakono sūnus (2) 17:30 Geriau
vėliau, negu niekada (5) 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Madagaskaras 3 21:15 Mergišiaus praeities vaiduokliai 23:10 Meilės
guru 00:45 Nojaus laivas

Vaikai šėlsta (8) 10:30 Džiunglių
princesė Šina (6) 11:30 Mažieji
gamtos stebuklai 12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (2) 13:35 Ekstrasensų
mūšis (13) 15:55 Reali mistika
(38) 16:50 Nusikaltimų miestas
(19) 17:25 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (9) 18:25 Kas žudikas?
(43) 19:30 Dainuok mano dainą
21:30 MANO HEROJUS Terminatorius. Išsigelbėjimas 23:45
AŠTRUS KINAS Apsėstieji
01:30 Dainuok mano dainą
06:00 „Pavojingiausios kelionės. Kamerūnas“ 06:30 „Neprijaukinti. Jukonas“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Pasaulis iš viršaus“ 07:55
„Pasaulio turgūs. Barselona“
08:30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo būdas 11:00 „Iššūkis“ (2/3;
2/4) 13:00 „Baltoji vergė“ (23;
24) 15:00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 15:15 Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žinios 16:13
Orai 16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“.” 16:20 „Neišsižadėk“
(22; 23) 18:00 Žinios 18:27
Orai 18:30 „Neišsižadėk “ (23
tęs. 24) 20:00 Žinios 20:22 Orai
20:25 „Deimantų medžiotojai“
(7; 8) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Deimantų medžiotojai“
(8 tęs.) 23:10 „Iššūkis“ (2/3;
2/4) 01:10 „Pražūtingi smaragdai“ (57; 58) 02:45 „Baltoji vergė“ (23; 24) 04:10 „Geriausios
nardymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“
(2/3; 2/4)

06:10 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Bjauriausi darbai pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 Vienam gale
kablys 09:30 Žūklė laukinėje
gamtoje 10:00 Nuo amato iki
verslo 10:30 Planetos talentai
11:00 Visureigiais per Aliaską
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje
14:00 Taikinys 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos dievaitis 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58
Orai 22:00 Vyras už pinigus
23:45 Žvaigždžių kelias 00:30
Baikeriai 02:30 Mes valdome
05:30 Du tėvai ir du sūnūs naktį 04:30 Simpsonai
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilė- 05:30 Panorama 05:52 Sporliai 08:00 Aladinas 08:30 Asilo tas. Orai. 06:00 Lietuvos ResKalėdos su giesmėmis 08:40 publikos himnas 06:05 Duokim
Kaulų trupintojo legenda 09:00 garo! 07:30 Kultūrų kryžkeSkaniai ir paprastai 09:30 Mais- lė. Rusų gatvė. 08:05 Misija.
to kelias 10:00 Bibliotekininkai Vilnija. 08:30 Mokslo sriuba
11:00 Daktaras Dolitlis 3 12:55 09:00 XVI vaikų ir jaunimo
Tiltas į Terabitiją 14:50 L.O.L. muzikos festivalis „Mes – Pa16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 saulis” 10:25 Henrikas V 13:15
TV3 žinios 19:17 TV3 sportas Klauskite daktaro 14:10 Stilius
19:22 TV3 orai 19:25 Euro- 15:05 Giminės ir 16:00 Eurojackpot 19:30 102 dalmatinai maxx 16:30 Svajokliai 17:30
21:30 Valstybės priešas 01:15 Atspindžiai. Paveldo kolekciGreitojo reagavimo būrys 02:50 ja. 18:00 Prisikėlimo ekspreMano geriausio draugo mergina sas – šimtmečio veidai 18:45
Akistatos 20:30 Stambiu planu
04:40 Kaulai
21:20 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 21:45 Kino
06:15 Auklė (45) 06:45 Auklė žvaigždžių alėja. Keturi metų
(46) 07:15 Auklė (47) 07:45 laikai 23:30 LRT OPUS ORE.
Auklė (48) 08:15 Auklė (49) Grupė „Candee Train” 00:30
08:45 Sveikatos ABC televitri- Dabar pasaulyje 01:00 Eurona 09:00 Nutrūkę nuo grandi- pos kinas. Pato dingimas. 02:40
nės (6) 09:30 Apie žūklę 10:00 Prokurorai

Sekmadienis, liepos 29 d.

19.30 val.
„Guliverio kelionės“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Klausimėlis.lt.
06:35 Gimę tą pačią dieną 07:30
Šventadienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 09:00 Brolių
Grimų pasakos 10:00 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 11:00 Kačių ABC 3 11:45 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai
12:40 Pasaulio dokumentika.
Salų gamtos slėpiniai 2 13:35
Puaro 15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 Loterija „Keno Loto”
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą) 16:00 Istorijos detektyvai (subtitruota) 16:50 Vasara su „Dviračio žiniomis” 17:30
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.) 18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Pramoginė laida „Editos
šou” 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Laisvės kaina. Partizanai. 21:50
Vieniša kelionė 23:15 Frostas
prieš Niksoną 01:15 Pasaulio
dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 02:10 Pasaulio dokumentika. Salų gamtos slėpiniai 2 03:05
Kačių ABC 3 03:50 Klausimėlis.lt.
04:15 Puaro
06:25 Dienos programa 06:30
Žvėrelių būrys (9) 06:55 Neramūs ir triukšmingi (14) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai
burbuliukai (10) 07:45 Kiaulė,
Ožka, Bananas ir Svirplys (23)
08:10 Pabaisiukas Bansenas
(10) 08:35 Tomo ir Džerio šou
(23) 09:00 Ogis ir tarakonai (1-3)
09:35 Drakonų kova. Super (32)
10:05 KINO PUSRYČIAI Marko
ir Raselo nuotykiai 11:55 Hugo
išradimas 14:20 Šokis hip-hopo
ritmu. Gatvė 16:15 Spąstai 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 Teleloto 20:35 Nepaprastas Žmogus-Voras 2 23:15 Pavojus iš kosmoso 01:00 Mergišiaus
praeities vaiduokliai
05:20 Nevykėlių dalinys 06:15
Televitrina 06:30 Aladinas 07:00
Ančiukų istorijos 07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00 Aladinas 08:30 Kobra 11 09:30 Šefai
vikingai 10:00 Bibliotekininkai
11:00 Alfa ir Omega 12:45 Pašėlęs Raselas 14:35 Sosto įpėdinis
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
19:27 TV3 orai 19:30 Guliverio
kelionės 21:10 Žala 23:25 Juodabarzdis 00:15 Penkiasdešimt
juodų atspalvių 01:55 Vagių pasaulis 03:45 Profas
06:30 Galiūnų čempionų lyga
Meksikoje. I dalis 07:30 Auklė
(50) 08:00 Auklė (51) 08:30 Tauro ragas 09:00 Galiūnų čempionų lyga Meksikoje. II dalis 10:00
Vaikai šėlsta (9) 10:30 Džiunglių

princesė Šina (7) 11:30 Apvalioji
planeta (1) 12:05 Apvalioji planeta (2) 12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (3)
13:40 Ekstrasensų mūšis (1)
15:55 Reali mistika (39) 16:50
Nusikaltimų miestas (20) 17:25
Vanity Fair. Visiškai slaptai (10)
18:25 Kas žudikas? (44) 19:30
Rivjera (9) 20:30 Rivjera (10)
21:30 Juodasis sąrašas (13)
22:30 Okupuoti (5) 23:30 Okupuoti (6) 00:30 Ekstrasensų mūšis (1) 02:35 Apsėstieji
05:30 Grilio skanėstai 06:00
„24/7“ 07:00 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis
iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti.
Afrika“ 08:20 „Išmanus kaimas“
08:30 Kaimo akademija 09:00
Šiandien kimba 10:00 „Pavojingiausios kelionės. Kinija“ 10:35
„Pavojingiausios kelionės. Kongas, Katangos provincija“ 11:10
Grilio skanėstai 11:40 „Svarbiausia - įstatymas“ (13; 14) 13:50
„Tarp meilės ir neapykantos“ (7;
8) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Krepšinio pasaulyje su V 16:50
2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Vokietijos GP apžvalga.
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Geriausios nardymo vietos“
19:00 „Pasaulis iš viršaus“ 19:30
„Geriausios nardymo vietos“
20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
„Lemtingas panašumas“ (4)
21:30 „24/7“ 22:00 Žinios 22:27
Orai 22:30 „Deimantų medžiotojai“ (7; 8) 00:50 „Tarp meilės ir neapykantos“ (3; 4) 02:45 „Merdoko
paslaptys“ (1/3; 1/4) 04:15 „24/7“
04:40 „Rasputinas“ (2)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Taikinys 08:30 Iš peties
09:30 Vienam gale kablys 10:00
Žvejo nuotykiai 11:00 Bearas
Gryllsas. Išlikimas 12:00 Jokių
kliūčių! 13:00 Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje 14:00 Taikinys
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 Pakartok! 23:00 Pakartok!
02:00 Vyras už pinigus
05:30 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „Candee Train”. 07:05
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų
kryžkelė 08:30 Krikščionio žodis. (subtitruota) 08:45 Kelias
09:00 Euromaxx 09:30 Išsamus
pranešimas 10:00 ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas 10:30
Pradėk nuo savęs 11:00 Septynios Kauno dienos 11:30 Durys
atsidaro 12:00 Kultmisijos 12:45
ARTi 13:00 Linija, spalva, forma
13:30 Stop juosta. (su vertimu
į gestų k.) 14:00 Šventadienio
mintys 14:30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 15:00 Kryžių kalno
atlaidai 16:40 XVI vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes
– Pasaulis” 18:00 Nes man tai
rūpi 18:45 Mano tėviškė. 19:00
Mūsų miesteliai 19:50 Viduramžių Europa 21:35 Skambantys
pasauliai su Nomeda Kazlaus.
Svečias – operos primadona Lilian Sukis (Vokietija) 22:25 „Klasikos ir egzotikos banga” 00:00
Anapus čia ir dabar

Pirmadienis, liepos 30 d.

21.00 val.
„Dingusi“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 2. 12:35 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios 15:10 Laba diena,
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksinis
protas 19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:18
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis” 23:00 Aukštuomenės daktaras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė
policija 7 00:30 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
2. 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:10 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Silvestras Žukauskas.
04:00 LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė ekspedicija

karai (7) 09:30 Teisingumo agentai (23) 10:30 Kobra 11 (1) 12:35
Stoties policija (39) 13:45 Asmens
sargybinis (3) 14:50 Farų karai (8)
15:50 Teisingumo agentai (24)
16:50 Kobra 11 (2) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (9) 18:55 Stoties policija
(40) 20:00 Info diena 20:25 Nusikaltimų miestas (21) 21:00 Dingusi 00:00 Terminatorius. Išsigelbėjimas 02:00 Juodasis sąrašas
(13) 02:45 Okupuoti (5) 03:35
Okupuoti (6)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (34) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Sofija Vytautaitė“ 07:10 Šiandien
kimba 08:10 „Delta“ (1/12) 09:15
„Rojus“ (94) 10:20 „Neišsižadėk“
(22) 11:25 „Ragana“ (1/6) 12:30
„Iššūkis“ (3/4) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/39)
14:55 „Delta“ (2/24) 16:00 Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (2/41) 18:00 Reporteris
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Saugi
vaikystė“ 19:00 „Bitininkas“ (1/1)
20:00 Reporteris 20:30 Vasara
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00
„Krikšto tėvas“ (1) 22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika „Saugi vaikystė“.” 23:00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Vengrijos
GP apžvalga. 00:05 „Delta“ (1/11)
01:05 „Iššūkis“ (3/1) 02:00 „Ragana“ (1/5) 02:45 „Neišsižadėk“ (16)
03:35 „Žmogus be praeities“ (7)
04:20 „Ragana“ (1/5)
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 Moderni šeima
11:00 Moderni šeima 11:25 Kobra
11 12:25 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 Apsėstasis Maiklas
Kingas 00:00 Paktas 2 01:40 Jokių kliūčių!

06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (231-233)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (15)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
(166) 08:55 Rytas su LNK 10:55
Ponas Bynas (9) 11:25 Meilės
sparnai (13) 12:25 Meilės sparnai
(14) 13:25 Gyvenimo daina (41)
14:25 Dvi širdys (984-987) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35
Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 Varom! (2) 20:00 Tautos
tarnas (16) 20:30 Tautos tarnas
(17) 21:00 Bus visko 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Amerikietiška afera 01:10 Judantis objektas
(10) 02:00 Nepaprastas Žmo- 05:00 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
gus-Voras 2
himnas 06:05 Džiaze tik merginos 07:10 Pašėlę Blinkio Bilo
05:05 Du tėvai ir du sūnūs 06:10 nuotykiai 07:20 Detektyvė MireTelevitrina 06:25 Kempiniukas Pla- tė 07:35 Stebuklingoji Boružėlė
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 07:55 Stop juosta. (su vertimu į
Simpsonai 07:55 Bibliotekininkai gestų k.) 08:20 Atspindžiai. Pavel08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai do kolekcija. 08:50 Kaip atsiranda
- mano gyvenimas 12:00 Kobra daiktai 9 09:15 Labas rytas, Lietu11 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simp- va. 12:00 DW naujienos rusų kalsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 ba. 12:15 Kova už išlikimą 13:10
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV Durys atsidaro 13:35 Viduramžių
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 Europa 15:20 Mažasis atradėjas
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 15:30 Džiunglių būrys skuba į paPaskutinis iš Magikianų 20:00 Tarp galbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno
mūsų, mergaičių 21:00 Kam ta nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda
meilė? 21:30 TV3 vakaro žinios daiktai 9 16:30 Laba diena, Lietu22:22 TV3 sportas 22:27 TV3 orai va. 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų
22:30 Holograma karaliui 02:40 gatvė. (subtitruota) 18:30 Kelias
į namus 19:00 ARTS21. Meno ir
Valstybės priešas
kultūros žurnalas 19:30 Meilė kaip
mėnulis 20:25 Prokurorai 21:15
06:00 Auklė (52) 06:30 Auklė „Islamo valstybė”. Kruvinas pro(53) 07:00 Auklė (54) 07:30 As- jektas 22:00 Įvertink riziką 23:45
mens sargybinis (2) 08:35 Farų DW naujienos rusų kalba
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karai (8) 09:30 Teisingumo agentai (24) 10:30 Kobra 11 (2) 11:35
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (9) 12:35 Stoties
policija (40) 13:45 Asmens sargybinis (4) 14:50 Farų karai (1)
15:50 Teisingumo agentai (25)
16:50 Kobra 11 (3) 17:55 Įstaty21.00 val. mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (10) 18:55 Stoties policija
„Visa griaunantis“
(41) 20:00 Info diena 20:25 Nusikaltimų miestas (22) 21:00 Visa
griaunantis 23:15 Dingusi 02:05
Persekiotojas (15) 02:50 Vanity
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Fair. Visiškai slaptai (9)
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
policija 7 10:50 Komisaras Rek- „Baltoji vergė“ (35) 06:20 Prograsas 11:40 Giminės. Gyvenimas ma 06:24 TV parduotuvė 06:40
tęsiasi 2. 12:35 TV žaidimas „Kas Vantos lapas 07:10 „24/7“ 07:40
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Del13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 ta“ (1/13) 09:15 „Rojus“ (95) 10:20
Žinios 14:15 Laba diena, Lietu- „Neišsižadėk“ (23) 11:25 „Ragana“
va 16:30 Seserys 17:30 Žinios. (1/7) 12:30 „Iššūkis“ (3/5) 13:35
Sportas. Orai (su vertimu į gestų TV parduotuvė 13:50 „Gluchariok.) 18:15 Auksinis protas 19:30 vas“ (1/40) 14:55 „Gurovo bylos.
Emigrantai 20:25 Loterija „Ke- Medžioklė“ (1) 16:00 Reporteno Loto” 20:30 Panorama 21:18 ris 16:30 Vasara tiesiogiai su D
Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta21:30 Nacionalinė ekspedicija ras“ (2/42) 18:00 Reporteris 18:57
22:30 Vasara su „Dviračio žinio- Orai 19:00 „Bitininkas“ (1/2) 20:00
mis” 23:00 Aukštuomenės dakta- Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai
ras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė su D 20:57 Orai 21:00 „Krikšto tėpolicija 7 00:30 TV žaidimas „Kas vas“ (2) 22:00 Reporteris 22:57
ir kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/37)
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 00:05 „Delta“ (1/12) 01:05 „Iššū2. 02:00 LRT radijo žinios 02:05 kis“ (3/2) 02:00 „Ragana“ (1/6)
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo 02:45 „Neišsižadėk“ (17) 03:35
žinios 03:05 Emigrantai 04:00 LRT „Žmogus be praeities“ (8) 04:20
radijo žinios 04:05 Nacionalinė „Ragana“ (1/6)
ekspedicija
06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (234-236)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (16)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
(167) 08:55 Rytas su LNK 10:55
Varom! (2) 11:25 Meilės sparnai
(15) 12:25 Meilės sparnai (16)
13:25 Gyvenimo daina (42) 14:25
Dvi širdys (988-(991) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Varom!
(3) 20:00 Tautos tarnas (18) 20:30
Tautos tarnas (19) 21:00 Bus visko
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Gundanti klasta 00:30 Judantis
objektas (11) 01:20 Amerikietiška afera
05:40 Nevykėlių dalinys 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
15:00 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 Moterys
meluoja geriau. 10 metų 21:00
Kam ta meilė? 21:30 TV3 vakaro
žinios 22:22 TV3 sportas 22:27
TV3 orai 22:30 Aš, kitas aš ir Irena
00:20 CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius 01:20 Kaulai 02:10 Pelkė
03:05 Ekstrasensų mūšis 04:00
Nevykėlių dalinys 04:55 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
06:00 Auklė (55-57) 07:30 Asmens sargybinis (3) 08:35 Farų

06:10 Televitrina 06:30 Saša ir
Tania 07:00 Bearas Gryllsas. Išlikimas 08:00 Kaulai 09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI Majamis
10:30 Moderni šeima 11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų
13:25 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 19:25
Univeras. Naujas bendrikas 20:30
Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28
Orai 21:30 Džo 23:50 Pėdsakai
00:40 Daktaras Hausas 01:35
Moderni šeima 02:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 02:50
Simpsonai
05:00 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 „Dainius Pulauskas
Group” – 20. 07:50 Mažasis atradėjas 08:00 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 1 08:25 Septynios Kauno dienos. 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 9 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Kova už išlikimą 13:10
Nacionalinis turtas. 13:35 Nes
man tai rūpi 14:20 ARTi. Veidai.
14:35 „Islamo valstybė”. Kruvinas
projektas 15:20 Mažasis atradėjas
15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda
daiktai 9 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 Misija 18:30 Atspindžiai
19:00 Laisvės vėliavnešiai 19:30
Meilė kaip mėnulis 20:25 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 21:15 Lemtinga diena 22:10 Antradienio detektyvas. Komisarė Lanc 00:05 DW
naujienos rusų kalba. 00:20 Dabar
pasaulyje 00:50 Džiazo muzikos
vakaras 02:25 Įvertink riziką 04:10
Klauskite daktaro

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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(1) 09:30 Teisingumo agentai (25)
10:30 Kobra 11 (3) 11:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (10) 12:35 Stoties policija
(41) 13:45 Asmens sargybinis (5)
14:50 Farų karai (2) 15:50 Teisingumo agentai (26) 16:50 Kobra 11
(4) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Spe21.00 val.
22.30 val. cialiųjų tyrimų skyrius (11) 18:55
Stoties policija (42) 20:00 Info
„Žmogžudystė Baltuodiena 20:25 Nusikaltimų miestas
„Džoja“
siuose rūmuose“
(23) 21:00 Suvilioti nepažįstamąjį
23:10 Visa griaunantis 01:20 Persekiotojas (16) 02:05 Vanity Fair.
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Visiškai slaptai (10)
Respublikos himnas 06:05 Labas
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35 rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė „Baltoji vergė“ (36) 06:20 Progra- Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė
policija 7 10:50 Komisaras Rek- ma 06:24 TV parduotuvė 06:40 policija 7 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Giminės. Gyvenimas Kaimo akademija 07:10 4 kampai sas 11:40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3. 12:35 TV žaidimas „Kas 07:40 Vasara tiesiogiai su D 08:10 tęsiasi 3. 12:35 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro „Delta“ (1/14) 09:15 „Rojus“ (96) ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 10:20 „Neišsižadėk“ (24) 11:25 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva „Ragana“ (1/8) 12:30 „Iššūkis“ Žinios 14:15 Laba diena, Lietu16:30 Seserys 17:30 Žinios. Spor- (3/6) 13:35 TV parduotuvė 13:50 va 16:30 Seserys 17:30 Žinios.
tas. Orai (su vertimu į gestų k.) „Gluchariovas“ (1/41) 14:55 „Gu- Sportas. Orai (su vertimu į gestų
18:15 Auksinis protas 19:30 Gy- rovo bylos. Medžioklė“ (2) 16:00 k.) 18:15 Auksinis protas 19:30
venimas 20:25 Loterija „Keno Lo- Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai Dokumentinė istorinė laida „Lietuto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų vos kolumbai” 20:25 Loterija „Ketema 21:20 Sportas 21:29 Loterija daktaras“ (2/43) 18:00 Reporteris no Loto” 20:30 Panorama 21:00
„Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedi- 18:57 Orai 19:00 „Bitininkas“ (1/3) Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
cija 22:30 Vasara su „Dviračio ži- 20:00 Reporteris 20:30 Vasara Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė
niomis” 23:00 Aukštuomenės dak- tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 ekspedicija 22:30 Vasara su „Dvitaras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė „Krikšto tėvas“ (3) 22:00 Repor- račio žiniomis” 23:00 Aukštuomepolicija 7 00:30 TV žaidimas „Kas teris 22:57 Orai 23:00 „Glucha- nės daktaras 7 23:45 Štutgarto
ir kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios riovas“ (1/38) 00:05 „Delta“ (1/13) kriminalinė policija 7 00:30 TV
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia- 01:05 „Iššūkis“ (3/3) 02:00 „Ra- žaidimas „Kas ir kodėl?” 01:00
si 3. 02:00 LRT radijo žinios 02:05 gana“ (1/7) 02:45 „Neišsižadėk“ LRT radijo žinios 01:05 Giminės.
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi- (18) 03:35 „Žmogus be praeities“ Gyvenimas tęsiasi 3. 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite dakjo žinios 03:05 Gyvenimas 04:00 (9) 04:20 „Ragana“ (1/7)
taro 03:00 LRT radijo žinios
LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė ekspedicija
06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (237-239)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (17)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
(168) 08:55 Rytas su LNK 10:55
Varom! (3) 11:25 Meilės sparnai
(17) 12:25 Meilės sparnai (18)
13:25 Gyvenimo daina (43) 14:25
Dvi širdys (992-995) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Varom!
(4) 20:00 Tautos tarnas (20) 20:30
Tautos tarnas (21) 21:00 Bus visko
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Pavojai gelmėse 2. Rifas 00:15
Judantis objektas (12) 01:05 Gundanti klasta
05:10 CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius 06:10 Televitrina 06:25
Kempiniukas Plačiakelnis 06:55
Simpsonai 07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai mano gyvenimas 12:00 Moterys
meluoja geriau. 10 metų 13:00
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 Moterys meluoja
geriau. 10 metų 21:00 Kam ta meilė? 21:30 TV3 vakaro žinios 22:17
TV3 sportas 22:22 TV3 orai 22:25
Vikinglotto 22:30 Džoja 00:50 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
01:45 Kaulai 02:35 Pelkė 03:25
Ekstrasensų mūšis 04:20 Nevykėlių dalinys
06:00 Auklė (58) 06:30 Auklė (59)
07:00 Auklė (60) 07:30 Asmens
sargybinis (4) 08:30 Farų karai

06:15 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 Simpsonai 11:25 Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25
Univeras. Naujas bendrikas 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
19:25 Univeras. Naujas bendrikas
20:30 Saša ir Tania 21:00 Žinios
21:28 Orai 21:30 Nusikaltėlis
23:40 Pėdsakai 00:45 Daktaras
Hausas 01:35 Moderni šeima
02:25 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 02:50 Simpsonai

09:30 Teisingumo agentai (26)
10:30 Kobra 11 (4) 11:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (11) 12:35 Stoties policija
(42) 13:45 Asmens sargybinis (6)
14:50 Farų karai (3) 15:50 Teisingumo agentai (27) 16:50 Kobra 11
(5) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12) 18:55
Stoties policija (43) 20:00 Info
diena 21:00 Žmogžudystė Baltuosiuose rūmuose 23:10 Suvilioti
nepažįstamąjį 01:15 Persekiotojas
(17) 02:00 Kas žudikas? (43)

Penktadienis, rugpjūčio 3 d.

21.15 val.
„Dešimt jardų“

gumo agentai (28) 16:50 Kobra
11 (6) 17:55 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (13)
18:55 Stoties policija (44) 20:00
Info diena 21:00 Kraujas Maniloje
22:45 Žmogžudystė Baltuosiuose
rūmuose 00:50 Persekiotojas (18)
01:40 Kas žudikas? (44) 02:35
Kraujas Maniloje
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Geriausios nardymo vietos“
06:00 „Pavojingiausios kelionės.
Kinija“ 06:20 Programa 06:24
TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio
turgūs. Mumbajus“. 06:40 Krepšinio pasaulyje su V 07:10 Grilio
skanėstai 07:40 Vasara tiesiogiai
su D 08:10 „Delta“ (1/16) 09:15
„Rojus“ (98) 10:20 „Lemtingas
panašumas“ (4) 11:25 „Ragana“
(1/10) 12:30 „Iššūkis“ (3/8) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/43) 14:55 „Gurovo bylos.
Medžioklė“ (4) 16:00 Reporteris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo
būdas 17:00 „Moterų daktaras“
(2/45) 18:00 Reporteris 18:45
Keliauk su „Reporteriu“ 18:57
Orai 19:00 „Bitininkas“ (1/5) 20:00
Reporteris 20:27 Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00 „Krikšto tėvas“ (5) 22:00 Reporteris 22:45
Keliauk su „Reporteriu“ 22:57
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/40)
00:05 „Delta“ (1/15) 01:05 „Iššūkis“ (3/5) 02:00 „Ragana“ (1/9)
02:45 „Lemtingas panašumas“
(2) 03:35 „Žmogus be praeities“
(11) 04:20 „Ragana“ (1/9)

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
Senis 10:05 Štutgarto kriminalinė
policija 7 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3. 12:35 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios 15:10 Laba diena,
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksinis
protas 19:30 Beatos virtuvė 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Duokim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 23:00 Fantastiškas penktadienis. Pasveikink mirtį
kitą dieną 01:10 Štutgarto kriminalinė policija 7 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
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Ta- tęsiasi 3. 04:00 LRT radijo žinios
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai 04:05 Klauskite daktaro
nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
06:10 Dienos programa 06:15 Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
11:00 Simpsonai 11:25 Kobra 11
Mano gyvenimo šviesa (243-245) Simpsonai 11:25 Kobra 11 12:25
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25
07:30 Neramūs ir triukšmingi (19) Vedęs ir turi vaikų 13:25 Univeras.
Univeras. Naujas bendrikas 14:30
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris Naujas bendrikas 14:30 Televitrina
Televitrina 15:00 Juokingiausi
(170) 08:55 Rytas su LNK 10:55 15:00 Juokingiausi Amerikos naAmerikos namų vaizdeliai 15:25
Varom! (5) 11:25 Meilės sparnai mų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
(21) 12:25 Meilės sparnai (22) CSI Majamis 18:00 6 kadrai 18:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
13:25 Gyvenimo daina (45) 14:25 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Univeras.
19:25 Univeras. Naujas bendrikas
Dvi širdys (1000-(1003) 16:30 La- Naujas bendrikas 20:00 Farai
20:30 Saša ir Tania 21:00 Žinios
bas vakaras, Lietuva 17:35 Nuo... 21:00 Žinios 21:53 Sportas 21:58
21:28 Orai 21:30 Plėšikai 23:40
Iki... 18:30 Žinios 19:25 Sportas Orai 22:00 Nevaldoma grėsmė
Pėdsakai 00:40 Daktaras Hausas
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadie- 00:35 Daktaras Hausas 01:30 24
01:30 Moderni šeima 01:55 Juonis 21:00 SAVAITĖS HITAS Pašė- valandos. Palikimas 02:20 Juokinkingiausi Amerikos namų vaizdelę vyrukai 2 23:50 Babilonas 01:45 giausi Amerikos namų vaizdeliai
liai 02:25 Simpsonai
02:45 Vilfredas
Gran Torino
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (37) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai
su D 08:10 „Delta“ (1/15) 09:15
„Rojus“ (97) 10:20 „Lemtingas
panašumas“ (3) 11:25 „Ragana“
(1/9) 12:30 „Iššūkis“ (3/7) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/42) 14:55 „Gurovo bylos.
Medžioklė“ (3) 16:00 Reporteris
16:30 Vasara tiesiogiai su D 16:57
Orai 17:00 „Moterų daktaras“
(2/44) 18:00 Reporteris 18:52 Orai
18:55 Rubrika „Verslo genas“.”
19:00 „Bitininkas“ (1/4) 20:00 Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai su
D 20:57 Orai 21:00 „Krikšto tėvas“
(4) 22:00 Reporteris 22:52 Orai
22:55 Rubrika „Verslo genas“.”
23:00 „Gluchariovas“ (1/39) 00:05
„Delta“ (1/14) 01:05 „Iššūkis“ (3/4)
02:00 „Ragana“ (1/8) 02:45 „Lemtingas panašumas“ (1)

06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (240-242)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (18)
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
(169) 08:55 Rytas su LNK 10:55
Varom! (4) 11:25 Meilės sparnai
(19) 12:25 Meilės sparnai (20)
13:25 Gyvenimo daina (44) 14:25
Dvi širdys (996-999) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Varom!
(5) 20:00 Tautos tarnas (22) 20:30
Tautos tarnas (23) 21:00 Bus visko
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Gran Torino 00:50 Judantis objektas (13) 01:40 Pavojai gelmėse
2. Rifas 03:20 Alchemija XXII.
Vieną kartą Mažeikiuos... 03:50
05:00 Panorama. 05:30 Dienos
05:00 Panorama. 05:30 Dienos RETROSPEKTYVA
tema. 05:52 Sportas. Orai. 06:00
tema. 05:52 Sportas. Orai. 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Džiazo muzikos vakaras 05:15 CSI elektroninių nusikal- 06:05 Koncertuoja Tommy Emma07:40 Džiunglių būrys skuba į pa- timų skyrius 06:10 Televitrina nuel (gitara, vokalas) 07:00 Džiungalbą 2 07:50 Mažasis atradėjas 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis glių būrys skuba į pagalbą 07:20
08:00 Nauji Piterio Peno nuotykiai 06:55 Simpsonai 07:25 Simpso- Mažasis atradėjas 07:30 Nauji
1 08:25 Nacionalinis turtas. 08:50 nai 07:55 Kam ta meilė? 08:25 Piterio Peno nuotykiai 1 07:50 LiKaip atsiranda daiktai 9 09:15 La- Paskutinis iš Magikianų 08:55 nija, spalva, forma. 08:20 Lietuva
bas rytas, Lietuva. 12:00 DW nau- Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda
jienos rusų kalba. 12:15 Kova už gyvenimas 12:00 Moterys meluoja daiktai 9 09:15 Labas rytas, Lietuišlikimą 13:05 Linija, spalva, forma. geriau. 10 metų 13:00 Pažadėtoji va. 12:00 DW naujienos rusų kal13:35 Stilius 14:30 Lemtinga die- 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios ba. 12:15 Kova už išlikimą 13:10
na 15:20 Mažasis atradėjas 15:30 16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba Euromaxx 13:40 Klauskite daktaro
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 spor- 14:35 Žmonės, kurie sukūrė Lietu15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai tas 19:27 TV3 orai 19:30 Pasku- vą. Jurgis Šaulys. 15:20 Mažasis
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 9 tinis iš Magikianų 20:00 Moterys atradėjas 15:30 Džiunglių būrys
16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 meluoja geriau. 10 metų 21:00 skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji PiKultūrų kryžkelė 18:30 Septynios Kam ta meilė? 21:30 TV3 vakaro terio Peno nuotykiai 1 16:05 Kaip
Kauno dienos 19:00 Maistas ir žinios 22:22 TV3 sportas 22:27 atsiranda daiktai 9 16:30 Laba dieaistros 19:30 Meilė kaip mėnu- TV3 orai 22:30 Patriotas 01:00 na, Lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelis 20:25 UEFA Čempionų lygos CSI elektroninių nusikaltimų sky- lė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00
atranka. Marijampolės „Sūduva” rius 01:50 Kaulai 02:40 Pelkė Lietuva mūsų lūpose 19:30 Meilė
– Belgrado „Crvena zvezda” 22:30 03:30 Ekstrasensų mūšis 04:30 kaip mėnulis 20:25 Anapus čia ir
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30
Elito kinas. Karališkas romanas Nevykėlių dalinys
Kiotas. Romantiška pažintis su
00:45 DW naujienos rusų kalba.
nacionalinėmis vertybėmis 22:15
01:00 Dabar pasaulyje 01:30
Koncertuoja Tommy Emmanuel 6:00 Auklė (61-63) 07:30 Asmens Lietuvių kino klasika 23:45 DW
(gitara, vokalas)
sargybinis (5) 08:30 Farų karai (2) naujienos rusų kalba

05:40 Moderni šeima 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 Moterys
meluoja geriau. 10 metų 13:00 Pažadėtoji 15:00 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 Heraklis 21:15 Dešimt jardų 23:25 Artimi priešai 00:20 CSI
elektroninių nusikaltimų skyrius
01:15 Kaulai 02:05 Pelkė 03:00
Ekstrasensų mūšis 04:00 Nevykėlių dalinys 04:50 Kaulai
06:00 Auklė (64-66) 07:30 Asmens sargybinis (6) 08:30 Farų
karai (3) 09:30 Teisingumo agentai
(27) 10:30 Kobra 11 (5) 11:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (12) 12:35 Stoties policija
(43) 13:45 Asmens sargybinis (7)
14:50 Farų karai (4) 15:50 Teisin-

05:00 Panorama. 05:30 Dienos
tema. 05:52 Sportas. Orai. 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Koncertuoja Tommy Emmanuel (gitara, vokalas) 07:10
Džiunglių būrys skuba į pagalbą
2 07:20 Mažasis atradėjas 07:30
Nauji Piterio Peno nuotykiai 1
07:55 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:25 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Kaip atsiranda daiktai 9
09:15 Labas rytas, Lietuva. 11:30
2018 Europos čempionatas. Irklavimas (pusfinaliai) 13:45 DW
naujienos rusų kalba. 14:00 Stop
juosta. (su vertimu į gestų k.) 14:25
Mūsų miesteliai. Užventis. 1 d.
15:15 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 15:30 Detektyvė Miretė 15:40
Stebuklingoji Boružėlė 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 9 16:30 Laba
diena, Lietuva. 18:00 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 19:00 2018
Europos čempionatas 20:45 Kultūros teismas. Teisėja Snieguolė
Matulienė. 21:30 Europos kinas.
Fontanos aikštė 23:35 Šv. Jurgio
meno sezonas 2018

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugpjūčio 4 d.

21.20 val.
„Diena po rytojaus“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 06:30 Klausimėlis.
lt. 06:45 Berniukas ir pasaulis 08:05 Beatos virtuvė 09:00
Labas rytas, Lietuva 11:45 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų
išgyvenimo strategija 12:40 Pasaulio dokumentika. Maži, bet
ypatingi. vėžliai 13:35 Džesika
Flečer 4 15:20 Gamtos inspektoriai. 15:43 Loterija „Keno Loto”
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00
Klausimėlis.lt. 18:30 Nacionalinė
paieškų tarnyba 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto” ir
„Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 21:00 Ryčio Cicino jubiliejinis koncertas 23:10 Suvesti
sąskaitas 00:50 Pasveikink mirtį
kitą dieną 03:00 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo
strategija 03:55 Lengvai ir linksmai! Rytis Cicinas 04:25 Džesika Flečer 4
06:25 Dienos programa 06:30
Žvėrelių būrys (10) 06:55 Neramūs ir triukšmingi (18) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai (11) 07:45 Kiaulė,
Ožka, Bananas ir Svirplys (24)
08:10 Pabaisiukas Bansenas
(11) 08:35 Tomo ir Džerio šou
(24) 09:00 Ogis ir tarakonai (46) 09:30 Drakonų kova. Super
(33) 10:00 KINO PUSRYČIAI
Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai
11:40 Pričiupom! (7) 12:10 Laikrodžių stabdytojai 14:00 Karaliaus Tuto prakeiksmas (1) 15:45
Karaliaus Tuto prakeiksmas (2)
17:30 Geriau vėliau, negu niekada (6) 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS Legendos susivienija 21:20
Kvailių apsauga 23:15 Madėjos
liudytojų apsauga 01:25 Pašėlę
vyrukai 2
05:30 Moderni šeima 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00
Ančiukų istorijos 07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00 Aladinas 08:30 Kobra 11 09:30 Maisto kelias 10:00 Bibliotekininkai
11:00 Elfai 12:40 Sužvejok dingusią žuvį 14:45 Gatvės šokiai
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30
TV3 žinios 19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30 Džonsonų atostogos
21:20 Diena po rytojaus 23:55
Brangenybių medžiotojai 01:05
Holograma karaliui 02:45 Aš, kitas aš ir Irena 04:45 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
06:15 Auklė (60-64) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Nutrūkę nuo grandinės (7) 09:30
Apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta

(10) 10:30 Džiunglių princesė
Šina (8) 11:30 Apvalioji planeta (3) 12:05 Apvalioji planeta
(4) 12:40 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai (4) 13:35
Ekstrasensų mūšis (2) 15:50 Nusikaltimų miestas (22) 16:20 Reali mistika (40) 17:20 Vanity Fair.
Visiškai slaptai (11) 18:20 Kas
žudikas? (45) 19:30 Dainuok
mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Urvas 23:25 AŠTRUS
KINAS Pražūtingas rūkas 01:45
Dainuok mano dainą
06:05 „Pavojingiausios kelionės. Kongas, Katangos provincija“ 06:35 „Neprijaukinti.
Afrika“ 07:00 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis
iš viršaus“ 07:55 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“ 08:30 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 08:45
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas 11:00
„Iššūkis“ (2/5; 2/6) 13:00 „Baltoji vergė“ (25; 26) 15:00 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 15:15
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Rubrika
„Saugi vaikystė“ 16:25 „Neišsižadėk“ (25; 26) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(26 tęs.; 27) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (1; 2) 22:00 Žinios
22:27 Orai 22:30 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ (2 tęs.) 23:10
„Iššūkis“ (2/5; 2/6) 01:10 „Pražūtingi smaragdai“ (59; 60) 02:45
„Baltoji vergė“ (25; 26) 04:10
„Neprijaukinti. Afrika“ 04:35 „Iššūkis“ (2/5; 2/6)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Taikinys 08:30
Sandėlių karai 09:00 Vienam
gale kablys 09:30 Žūklė laukinėje gamtoje 10:00 Nuo amato
iki verslo 10:30 Planetos talentai
11:00 Pragaro kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Rizikingiausi
skrydžiai pasaulyje 14:00 Įelektrintas ledas 15:00 Ledo kelias
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
karai 18:00 Skorpionas 19:00
Amerikos dievaitis 21:00 Žinios
21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00
Universalus karys 00:00 Džo
02:05 Nusikaltėlis
05:30 Panorama. 05:52 Sportas. Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim
garo! 07:35 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė. (subtitruota, kart.)
08:05 Misija. Vilnija. 08:30
Pažvelk į profesiją kitaip 09:00
Mokslo sriuba 09:30 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos festivalis „Mes
– Pasaulis”. Legenda Lietuvai.
3 d. 10:50 Laisvės vėliavnešiai
11:20 2018 Europos čempionatas. Irklavimas (finalai) 15:30 Nacionalinis turtas. 16:00 Euromaxx 16:30 Medinės istorijos 17:30
Atspindžiai. Paveldo kolekcija.
18:00 Alenas Delonas. Išskirtinis portretas. 19:00 2018 Europos čempionatas 21:05 Kino
žvaigždžių alėja. Mano sėkmės
paslaptis. 22:55 LRT OPUS
ORE. Grupės „Deeper Upper”
koncertas 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Europos kinas. Fontanos aikštė 02:35 Prokurorai
03:20 Pažvelk į profesiją kitaip
03:45 Klauskite daktaro
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Paulius VI apie
„Humanae vitae“:
„niekad taip
nejaučiau savo
pareigų svorio“
Liepos 26 dieną sukanka lygiai penkiasdešimt metų nuo
palaimintojo Pauliaus VI enciklikos „Humanae Vitae“ apie
prideramą tvarką perteikiant
žmogaus gyvybę paskelbimo,
1968 metais.
Šio trumpo teksto nuostatos
tiek savo paskelbimo metu,
tiek šiandien kelia daug diskusijų ir daug pasipriešinimo,
tarp tikinčiųjų ir ne: jame buvo pasisakyta prieš dirbtinę
kontracepciją ir prieš abortus
kaip gimstamumo kontrolę.
Jei abortų moralinis vertinimas
gali būti pasiektas ir išdėstytas
pakankamai betarpiškai, tai
kontracepcijos atžvilgiu tai sudėtingiau: kodėl, pavyzdžiui,
kontracepcija nesinaudoti sutuoktiniams, kurie jau susilaukė daug vaikų ir nusprendžia
jų daugiau neturėti dėl tikrai
svarių priežasčių?

Gimstamumo
reguliavimo būdai
Čia svarbu išvengti dažnai
pasitaikančių, dar ir šiandien
kartojamų klaidų: enciklika
„Humanae vitae“ neneigia
sutuoktinių atsakomybės ir
laisvės, atsakingos tėvystės ir
atsižvelgimo į konkrečias gyvenimo sąlygas, nesusiaurina sutuoktinių vedybinio gyvenimo iki vaikų gimdymo
ir nepasisako už didžiausią
įmanomą vaikų skaičių. Priešingai, ji pabrėžia atsakingą ir
protingą tėvystę, tačiau, kaip
byloja jos antraštė, „priderama
tvarka“, kitaip tariant, naudojantis ne dirbtiniais, o natūraliais būdais.
„Jeigu sekantis gimdymas
yra atidėtinas dėl pateisinamų
priežasčių, būtent dėl fizinių ar
dvasinių sąlygų arba dėl išorinių aplinkybių, tai, kaip moko
Bažnyčia, sutuoktiniams yra
leistina atsižvelgti į gimdymo
funkcijų ciklą ir vedybiniams
santykiams naudoti nevaisingą
REKLAMA

metą; vadinasi, vaikų skaičių
planuoti taip, kad jokiu būdu nebūtų nusikalstama doriniams principams, kuriuos čia
dabar išdėstome“, rašo Paulius VI enciklikos šešioliktajame skyriuje. Ir tęsia: „Bažnyčia neprieštarauja sau ir savo doktrinai, tiek spręsdama,
kad sutuoktiniams yra leistina
atsižvelgti į nevaisingus laiko
tarpus, tiek drausdama naudoti apsisaugojimo priemones,
nors joms pateisinti vis būtų
kartojami argumentai, atrodą
tinkami ir svarūs. Iš tikrųjų šie
du elgimosi būdai iš esmės skiriasi: pirmuoju būdu sutuoktiniai teisėtai pasinaudoja gamtos duota galimybe, o antruoju
būdu jie užkerta kelią natūraliam gamtos procesui. (...) Nevaisingaisiais laikotarpiais jie
atlieka moterystės aktą, kad išreikštų abipusę meilę ir puoselėtų pažadėtą ištikimybę“.
Pauliaus VI išdėstyta „dorinė tvarka“, pasak pačios enciklikos prognozės, „nebuvo
lengvai priimta“ (žr. 18 sk.)
Tačiau ir jos atsiradimo kelias
nebuvo lengvas – ji buvo rengiama ketverius metus, o gausybės argumentų už ir prieš
apibendrinimas ankstesnio ir
vėlesnio Bažnyčios mokymo
šviesoje buvo be galo įtemptas iššūkis.

Sunkus uždavinys
Šiuo požiūriu yra iškalbinga
paties Pauliaus VI kalba, pasakyta 1968 liepos 31 dieną,
bendrosios audiencijos metu,
tą pačią savaitę, kai enciklika „Humanae vitae“ buvo paskelbta. Visų pirma jis pabrėžė,
jog enciklika nėra vien „negatyvaus moralinio įstatymo“ deklaracija, atmetanti kiekvieną
veiksmą, kuris trukdo prokreacijai, tačiau ir ypač „pozityvios
santuokinės moralės“ išdėstymas visapusiškos žmogaus
sampratos ir jo žemiško bei
amžinojo likimo šviesoje. Popiežius pridūrė, jog šis „pamatinio“ gyvenimo aspekto išaiškinimas nėra „pilnas“ šeimos,
santuokos ir papročių sferos
aptarimas, tad Bažnyčia ateityje ko gero dar pateiks „platesnę, organiškesnę ir sintetiškesnę“ sampratą.
Tačiau, sakė Paulius VI savo
klausytojams, šioje bendrojoje
audiencijoje jis nori paminėti
ne tiek paties dokumento turinį, kiek „savo jausmus“ per
ilgą jo rengimo laiką.
„Didžiulė atsakomybė buvo
pirmasis jausmas. (...) Prisipažinsiu jums, kad dėl šio jausmo
teko nemažai dvasiškai kentėti. Jokiose kitose aplinkybėse

Liepos 29 d., sekmadienį,
bus švenčiami Šv. Onos atlaidai.
Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos 8; 10; 11 val.,
suma – 12.30 val. ir vakare – 18 val.
Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento
adoracija. Kviečiame tikinčiuosius atlaiduose gausiai
dalyvauti, įsijungti į Eucharistinę procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.
nejaučiau tokio savo pareigų
svorio, kaip šiose. Tyrinėjau,
skaičiau, diskutavau, kiek galėjau. Taip pat daug meldžiausi“, - sakė Paulius VI. (Originaliame tekste, pagal to laiko
paprotį, vartojamas įvardis
„mes“).
„Žinojau apie karštas diskusijas, aistringas ir autoritetingas šia be galo svarbia tema;
girdėjau skardžius viešosios
nuomonės ir žiniasklaidos
balsus; klausiausi tylesnių, tačiau daug giliau į ganytojišką
ir tėvišką širdį įsiskverbiančių žmonių balsų, ypač labai
gerbtinų moterų, slegiamų šios
didelės problemos ir, dar daugiau, sunkios patirties; skaičiau mokslinius pranešimus
apie nerimą keliančius demografinius klausimus pasaulyje, lydimus ekspertų studijų ir
vyriausybių programų; iš visur
pasiekdavo publikacijos, tiriančios pavienius mokslinius
problemos aspektus ar realistiški svarstymai apie daug ir
sunkių sociologinių pasekmių
(...) Kiek kartų pasijaučiau tarsi
užverstas dokumentacijos masės (...)“, - neslėpė popiežius
sunkumų pastangose, siekiant
suprasti kokie yra autentiškos
žmogiškos, santuokinės, krikščioniškos meilės „vidiniai poreikiai“, „esminė struktūra“.
Kelis kartus jis užsiminė apie
konsultacijas su aukšto “moralinio, mokslinio sielovadinio“ profilio žmonėmis, apie
pastangas normą padaryti kuo
paprastesne ir lengvesne.
Kitas jo jausmas, anot Pauliaus VI, buvo „viltis“, kad
dokumentas ir jame išdėstytos tiesos bus „gerai priimti“,
nepaisant plačiai paplitusių
skirtingų nuomonių.

„Sunkus tekstas“
Kaip minėta, enciklika „Humanae vitae“ pareikalavo pastangų ir iš ganytojų ar teologų,
nekalbant apie atvirai priešiškas reakcijas. Iliustratyvi yra

Benedikto XVI pastaba vokiečio žurnalisto Peterio Seewaldo 2016 metais parengtoje
knygoje „Benediktas XVI: paskutinis testamentas jo paties
žodžiais“. Tuometiniame laike
ir kontekste, pasakė popiežius
emeritas, Pauliaus enciklika
jam buvo „sunkus tekstas“: ne
dėl enciklikos išvadų, kurias jis
priėmė, o dėl argumentacijos,
kuri rėmėsi daugiausia prigimtiniu įstatymu. Ji atrodė „nepakankama“.
Galima pasakyti, kad tai išsprendė Jono Pauliaus II „kūno teologija“ apie santuoką ir
seksualumą, kuri prigimtinio
įstatymo perspektyvą papildė
personalistine, egzistencine
perspektyva, tarsi išpildant ir
paties Pauliaus VI numatymą,
kad šiais klausimais Bažnyčia
dar pasiūlys naują „sintezę“.

Vakar ir šiandien
Enciklika „Humanae vitae“
yra ilgaamžis dokumentas ta
prasme, kad nagrinėjo ir pateikė išvadas apie temą, kuri per
pastaruosius dešimtmečius tapo vis svaresne, vis labiau aptariama ir reguliuojama. Šiandien bioetika, gyvybės vertės,
asmens orumo, gyvybės ir biotechnologijų klausimai yra ir
vyriausybių darbotvarkės dalis. Per penkis dešimtmečius
įvykę poslinkiai, įgyta visuomenių patirtis taip pat leidžia
naujai įvertinti ir pačią „Humanae vitae“.
Apie tai Šventojo Sosto
dienraščio „l’Osservatore Romano“ puslapiuose rašo Lucetta Scaraffia, istorikė ir žurnalistė, kuri sugretina kontekstą prieš penkiasdešimt metų ir
šiandien.
Prieš pusšimtį metų ore
sklaidė „seksualinės revoliucijos“ dvasia, tokios revoliucijos
realizavimui reikėjo kontracepcijos ir aborto galimybės.
Iš kitos pusės, buvo baiminamasi demografinės „bombos“,
kuri pakenks pasiturinčių šalių

gerovei. Tuo metu tai buvo
dvi galingos tendencijos, kurios abi stojo prieš encikliką,
patrauklios, nes viena žadėjo
laimę, o kita turtą.
Šiandien jau matome, kad
abi šios utopijos geidžiamų
vaisių neatnešė: nei laimės, nei
turtų. Taip pat pagimdė naujų
ir dramatiškų problemų. Demografinis nuosmukis atvėrė
duris masėms migrantų, kurie
būtini ir tuo pat metu daugeliui nepriimtini. Medicininė
gimimų kontrolė šiandien virto tokiomis intervencijomis į
gyvybę, kurios dažnai dviprasmiškos ir pavojingos. Daugybė moterų po ilgų cheminių
kontraceptikų naudojimo metų
nebesugeba pastoti.
Šiandien, kai ekologija besidominčios merginos domisi
natūraliais gimstamumo reguliavimo būdais, net nežinodamos apie „Humanae vitae“ eg-

zistavimą, o vyriausybės siūlo
gimstamumo didinimo politikas, encikliką galime vertinti
kitaip nei „Bažnyčios pralaimėjimą prieš modernybę“, o
kaip sugebėjimą išvengti 20
amžiaus utopijų spąstų, kaip
įžvalgumą, kuris būtų galėjęs
apsaugoti moterų sveikatą ir
porų ryšius, perspėti apie poslinkiuose glūdinčias ribas.
„Bet tik mažuma tai gali:
daugumai vis dar sunku atsiplėšti nuo seno supriešinimo
tarp progresistų ir konservatorių, kurios viduje enciklika buvo sudraskyta į skutus, neapčiuopiant nei jos kritiškos dvasios, nei jos inovatyvios jėgos.
Dar ir šiandien, rodos, niekas
neatsimena, kad, pirmą kartą,
popiežius priėmė natūralų gimimų reguliavimą ir pakvietė
medikus ištirti veiksmingus
natūralius metodus“, rašo istorikė.
VATICAN NEWS

Per dvi vizito Lietuvoje dienas Šventasis Tėvas melsis Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje, aplankys buvusį KGB kalėjimą, prisimins okupacijų
aukas. Šventasis Tėvas susitiks su prezidente ir žmonėmis, susirinkusiais S. Daukanto aikštėje. Skirs laiko susitikti su kunigais,
vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais.

ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 22 d.)
> Mandagumo vizitas pas Prezidentę Prezidento rūmuose.
> Susitikimas su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais,
diplomatinio korpuso nariais S. Daukanto aikštėje.
> Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios lankymas.
> Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje.

SEKMADIENIS (rugsėjo 23 d.)
> Šv. Mišios Kauno Santakos parke.
> Viešpaties Angelo malda Kauno Santakos parke.
> Susitikimas su kunigais, vienuoliais (-ėmis), pašvęstaisiais
(-siomis), seminaristais Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.
> Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda
Vilniuje.
Ketinantys dalyvauti šv. Mišiose Kaune ir Jaunimo susitikime su popiežiumi Vilniuje turės iš anksto užsiregistruoti:
įsirašyti į parapijos grupę arba savarankiškai registruotis internetu. Elektroninės registracijos pradžia numatoma rugpjūčio 1 d.
Popiežių Pranciškų bus galima pamatyti iš gana arti ne tik kelyje, bet ir susitikimuose. Norintiems pasimatyti su popiežiumi
prie Aušros Vartų, prie buvusio KGB vidaus kalėjimo, sutikti jį
S. Daukanto aikštėje Vilniuje registracija nereikalinga.
Kiekvienas yra laukiamas. Tegul popiežiaus apsilankymas
būna džiugus įvykis visai Lietuvai ir jos žmonėms. Kviečiame
gausiai ir aktyviai dalyvauti, klausytis žinios, kurią popiežius
Pranciškus atveža į mūsų šimtametę šalį.
Dalyvavimas visuose renginiuose nemokamas.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2018 m. LIEPOS 28 d., www.naujasisgelupis.lt

Liepos 28 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė Hepatito diena
Saulė teka 05:20
leidžiasi 21:30
Dienos ilgumas 16.10
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras, Vytas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius, tręšti, netinkamas laikas
laistyti.

Matematinis galvosūkis

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

LIEPOS

28

Š E ŠTA D I E N I S

+20
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+19 +24

+21 +28

SEKMADIENIS

LIEPOS

29

Liepos 29 d.
SEKMADIENIS
Šv. Morta, Griaustinio diena
Jūros diena
Žvejų diena
Saulė teka 05:21
leidžiasi 21:28
Dienos ilgumas 16.07
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Beatričė, Faustinas, Feliksas,
Morta, Simplicijus, Mantvydas,
Mantvydė, Laimis
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius, tręšti, netinkamas laikas
laistyti.

+21
+28
KLAIPĖDA

VILNIUS

+20 +27
LIEPOS

30

+21 +26

PIRMADIENIS

+21
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+19 +26
LIEPOS
Atsakymai

Liepos 30 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 05:23
leidžiasi 21:27
Dienos ilgumas 16.04
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Abdonas, Nortautas, Radvilė,
Donatilė
Tinkamas laikas sėti:
ridikus, ridikėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes,
žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.

31

+20 +26

ANTRADIENIS

+21
+25
KLAIPĖDA

VILNIUS

+20 +23
RUGPJŪČIO

1

+20 +27

TREČIADIENIS

+21
+27
KLAIPĖDA

VILNIUS

+20 +26
RUGPJŪČIO

2

Liepos 31 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 05:25
leidžiasi 21:25
Dienos ilgumas 16.00
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Elena, Ignacas, Sanginas,
Vykintė, Ignotas
Tinkamas laikas sėti:
ridikus, ridikėlius, morkas, pastarnokus, petražoles, braškes,
žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti derlių.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
MERGVAKARIS.
6+1 - 7371447.00€

0

6 skaičiai - 232309.00€ 0
5+1 skaičius-16179.00€ 0
5 skaičiai - 986.00€

3

4+1 skaičius-93.00€

38

4 skaičiai - 8.00€

282

3+1 skaičius-4.50€

711

3 skaičiai - 1.50€

4910

2+1 skaičius-1.25€

5033

2 skaičiai - 0.75€

35572

Kito tiražo prognozė:

3,0 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+20
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1542
1979
1914
1588
1940
1994
1991
tų akmuo.

m. liepos 28 d.: padėtas kertinis
Kauno rotušės pastato pamam. liepos 28 d.: Klaipėdoje atidarytas Lietuvos jūrų muziejus.

m. liepos 28 d.: Austrija-Vengrija
paskelbė Serbijai karą, tuo pradėdama Pirmąjį pasaulinį karą.

RUGPJŪČIO
Atsakymai

Sudoku

+21 +26

+20 +26

Rugpjūčio 1 d.
TREČIADIENIS
Klaipėdos miesto gimtadienis
Lošimas
Saulė teka 05:27
Nr. 1324
leidžiasi 21:23
2018-07-25
Dienos ilgumas 15.56
Pilnatis (20 mėnulio diena)
SKAIČIAI
Bartautas, Bartautė, Almeda
Pagrindiniai skaičiai: 20, 22, 25,
Tinkamas laikas sėti:
28, 43, 44
česnakus.
Sode, darže:
Vikingo skaičius: 4
tinkamas laikas kaupti, konservuoti, šaldyti vaisius, naiVieno derinio laimėjimų
kinti piktžoles.
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
Rugpjūčio 2 d.
KETVIRTADIENIS
Ubagų diena, Porciunkulė,
Šv. Mergelės angeliškosios
šventė
Saulė teka 05:28
leidžiasi 21:21
Dienos ilgumas 15.53
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Euzebijus, Steponas, Tautvilas,
Guoda, Gustavas, Alfonsas
Tinkamas laikas sėti:
česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti, šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

ORAI

3

+19 +23

P E N K TA D I E N I S

+19
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+19 +20

+19 +21

VANDENS TEMPERATŪRA

1922
1793
1650

roristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai
m. rugpjūčio 1 d.: Steigiamasis SeiAlgimantas Juozakas ir Mindaugas Balavakas,
mas priėmė pirmąją nepriklausokelių policijos darbuotojai Juozas Janonis ir Al- mos Lietuvos valstybės konstituciją.
girdas Kazlauskas buvo sušaudyti. Rugpjūčio 2
m. rugpjūčio 1 d.: Prancūzijoje įvesd. ligoninėje sunkiai sužeistas mirė muitininkas
ta
metrinė matų sistema. Vėliau ji
Ričardas Rabavičius. Gyvas išliko tik muitininkas
tapo
pasaulinės
matų sistemos pagrindu.
Tomas Šernas. Generalinė prokuratūra Medim.
rugpjūčio 2 d.: Abiejų Tautų
ninkų žudynių bylą tyrė 17 metų, tačiau Rusija
Respublika sutartimi su Rusija
atsisakė išduoti du OMON būrio narius Lietuvai,
įsipareigojo nepretenduoti į Maskvos sostą
kuriems pareikšti įtarimai dėl žudynių.
m. liepos 31 d.: Valensijoje (Ispani- bei uždrausti knygas, žeminančias caro ir boja) įvykdytas paskutinis inkvizicijos jarinų garbę.

1826
1932

m. liepos 29 d.: Anglijos karo laivynas nugalėjo Ispanijos Nenumirties nuosprendis.
galimąją Armadą.
m. liepos 31 d.: Vokietijos Nam. liepos 30 d.: Lietuvos kacionalsocialistų partija laimėjo
riuomenė įjungta į Raudoną37,7 % visų balsų ir tapo didžiausia Reichstają armiją.
go frakcija.
m. liepos 30 d.: Zarasuose užm. liepos 31 d.: Jungtinė Karafiksuotas Lietuvos karščio rekorlystė uždraudė rūkalų reklamą
das: +37,5 °C.
per televiziją.
m. liepos 31 d.: Medininkų pasiem. rugpjūčio 1 d.: Kuršo vyskunio poste omonininkai nužudė 7
pas pasirašė Klaipėdos pilies steiLietuvos pareigūnus. Apie 5 val. ryto vietos pasienio poste sovietų milicijos ypatingosios pa- gimo aktą;
skirties būrio OMON smogikai iš Rygos užpuolė
m. rugpjūčio 1 d.: švedai užėmė
pasienio darbuotojus. Muitininkai Antanas Mussustiprintą Ukmergės maršalkos
teikis ir Stanislovas Orlavičius, policijos antite- G. Rajeckio Čedasų dvarą.

1965
1252
1625

1870
1931
1382

m. rugpjūčio 2 d.: Londone atidarytas pirmasis požeminis geležinkelis Tower Subway.

+22 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+23 KAUNO MARIOS
+17 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+24 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

m. rugpjūčio 2 d.: A. Einšteinas
paragino mokslininkus nevykdyti
karinio darbo.
m. rugpjūčio 3 d.: Kęstutis ir Vytautas su kariuomenėmis atvyko
prie Trakų, kur po derybų kariai išsiskirstė, o
Kęstutis su Vytautu apgaule suimti ir išvežti į
Krėvos kalėjimą.

1392

m. rugpjūčio 3 d.: sudaryta Astravo sutartis, pagal kurią Vytautas
tapo faktiškuoju Lietuvos vadovu.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
42

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
8510 nSv/val.

nSv/val.

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

