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Dėl prekybos konfliktų 
aštrėjimo pasaulio 
ūkio plėtra 2019 
metais gali sulėtėti

SKAITYKITE 5 P.

Jau galima kreiptis 
dėl paramos 
atsinaujinančiai 
energetikai 

SKAITYKITE 6 P.

NUKelta Į 2, 3 p. 

REKLAMA

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

Vyresniame 
amžiuje 
miegame 
budriau: kaip 
pagerinti miego 
kokybę?

Kurioje 
teritorijoje 
jaunos šeimos 
galės įsigyti 
būstą ir gauti 
subsidiją

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Dėl netinkamų darbo 
sąlygų uždarose 
patalpose

SKAITYKITE 9 P.

SKAITYKITE 11 P.
NUKelta Į 5 p. 

Apdraustiesiems 
PSD už 
magnetinio 
rezonanso 
tomografijos 
tyrimus 
papildomai 
mokėti nereikia

SKAITYKITE 8 P.

NUKelta Į 6 p. 

Veiveriuose šoko visi

Aušra Maldeikienė: „Visur 
reikalingas sveikas protas!“

SKAITYKITE 7 P.

Lietuvoje nemažai 
tragiškų avarijų įvyksta 
dėl vairuotojų budrumo 
stokos ar vairuotojų 
dėmesio blaškymo. 
Kelių eismo taisyklės 

Pašalinė veikla vairuojant negali 
būti toleruojama

numato, kad vairuotojas 
negali užsiimti bet kokia 
veikla, trukdančia atlikti 
pagrindinį jo darbą – 
vairuoti.

Laima
DUOBLIENĖ

Penktadienį Birštone 
lankėsi LR Seimo narė, 
publicistė, dėstytoja, 
ekonomistė Aušra 

Maldeikienė. „Carito“ 
bendruomenės namuose 
buvo surengta diskusija, 
kurios tema „Išgyvenimo 
Lietuvoje strategijos: ką 
daryti?“. 

Tai vienas iš renginių, ku-
riais A. Maldeikienė pradeda 
Prezidento rinkimų kampani-

jos turą per Lietuvą ir kuriais 
siekiama grąžinti Lietuvai po-
litines diskusijas. 

A. Maldeikienė pasakojo, 
kaip vyksta darbas Seime, kri-
tikavo žurnalistus, kurie neat-
lieka pagrindinės priedermės 
– paprasta kalba neinformuoja 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Liepos 28 d. Veiverių 
Antano Kučingio meno 
mokyklos – buvusios 
kunigo seminarijos – 

kiemelyje vyko tradicinė 
seniūnijos šventė.

Šeštadienio rytą Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazijos 
prieigose bei stadione prasi-
dėjusios sportinės varžybos 
tradiciškai priviliojo ne tik 
Veiverių krašto, bet ir aplinki-

nių savivaldybių sportininkus. 
Jie susirungė gatvės krepšinio 
3×3, tritaškių metimo, futbo-
lo 6×6 varžybose bei šaškių ir 
šachmatų turnyre. 

Saulei persiritus per pusiau-
dienį Veiverių Antano Ku-

Gyvenimas supynė dainą,
Gražiausią dainą iš visų, 
O rūpesčiai pro šalį eina
Neteikdami naujų vargų.

Obels šarma Jums plaukus glosto,
Širdis lai ilsis nuo darbų.

Ir metai eidami ant skruosto
Paliks dar pėdsakų dienų.

80 metų jubiliejaus proga 

Anelę 
GORŠKOVĄ, 
gyvenančią Birštone,  

sveikina 
sūnus Viktoras, anūkai Viktoras, Monika, Vidmantas, 

proanūkiai Austėja ir Deimantė bei marti Laima.

„Misija Sibiras“ – istorijos 
išsaugojimas patikimose rankose
Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasitiko 
iš ekspedicijos po 
lietuvių tremties vietas 
Kazachstane sugrįžusius 
„Misijos Sibiras‘18“ 
dalyvius ir pakvietė juos 
pietų. 

Prezidentė pusantros savai-
tės Kazachstano Karagandos 
srityje ekspedicijoje pralei-
dusius jaunuolius vaišino lie-
tuvišku maistu, savo šilauo-
gėmis, medumi ir obuolių 
sultimis.
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Vilniaus Santariškių vaikų klinikoje likviduotas incidentas
Ugniagesiai sekmadienį vyko į Vilniaus Santariškių vaikų konsultacinę kliniką – gautas pranešimas, 
kad čia kilo gaisras. Į įvykį išsiųstos gausios ugniagesių gelbėtojų pajėgos. Jiems atvykus, paaiškėjo, 
kad pirmajame pastato aukšte, magnetinio rezonanso aparatą valdymo patalpoje įvyko nedidelis 
sprogimas, išsiskyrė dujos. Pasak ugniagesių, atviros liepsnos patalpoje nebuvo.

  Rekonstruojant šalies teatrus, spektakliai persikels į kitas erdves
Pasibaigus teatro sezonui, dalis šalies įstaigų pradeda rekonstrukcijas, kai kurie teatrai savose 
patalpose neveiks kelerius metus bei žada rodyti spektaklius kitose erdvėse. Lietuvos nacionalinis 
dramos teatras uždarytas pasibaigus sezonui birželio 21-ąją, statybos tęsis iki 2020-ųjų rudens. 
Kauno muzikinio teatro rekonstrukcija atidėta kitam pavasariui, tad teatras dirbs įprastu ritmu.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Visi, kurie skųsdavomės 
šalta vasarą, pagaliau 

sulaukėme atpildo už ilgai 
kentėtas lietuviškas „šlapią-
sias“ vasaras. Lietus išvyko 
„gastrolių“ į kitus kraštus, 
mums palikdamas ne tik saus-
ras, bet ir karštį.

Visi, kurie ginčijosi, kaip 
turėtų atrodyti pragaras arba 
jame stovinčių dervos katilų 
temperatūra, jau beveik su-
taria, jog šių metų lietuviška 
vasara turėtų neatsilikti nuo 
pragare velnių kurstomos 
ugnies kaitros.

Nors dažniausiai kalbama, 
kad šiluma „kaulų nelaužo“ ir 
sunkiai pakeliamas karštis yra 
geriau už stingdantį šaltį, vis 
tiek reikia pripažinti, jog žmo-
nes žudė ne tik Sibiro speigai, 
bet ir Afrikos karščiai. Deja, 
žmogaus kraujotaka nėra deš-
relių virimui skirtas puodas ir 
ji nepasirengusi atlaikyti neri-
boto karščio.

Visgi dažnai tenka susimąs-
tyti, kas žmogui yra sudėtin-
giau ir sunkiau: sunkiai pake-
liamos aplinkos sąlygos ar tai, 
kas neegzistuoja – mintys. 

Puikiai žinome – kuo ge-
resnis oras, tuo pakilesnė nuo-
taika, tačiau ilgas slėpimasis 
nuo karščio mums suteikia ir 
laisvo laiko, kad galėtume ap-
mąstyti ne tik karščių bjauru-
mą bei pasekmes, bet ir savo 
egzistenciją, savo ateitį. Atos-
togų, poilsio metas yra puiki 
proga neskubant susidėlioti 
prioritetus, svajones, lūkes-
čius, apsiskaičiuoti galimybes 
ir bent jau paviršutiniškai nu-
spręsti, kuria kryptimi keliau-
sime vėl grįžę į darbui ar gy-
vybei tinkančias sąlygas.

Vieni ieškome ramybės, 
kiti kuriame aktyvias kovi-
nes strategijas. Artėjant rin-
kimams, jau prasidėjo in-
formacinis „balaganas“ bei 
kaltės stumdymas nuo vienų 
prie kitų. Ir artimiausias pus-
metis ne tik bus vertas storos 
knygos, bet ir pareikalaus šal-
tų nervų.

Ko gero, sunkiausia tai, jog 
„vertingiausiai“ prekei par-

duoti prireiks ne tik rinkėjų, 
bet ir įvairių institucijų dėme-
sio. Trumpai tariant, mielas 
Lietuvos pilietį, „tu čia biškį 
palauk – pas mus rinkimai“.

Bet žmogui žmogus reika-
lingas nuolat, ne tik su per-
dažytais transparantais rekla-
muojantis savo partinę ko-
merciją, ne tik po rinkimų, 
bet ir vykstant patiems rin-
kimams. 

O kaip dažnai esame 
įsukami į svetimus 
reikalus, pamirštant 
šalia esančius žmones! 
Kaip dažnai vardan 
keleto materialių 
akimirkų ramia galva 
apleidžiame žmogiškąjį 
gyvenimą! Kaip dažnai 
sakome, kad žmogus 
niekur neprapuls, o va 
darbai gali pabėgti? Ar 
tikrai? 

Deja, dažnai nesureikšmi-
name, kad rinkimų dar bus 
ne vieni, darbų irgi vis atsiras, 
keisis tik jų mastai, jų pobū-
dis, turinys. O žmogus... Kaip 
tas į gatvę išmestas šunelis... 
išnyks amžiams.

Kaip dažnai paminame 
žmogiškumą vardan asmeni-
nio gėrio!

Ir kaip dažnai nesusimąs-
tome, kad viskas, ką mes 
liečiame, kuo rengiamės, ką 
valgome, padaryta žmogaus 
rankomis.

Visas gyvenimas yra 
žmogus ir jo jausmai. 
Puikiai žinome, kuo 
geriau jaučiamės – tuo 
daugiau padarome. 
Tuo daugiau siekiame 
ir tuo daugiau mylime. 
Mylime viską – ir 
aplinką, ir namus, ir patį 
žmogų. 

Keistas tas žmogaus protas. 
Vardan to, kad keletą akimir-
kų būtų gerai, paaukoja savo 
pasaulį... Trumpam išmeta iš 
savo galvos bei širdies žmo-
gų ir tikisi, kad jis kaip šiltos 
žieminės šlepetės pastovės 
vienos spintelėje ir vėl sugrįš 

mūsų sušildyti...

Žmogus ne daiktas. 
Jis visada turi laiko. Jis 
mato, jaučia ir mąsto. 
Traukinys niekada 
stotelėje nelaukia 
per ilgai... Jis lukteli 
tik keletą akimirkų ir 
nuvažiuoja... O mes 
skundžiamės, kad 
neberandame kaip jį 
pasivyti... 

O ar stovėdami perone ir 
grožėdamiesi ten pakabintu 
laikrodžiu bent pamąstėme, 
kad šis laikrodis kabės ir ry-
toj, ir poryt, o traukinys... nu-
važiuos. Nuvažiuos ir šian-
dien nebegrįš. O gal ir nieka-
dos nebegrįš... O jeigu ir grįš 
– tai jau su kitais keleiviais, 
kitu kroviniu ir, ko gero, va-
žiuos kita, mums netinkančia 
kryptimi... 

Taip, dažnai vertiname 
aplinką ir niekad 
nevertiname žmonių. 
Nevertiname žmonių, 
kurie nori važiuoti 
traukiniu, bet stovi 
klaidingoje stotelėje 
arba neapsisprendžia, 
į kurį traukinį sėsti. 
O gal būtent mūsų 
žodis padėtų jiems 
apsispręsti, padėtų rasti 
savo traukinį... 

O gal ir mes patys, užuot 
sėdę į bet kurį traukinį, ga-
lėtume paklausti perone sto-
vintį žmogų kelio ir sužinoti, 
kuris traukinys geresnis, o gal 
net paaiškėtų, kad išvis niekur 
nereikia važiuoti...

Ne veltui sakoma, kad drau-
gą nelaimėje pažinsi... nebent 
jis bus per daug užsiėmęs... 
arba jis bus tame traukinyje, 
kurį, bežiūrėdami į gražų lai-
krodį, praleidome....
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Žemės drebėjimo Indonezijoje aukų padaugėjo iki 14-os
Indonezijos kurortinėje Lomboko saloje sekmadienį per 6,4 balo stiprumo žemės drebėjimą 
žuvo mažiausiai 14 žmonių, o dar apie 160 buvo sužaloti, pranešė Nacionalinė nelaimių valdymo 
agentūra.

  Miško gaisrų netoli Atėnų aukų skaičius išaugo iki 91
Miškų gaisrų netoli Atėnų aukų skaičius pasiekė 91, sekmadienį pranešė Graikijos priešgaisrinės ir 
gelbėjimo tarnybos oficiali atstovė Stavrula Malliri. „Mirčių nuo katastrofiškų gaisrų rytinėje sostinės 
apskrities Atikos dalyje pasiekė 91. 59 žmonių kūnai jau atpažinti. Dingusiais be žinios laikomi 25 
žmonės, remiantis jų artimųjų oficialiai pareiškimais. Paieškos tęsiamos“, - sakė S. Malliri.

čingio meno mokyklos kie-
melyje vaikus, jaunimą bei 
juos atlydėjusius vyresniuo-
sius kvietė susipažinti Lietu-
vos šaulių sąjungos Vytauto 
Didžiojo šaulių 2-osios rink-
tinės Prienų 206 kuopos Vei-
verių ir Skriaudžių būreliai, 
Suvalkijos šaulių 4-oji rinkti-
nė bei Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras (ARATC). 
Kai ARATC komanda visus 
mokė atliekų rūšiavimo bei 
perdirbimo naudos ir paslap-
čių, šauliai iš Marijampolės 
pristatė sunkius ir įmantrius 
Lietuvos šaulių naudojamus 
modernius ginklus. Tuo tarpų 
Prienų krašto jaunieji šauliai 

Veiveriuose šoko visi
suteikė galimybę ir pašaudyti 
į taikinius, tiesa, mažiau pavo-
jingais ginklais.

Kol vyresnėliai lenktynia-
vo, kuris pakels sunkesnį gin-
klą, mažesnieji dalyvavo spor-
tinėse estafetėse, atrakcijose, 
kūrybinėse dirbtuvėse, žaidė 
žaidimus, pramogavo, na ir, 
žinoma, klausėsi savo bičiulių 
– mažųjų dainininkų koncerto 
ir plojo Veiverių šokėjams. 

Jau vakarėjant į seminarijos 
kiemelį pradėjo rinktis ir ki-
ti Veiverių krašto gyventojai 
bei svečiai. 

Iškilmingai Veiverių seniū-
nijos vasaros šventę, skirtą 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui, pradėjo tradici-

nė šaulių, rajono valdžios bei 
pačių gyventojų eisena. O ją 
vainikavo LR Seimo nario 
Andriaus Palionio, Prienų ra-
jono savivaldybės vadovų bei 
svečių sveikinimai. 

Šventės metu buvo pasvei-
kinti ir dieną vykusių varžybų 
nugalėtojai.

Netrukus į sceną atskubėjo 
ir vakaro koncerto atlikėjai. 
Šventės žiūrovams, klausyto-
jams bei dalyviams savo dai-
nas dovanojo Prienų krašto 
atlikėjai bei kolektyvai: Vei-
verių kultūros ir laisvalaikio 
centro (KLC) vaikų ir jaunimo 
folkloro ansamblis „Kankliu-
kai“, vokalinis duetas Nerin-
ga ir Ramunė, Karolina Gus-
taitytė, Veiverių KLC vokalo 
studija „Cukraus pudra“ bei 
grupė „Evara“.

Baigiantis vakarui į sce-
ną pakilo ir vaikinų trijulė 
„E.G.O“, nuo kurios dainų 
šėlo ne tik šių dienų jaunimas, 
bet ir tie, kurie grojant muzikai 
šėldavo savo jaunystėje – prieš 
kelias dešimtis metų. Daug 
energijos ir emocijų kupiną 
dainininkų pasirodymą baigė 

šventinis fejerverkas.
Sekmadienio rytą į Veiverių 

Šv. Liudviko bažnyčią skubė-
jo dar iš vakaro šventėje šėlę 
veiveriškiai bei jų bičiuliai. 
Čia vidurdienį prasidėjo tra-
diciniai Šv. Onos atlaidai, po 
kurių tradiciškai visi šv. Mišių 
dalyviai su pašventinta duona 

pajudėjo į tą patį A. Kučingio 
meno mokyklos parką. Čia se-
niūnijos šventę pratęsė šven-
tinė agapė su Veiverių KLC 
folkloro ansambliu „Pasaga“, 
Veiverių KLC moterų vokali-
niu ansambliu „Radasta“ bei 
Stakliškių KLC liaudiška ka-
pela „Korys“.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-07-25 apie 21 val. Prienų r., 
Jiezno sen., Vėžionių k., Lankų g., 
namo kieme vyrą (gim. 1961 m.) 
sumušė pažįstami asmenys. Įvykis 
tiriamas.

2018-07-26 apie  03.11 val. gautas 
pranešimas, kad dega lengvasis 
automobilis. Gaisras užgesintas iki 
PGP atvykimo. Degė automobilio 
„Audi A6“ šalia akumuliatoriaus 
esantys laidai. Gesindamas auto-
mobilį, pilietis apdegė plaštakas. 
Jis buvo apžiūrėtas atvykusių GMP 
medikų. Gaisro metu apsilydė 
laidai.

2018-07-27 apie 06.45 val. paste-
bėta kad iš gyvenamojo namo 
kiemo, esančio Birštone, pavogtas 
automobilis „Toyota Land Cruiser“ 
(2004 m. laidos, pilkos spalvos).

2018-07-27 gautas D. N. (gim. 1990 
m. , gyv. Kaune) pareiškimas, kad 
2018-07-27 apie 19.30 val. atvykęs 
į jam priklausantį sodo sklypą 
Prienų r. pastebėjo, kad išdaužytas 
gyvenamojo vagonėlio lango sti-
klas, taip patekta į vagonėlio vidų 
ir pavogta garso kolonėlė DUPING. 
Padaryta 120 eurų turtinė žala

2018-07-27 apie 21.45 val. Alytaus 
apskr. VPK policijos ekipažas Prienų 
r., Jiezno sen., Pikelionių k. ribose, 
kelyje Vilnius–Prienai–Marijampolė, 
sustabdė motorolerį „Peugeot“(be 
valstybinio ženklo), kurį vairavo V. 
M. (gim. 1976 m. , gyv. Prienų r.), 
neturėdamas teisės vairuoti, jam 
nustatytas 2,08 prom. girtumas. 
Motoroleris be privalomojo drau-
dimo, neatlikta techninė apžiūra. 
Vairuotojas V. M. sulaikytas 48 val.

2018-07-27 gauta Lietuvos banko 
Grynųjų pinigų departamento 
Ekspertizės ir techninio skyriaus 
specialisto išvada, kurioje teigiama, 
kad 2018-07-18 atliekant inkasaciją 
„Swedbank“ bankomate, esan-
čiame Prienuose, Vytauto g. 33, 
išimtas vienas 50 eurų nominalo 
banknotas, kuris sukėlė įtarimą dėl 
savo tikrumo.

2018-07-27 apie 17.21 val. pilietė 
pranešė, kad Veiverių sen. prie Pa-
drečių k., važiuojant nuo Kazlų Rū-
dos link Pažėrų, ant kelio nuvirtęs 
medis. Atvykusi PGP grandininiu 
pjūklu supjaustė medį ir pašalino 
nuo važiuojamosios kelio dalies, 
nušlavė kelio dangą.
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Saudo Arabijos koalicija sunaikino Jemeno raketų paleidimo bazes
Saudo Arabijos vadovaujama koalicija sekmadienį pranešė sunaikinusi Jemene įsikūrusių hučių 
sukilėlių raketų paleidimo bazes. Rijadas ir sąjungininkai kartu su Jemeno vyriausybe kovoja prieš 
Irano remiamus hučius. Šio karo metu žuvo beveik 10 tūkst. žmonių, kilo didžiulė humanitarinė 
krizė.

  Per gaisrą JAV viešbutyje sudegė moteris ir penki jos vaikai 
Gaisras įvyko viešbutyje „Cosmo Extended Living Hotel“ Soduso miestelyje, esančiame už 160 km 
nuo Čikagos, pranešė Berieno apygardos šerifo biuras. Tiksli gaisro priežastis nustatinėjama. Gaisras 
kilo pirmame dviejų aukštų motelyje. 26 metų Kiarre Curtis (Kiarė Kertis) ir penki jos vaikai žuvo 
kambaryje antrame aukšte. Manoma, kad jie mirė apsinuodiję dūmais. 

Svarbesni liepos mėn. darbai 
Prienų r. savivaldybėje

Liepos 1–6 d. vyko Lietu-
vos šimtmečio dainų šventė 
„Vardan tos…“, kurioje da-
lyvavo 21 Prienų krašto me-
no kolektyvas (beveik 500 
dalyvių).

Liepos 1 d. Užuguostyje 
iškilmingai atidengta lenta, 
skirta Užuguosčio parapijos 
300 metų ir Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100 metų jubi-
liejams atminti.

Liepos 5 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės tarybos po-
sėdis.

Liepos 6 d. rajone vyko ak-
cija „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį“. Renginiuose, vyku-
siuose rajono seniūnijose, kar-
tu su tūkstančiais lietuvių visa-
me pasaulyje 21 val. buvo gie-
dama „Tautiška giesmė“.

Liepos 8 d. Prienų r. savi-
valdybės meras Alvydas Vai-
cekauskas Pasaulio 
lietuvių jaunimo su-
sitikime, kuris vyko 
Visuomenės har-
monizavimo parke, 
dalyvavo diskusijo-
je „Regionai Lietu-
voje – be kultūros 
pasmerkti?“.

Liepos mėn. iš 
Nacionalinio egza-
minų centro gauti 
brandos egzaminų 
rezultatai. Šiais me-
tais brandos egzaminus laikė 
158 Prienų rajono gimnazijų 
abiturientai. Visose keturiose 
rajono gimnazijose buvo mo-
kinių, gavusių šimtukus (trys 
„Žiburio“ gimnazijos moki-
niai, po vieną Jiezno, Stakliš-
kių, Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijų mokinį). Šiems 
abiturientams įteiktos Prienų 
r. savivaldybės mero padėkos 
ir piniginis 100 eurų paskati-
nimas už kiekvieną gautą 100 
balų įvertinimą.

Liepos mėn. prasidėjo bu-
vusios „Nemuno“ mokyklos 
renovacija. Iš pradžių atlieka-
mi išorės šiltinimo darbai (ran-
govas – UAB „G&J group“, 
projekto vertė – 706 897 Eur), 
vėliau vyks vidaus rekonstruk-
cija. Planuojama, kad atnau-
jintame pastate įsikurs lopše-
lis-darželis „Saulutė“ ir Prienų 
meno mokykla.

Liepos 13–15 d. Prienų 
sporto arenoje vyko tarptau-
tinis stalo teniso turnyras, ku-
riame dalyvavo 160 dalyvių 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Rusijos, Baltarusijos ir Len-
kijos.

Liepos 14 d. Prienuose jau 
trečią kartą vyko pėsčiųjų 
žygis „Nemuno kilpomis su 
Gjensidige“, o jame savo iš-
tvermę išbandė apie 5 tūks-
tančiai aktyvaus laisvalaikio 
mėgėjų.

Lietuvos krepšinio lygos 
valdyba suteikė licenciją krep-
šinio sporto klubui „Prienai“ 
dalyvauti 2018–2019 m. LKL 
čempionate. Komanda nauja-
me sezone rajonui atstovaus 
pavadinimu „Prienai“.

Liepos 19 d. prasidėjo dvi-
račių tako atkarpos nuo tilto 
per Nemuną iki Pušyno g. ap-

švietimo atnaujinimo darbai. 
Darbų vertė – 12898,78 Eur.

Švietimo skyriaus parengtas 
Erasmus+ programos strate-
ginės partnerystės projektas 
„Šiuolaikiški mokymo(si) ir 
vertinimo metodai – kelias į 
asmeninę pažangą“ laimėjo 
160,309 Eur dotaciją. Lietu-
voje buvo finansuoti 9 tokio 
pobūdžio projektai, Prienų 
rajono savivaldybė yra vienin-
telė iš savivaldybių, gavusi fi-
nansavimą. Projekto partneriai 
– Ispanijos ir Portugalijos mo-
kyklos ir savivaldybės, Prienų 
miesto mokyklos. Projekto 
veiklomis siekiama pagerinti 
Prienų rajono mokinių ma-
tematikos pasiekimus, jo tru-
kmė – 2018 m. rugsėjo–2020 
m. rugpjūčio mėn.

Liepos mėn. pasirašyta Prie-
nų r. Stakliškių gimnazijos iki-
mokyklinio ugdymo skyriaus 

Paskelbtos VšĮ vadovų 
deklaracijos: medikai sukaupę 
šimtus tūkstančių eurų
Valstybinė mokesčių 
inspekcija (VMI) pirmą 
kartą paviešino viešųjų 
įstaigų (VšĮ), kurias valdo 
valstybė, vadovų turtus – 
didžiausi jie tarp ligoninių 
vadovų.

Kaip skelbia naujienų por-
talas 15min.lt, medikai gry-
naisiais ir banko sąskaitose 
yra sukaupę šimtus tūkstan-
čių eurų, daugiausiai turto 
deklaravo dirbantys Klaipė-
dos ligoninėse ir Šeškinės 
poliklinikoje.

Pirmoje vietoje pagal as-
meniškai valdomą turtą tarp 
valstybės valdomų VšĮ atsi-
dūrė ilgametė Šeškinės po-
liklinikos direktoriaus pava-
duotoja gydymui Ona Pana-
senkienė.

Pagal 2017 metų turto de-
klaraciją, O.Panasenkienė 
sukaupė 930 tūkstančių eurų 
vertės turtą, o 338 tūkst. eurų 
iš jų yra santaupos. Dar 494 
tūkst. eurų vertas jos valdo-
mas nekilnojamasis turtas 
(NT).

Antroje vietoje tarp turtin-
giausių VšĮ vadovų – Anta-
nas Česnulevičius, šiuo metu 
einantis Trakų ligoninės di-
rektoriaus pareigas. Jo dekla-
ruoto turto vertė – 796 tūkst. 
eurų. A. Česnulevičiaus su-
tuoktinė papildomai yra de-
klaravusi 393 tūkstančius eu-
rų turto, tad bendras šeimos 
turtas – per milijoną eurų.

Trečioje vietoje pagal tur-
tą – Agnė Dalangauskienė, 

ji vadovauja buriavimo mo-
kyklai „Žiemys“. Buriuotoja 
deklaravo 691 tūkst. eurų ver-
tės turtą, didžiąją jo dalį (477 
tūkst. eurų) sudaro NT.

Buvęs Šeškinės poliklini-
kos vadovas Jonas Kairys 
pagal valdomą asmeninį tur-
tą atsidūrė ketvirtoje vietoje 
tarp valstybės valdomų VšĮ 
vadovų. Jo deklaruotas tur-
tas sudaro 561 tūkst. eurų, 
tačiau didžiąją jo dalį sudaro 
444 tūkst. įvertintas NT, san-
taupų J. Kairys deklaravo 66 
tūkstančius eurų.

Penktoje vietoje pagal turtą 
atsidūrė Aplinkos ministerijos 
kontroliuojamos VšĮ „Grunto 
valymo technologijos“ vado-
vas Rapolas Liužinas. Jo de-
klaruotas turtas – 504 tūkst. 
eurų, ir didžiąją dalį šio turto 
sudaro santaupos.

Klaipėdos ligoninių vado-
vai tęsia turtingiausių VšĮ at-
stovų sąrašą. Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės vyriau-
siojo gydytojo pavaduotoja 
infrastruktūrai Nijolė Mo-
tužienė sukaupusi pačią di-
džiausią sumą santaupų tarp 
visų VšĮ vadovų – 387 tūkst. 
eurų. O bendras deklaruotas 
turtas siekia 465 tūkstančius.

Tos pačios ligoninės vado-
vo, vyriausiojo gydytojo Vin-
so Janušonio deklaruotas tur-
tas vertinamas 448 tūkst. eu-
rų. Buvęs sveikatos apsaugos 
ministras šiuo metu vadovau-
jantis ligoninei turi 162 tūkst. 
eurų santaupų. BNS

pastato kapitalinio remonto 
rangos sutartis su UAB „Al-
vista“ (sutarties vertė – 251 
880,61 Eur).

Liepos mėn. prasidėjo Prie-
nų Stadiono mikrorajono 
viešųjų erdvių sutvarkymo 
darbai. Didžioji dalis darbų 
bus atlikti šiais metais, visą 
objektą planuojama užbaigti 
iki 2019 m. pabaigos. Darbų 
rangovas – UAB „Rūdupis“, 
objekto vertė – 2,1 mln. Eur. 
Įgyvendinus pirmąjį projekto 
etapą, bus įrengti pėsčiųjų ir 
dviračių takai, krepšinio, tin-
klinio ir lauko teniso aikšte-
lės, paplūdimys, visuomenės 
poreikiams pritaikyta erdvė 
prie tvenkinio.

Liepos mėn. vyko tradi-
cinės vasaros šventės Bal-
bieriškio, Išlaužo, Naujosios 
Ūtos, Stakliškių ir Veiverių 
seniūnijose.

Liepos 21 d. Pociūnuose jau 
treti metai iš eilės vyko išskir-
tinė Prienų krašto šventė „Die-

na su aviacija“.
Liepos mėn. pa-

sirašyta  projek-
to „Prienų r. Veive-
rių Tomo Žilinsko 
gimnazijos atnauji-
nimas“ patalpų pa-
prastojo remonto“ 
rangos sutartis su 
UAB  „Mačiūnai“ 
(sutarties vertė – 221 
491,00 Eur).

Liepos 21 d. Prie-
nuose vyko pirma-

sis rajono paplūdimio futbolo 
turnyras.

Prienų kultūros ir laisva-
laikio centras įsigijo naują 
muzikos instrumentą – Aus-
trijoje pagamintą koncertinį 
fortepijoną „Feurich“ (mod. 
2018 – Concert I), kurio ver-
tė – 22627 Eur. Instrumentas 
įsigytas lėšomis, skirtomis iš 
Savivaldybės biudžeto.

Liepos 28 d. vyko 27-asis 
Jiezno seniūnijos futbolo tur-
nyras, kuriame dalyvavo 6 se-
niūnijos futbolo komandos.

Prienų r. savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas gy-
ventojus priima antradieniais 
9–12 val. ir 17–18 val.

Prienų r. savivaldybės mero 
pavaduotojas Algis Marcinke-
vičius gyventojus priima trečia-
dieniais 9–12 val. ir 17–18 val. 
Išankstinė registracija telefonu  
61 102. SAVIVALDYBĖS inf. 
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Žmogaus gyvenimas matuojamas ne metais, 
o nuveiktais darbais. Jų padarėte daug ir gerų.  
Ir tiek, kiek širdies šilumos atidavėte kitiems, 

tiek jos vėliau ir sugrįžta. 
Glauskit prie savęs tuos, kuriuos mylit ir gerbiat, tada ir patiems netrūks ar-
timųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys metai teatneša 
džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį...

Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!

Gražaus 30-mečio sulaukusią Aidą Ardaravičienę, 
40-mečio sukaktuvininkę Ingą Rukienę 
bei gimtadienius šventusius: Gitaną Sabaliauskienę, 

Danutę Makšimienę, Vincą Česaitį, Rimvydą Matusevičių, 
Saulių Asilavičių bei Jolantą Juodsnukienę 

Darbo partijos Prienų skyriaus vardu sveikina pirmininkė Rima Zablackienė.

ATGARSIAI

REKLAMA

atKelta IŠ 1 p.

Popiežius: maisto likučiai yra penas apmąstymams, o ne atliekos
Popiežius Pranciškus sako, kad maisto likučiai turėtų būti penas apmąstymams, o ne atliekos, 
kurios yra išmetamos. Sekmadienį susirinkusiems Šv. Petro aikštėje tikintiesiems pontifikas sakė, 
kad žmonės turėtų „panagrinėti savo sąžinę“ dėl to, ką daryti su maisto likučiais. Jis patarė juos 
panaudoti kitiems patiekalams ruošti arba juos paaukoti.

  Bandydama gesinti lauko virtuvę nukentėjo moteris
Radviliškio rajone bandydama gesinti lauko virtuvę moteris apdegė rankas. Informacija apie gaisrą 
Mažaičių kaime bendruoju pagalbos telefonu perduota 11 val. 54 minutės. Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo tarnybos atstovai BNS informavo, kad 1989 metais gimusi moteris, nešdama daiktus iš 
degančio pastato, apdegė rankas, ji perduota medikams.

žmonių, ką veikia Seimo na-
riai, kokius įstatymus jie pri-
ima. Anot Seimo narės, kuri 
pati dvejus metus dirbo žur-
naliste, žiniasklaida turi būti 
tarpinė grandis tarp politikų ir 
visuomenės, kontroliuoti poli-
tikus, o to ji pasigenda. 

„Kai Seime niekas nesigin-
čija, tai turėtų kelti nerimą, 
juk „parlamentas“, išvertus iš 
prancūzų kalbos, reiškia „kal-
bykla“, – sakė parlamentarė ir 
tiems, kam ginčai atrodo ne-
priimtini, patarė pažiūrėti, kaip 
vieningai ir be diskusijų bal-
suoja Rusijos Dūmos nariai.

A. Maldeikienė nesutiko su 
nuomone, kad Seimo nariai 
nieko nedirba. Anot politikės, 
tikrasis darbas vyksta ne po-
sėdžių salėje, bet komitetuo-
se, o posėdžių salėje diskusi-
jos ir svarstymai dažniausiai 
nevyksta, ten priiminėjami 
įstatymai. Įstatymų labai daug, 
nes dažniausiai ne priimami 
nauji įstatymai, bet taisomi 
jau priimti, jei kalbininkai ar 
teisininkai juose pastebi klai-
delę. Už naują įstatymą Lie-
tuvos Seime balsuojama kas 
3,5 min., tuo tarpu Estijos 
parlamentas naują įstatymą 
priima rečiau nei kas 3 val., 
britams reikia kiek daugiau 
nei valandos. 

„Gero parlamento darbas 
turi būti diskutuoti, o rinkėjų 
– vertinti argumentų kokybę“, 
– įsitikinusi A. Maldeikienė. 

Jos teigimu, komitetuose 
turi dirbti tie, kurie supranta, 
kaip juda pinigų srautai, o ne 

tam tikros srities profesiona-
lai, kaip daugeliui atrodo. Juk, 
anot politikės, jei Sveikatos 
reikalų komitete dirba du gine-
kologai, tai reikia nepamiršti, 
kad jie ten atėjo ne gimdymų 
priiminėti. 

„Kaip atsitinka, kad vis iš-
sirenkame ne tuos?“ – klausė 
parlamentarė ir rinkėjų pasi-
renkamus kandidatus palygi-
no su aklu apsipirkimu par-
duotuvėje – užsimerkus retai 
pataikysi pasiimti reikiamą 
prekę. 

Susitikimo metu parlamen-
tarė ragino užduoti klausimus 
ir labai džiaugėsi, kai jos bu-
vo paklausta, kodėl pabran-
go nealkoholinis vynas, nes ji 
nežinojo atsakymo. Pasak A. 
Maldeikienės, kvailų klausi-
mų nebūna. 

Kalbėdama apie dauge-
lį opių problemų ir jų spren-
dimą arba nesprendimą, A. 
Maldeikienė ne kartą pabrėžė, 
kad „visur reikalingas sveikas 
protas!“

Buvo diskutuojama apie kai 
kuriuos politikus ir jų profesi-
onalumą, nepriklausomai nuo 
to, ar asmeniškai jie patinka, 
ar ne, apie religijas, pensijų 
kaupimą, dvigubą pilietybę, 
mokesčių sistemą, ligoninių 
reformą, draudimus, kurių 
pastaruoju metu vis daugėja, 
situaciją „Achemoje“ ir gali-
mas perspektyvas, jei gamy-
kla būtų uždaryta, gamtinių 
dujų laivo-saugyklos „Inde-
pendence“ pirkimą ir galimy-
bę įsivežti dujas bei daugybe 
kitų klausimų. Žinoma, buvo 

nepamirštas ir nuo rugsėjo 
įvedamas etatinis mokytojų 
darbo apmokėjimas, kurį A. 
Maldeikienė pavadino abso-
liučia nesąmone ir prognoza-
vo, kad ši reforma bus atšauk-
ta po pusmečio ar, vėliausiai, 
po metų. 

A. Maldeikienė apgailesta-
vo, kad žiniasklaidoje buvo 
mažai informacijos apie tai, 
jog trys Seimo narių grupės 
parengė tris koncepcijas apie 
Lietuvos tikslus ir perspekty-
vas Europos Sąjungoje. Šios 
nuomonės Seime bus prista-
tytos rugsėjo pradžioje. 

Kalbėdama apie tai, kodėl 
ji eina į Prezidento rinkimus, 
parlamentarė pabrėžė, kad jai 
nusibodo daug dalykų, kurie 
nesikeičia, ji nori, kad paga-
liau būtų pradėta kalbėti apie 
problemas, o ne apie antraei-
lius dalykus. Anot politikės, 
dabar dauguma reformų pa-
darytos tam, kad niekas ne-
sikeistų. 

„Geri politikai yra tie, ku-
rie rėkia, aiškina tol, kol apie 
tai pradeda galvoti visi“, – sa-
kė A. Maldeikienė. Ji norėtų, 
kad žmonės turėtų daugiau in-
formacijos, kad patys pradėtų 
galvoti ir nutartų, kas yra ge-
rai, o kas negerai. 

Susitikimas truko daugiau 
nei pustrečios valandos. Jo 
metu buvo aptarta daug te-
mų, atsakyta į daug klausimų. 
Reikia tikėtis, kad, kaip susiti-
kimo pradžioje vylėsi A. Mal-
deikienė, išėję iš susitikimo ir 
daug naujo sužinoję žmonės 
pradės mąstyti. 

Aušra Maldeikienė: „Visur 
reikalingas sveikas protas!“
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Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) antrąjį šių 
metų ketvirtį, palyginti 
su atitinkamu 2017-ųjų 
laikotarpiu, pašalinus 
sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtaką padidėjo 
3,7 proc. ir to meto 
kainomis siekė 10,991 
mlrd. eurų.

Palyginti su pirmuoju šių 
metų ketvirčiu, realus BVP 
pokytis balandžio–birželio 
mėnesiais sudarė 0,9 proc., 
pranešė Statistikos departa-

Lietuvos BVP antrąjį ketvirtį išaugo 3,7 proc.
mentas.

Anot statistikų, antrąjį ke-
tvirtį teigiamam BVP poky-
čiui įtakos turėjo didmeninės 
ir mažmeninės prekybos, va-
riklinių transporto priemo-
nių ir motociklų remonto, 
transporto ir saugojimo, ap-
gyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų įmonių veiklos re-
zultatai.

BVP augimas, nepašali-
nus sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtakos, antrąjį šių 
metų ketvirtį, palyginti su 

2017 metų balandžio–birže-
lio mėnesiais, buvo taip pat 
3,7 procento, o palyginti su 
pirmuoju šių metų ketvirčiu 
– siekė 7,7 procento.

Statistikos departamentas 
taip pat patikslino šių metų 
pirmojo ketvirčio BVP. Pa-
tikslintais duomenimis, pir-
mąjį šių metų ketvirtį BVP 
siekė 9,893 mlrd. eurų (anks-
čiau skelbta - 9,892 mlrd. eu-
rų) ir, palyginti su atitinkamu 
2017 metų ketvirčiu, padidė-
jo 3,6 procento.   BNS

Dėl prekybos konfliktų 
aštrėjimo pasaulio 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) augimo tempas 
2019 metais gali sulėtėti 
0,4 procentinio punkto 
– nuo 3,2 iki 2,8 proc., 
įspėja tarptautinė reitingų 
agentūra „Fitch“.

Agentūra kalba apie neigia-
mą scenarijų, pagal kurį Jung-
tinės Valstijos įvestų 25 proc. 
muitą importuojamiems auto-
mobiliams ir papildomus im-
porto muitus 400 mlrd. JAV 
dolerių vertės kiniškoms pre-
kėms, JAV prekybos partneriai 
imtųsi atitinkamų atsakomųjų 

Dėl prekybos konfliktų aštrėjimo pasaulio 
ūkio plėtra 2019 metais gali sulėtėti

priemonių, o Šiaurės Ameri-
kos laisvosios prekybos sutar-
tis (NAFTA) būtų nutraukta.

Tokiu atveju visų pirma pa-
kiltų importuojamų prekių kai-
nos, o dėl to padidėtų įmonių 
išlaidos ir sumažėtų gyvento-
jų realiosios pajamos. Kristų 
verslo pasitikėjimas ekono-
mika ir akcijų indeksai, o tai 
pakenktų investicijoms ir dėl 
vadinamojo turto efekto su-
mažėtų vartojimas.

Ilguoju laikotarpiu sulėtėtų 
darbo našumo augimas ir su-
mažėtų eksportas, o neigiamas 
pasekmes pajustų ne tik šalys, 
kurioms būtų taikomi muitai, 

bet ir kitos valstybės.
Nuo prekybos karų labiau-

siai nukentės Jungtinės Vals-
tijos, Kanada ir Meksika, rašo 
„Fitch“ ekspertai.

Palyginti su dabartinėmis 
prognozėmis, JAV ir Kanados 
ekonomikos augimo tempas 
kitąmet gali sulėtėti 0,7 pro-
centinio punkto, o Meksikoje 
– 1,5 procentinio punkto.

JAV sumažėtų ir infliacija, 
taigi Federalinio rezervo sis-
temai (FRS) tektų pristabdyti 
palūkanų normų didinimą.

O Kinijos BVP augimo tem-
pas, kaip manoma, sulėtėtų 0,3 
procentinio punkto.   BNS
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Klaipėdos universitetinėje buvo kilęs nedidelis gaisras, jis užgesintas
Sekmadienį Klaipėdos universitetinės ligoninės Onkologinio korpuso pastate kilo gaisras. Atvykę 
ugniagesiai nustatė, kad korpuso antrajame aukšte, darbo kabinete degė kompiuterio monitorius 
– aprūko patalpa, lubos, sienos, dūmai pasklido po koridorių.

  Rusijos laivynas demonstruoja jėgą, šiemet gaus 26 naujus laivus
Rusijos laivynas šiais metais gaus 26 naujus laivus, kurių keturiuose bus įrengti raketų kompleksai 
„Kalibr“, minint Laivyno dieną pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. V. Putinas stebėjo 
kasmetinį laivų paradą Nevos upėje, kuriame šiemet dalyvavo 39 laivai. Parade dalyvavusiems 4 
tūkst. jūreivių jis sakė, kad laivynas „daro svarų įnašą kovoje su tarptautiniu terorizmu“.

atKelta IŠ 1 p.

Garsinės peržiūros – gyvas 
improvizuotos muzikos ir 
tyliųjų filmų dialogas, jau 
antrą kartą keliaujantis 
po Lietuvą. Rugsėjo 3 d. 
20.00 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro 
vidiniame kiemelyje 
žiūrėsime vieną pirmųjų 
nepriklausomų hibridinių 
filmų – režisierių Robert 
Siodmak ir Edgar G. Ulmer 
„Sekmadienio žmones“ 
(vok. k. „Menschen am 
Sonntag“). 

Šis žaižaruojantis, saulės 
nušviestas nebylusis filmas 
pasakoja apie saujelę miesto 
gyventojų, besimėgaujančių 
savaitgalio iškyla. Unikalus 
dokumentikos ir vaidybinio 
filmo hibridas suteikia retą 
progą pažvelgti į Veimaro 
respublikos laikotarpio Ber-
lyną.

„Sekmadienio žmonės“ už-
fiksavo neišlikusį tarpukario 
Berlyną, jo interjerus, parkus 
ir gatves. Vienas svarbiau-

sių filmo akcentų – miesto 
ir jame gyvenančių žmonių 
santykis. Siekiant autentiš-
ko miesto paveikslo, filme 
vaidino aktoriai mėgėjai, im-
provizavę savo kasdienybės 
scenas. Iki šiol linksniuoja-
mas kaip filmas, anonsavęs 
prancūzų Naująją bangą ir 
italų neo-realizmą, „Sekma-
dienio žmonės“ – pasivaikš-
čiojimas nebeegzistuojančio 
miesto ritmu.

Komedija, drama, roman-
tinis | 1930 m. | Vokietija | 
73 min.

Intertekstai: vokiečių k.
Subtitrai: lietuvių k.

Garso takelius filmams 
kurs ir gyvai atliks šiuolai-
kinio eksperimentinio džia-
zo atstovai Adas Gecevičius 
(mušamieji), Simonas Šipa-
vičius (saksofonas) ir Paulius 
Vaškas (gitara).

Renginys nemokamas.

Dėl netinkamų darbo 
sąlygų uždarose patalpose

VDI primena, kad 
lankytojams skirtų 
visuomeninių patalpų 
oro temperatūra, pagal 
specialios higienos 
normos reikalavimus, 
šiltuoju metų laikotarpiu 
turi būti 18-28 laipsniai 
C. Už šio teisės akto 
vykdymą yra atsakingi 
pastato valdytojai, 
o kaip jis vykdomas 
kontroliuoja savivaldybės 
ir Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 
padaliniai.

Darbo vietos aplinkos oro 
temperatūra, pagal atitinka-
mų dokumentų reikalavimus, 
yra nustatoma atsižvelgiant į 
metų laikotarpį ir atliekamų 
darbų sunkumo kategoriją. 
Pvz., vasaros metu, dirbant 
vidutinio sunkumo darbus, 
komfortinė darbo patalpų oro 
temperatūra turi būti 21-23 
laipsniai C; dirbant biure, kai 
darbas reikalauja nedidelės 
fizinės įtampos sėdint, stovint 
ar vaikštant, darbo patalpų oro 
temperatūra turėtų būti 23-26 
laipsniai C.

Darbdavys, atlikdamas 
Darbo kodekse nurodytą 
pareigą saugiai organizuoti ir 
vykdyti darbą, privalo įver-
tinti galimą riziką darbuotojų 
saugai ir sveikatai ir šiuo atve-
ju – jei darbo patalpų oro tem-
peratūra pasiekia perteklinę, 
taip pat atsižvelgti į gresian-
tį sveikatai, o gal ir gyvybei 
pavojų.

Perteklinei šilumai darbo 
vietose pašalinti taikomas na-
tūralus (per stoglangius, lan-

gus) patalpų vėdinimas, taip 
pat naudojamos patalpose 
įrengtos vėdinimo sistemos. 

Jei viso to nėra, atkreiptinas 
dėmesys, kad dirbant karš-
tyje, siekiant apsaugoti dar-
buotojus nuo jų galimo per-
kaitimo, darbuotojams sutei-
kiamos specialios pertraukos 
vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2017 
m. birželio 21 d. nutarimu 
Nr. 496 patvirtintu Specialių 
pertraukų trukmės per darbo 
dieną (pamainą) ir jų nusta-
tymo sąlygų aprašu. Pertrau-
kų metu sudaroma galimybė 
palikti darbo vietą ir pereiti į 
vėsesnes patalpas. 

Minimali specialių pertrau-
kų trukmė per 8 valandų dar-
bo dieną (pamainą) turi būti 
ne mažesnė kaip 40 minučių. 
Esant kitai darbo dienos (pa-
mainos) trukmei, specialių 
pertraukų trukmė turi būti 
proporcinga darbo laikui. Dir-
bant karštyje tikslus pertraukų 
skaičius teisės aktuose nėra 
apibrėžtas. Tačiau nurodoma, 
kad jos turi būti suteikiamos 
ne rečiau nei kas 1,5 val. An-
tras reikalavimas – specialios 
pertraukos darbuotojams turi 
būti suteikiamos tokios tru-
kmės ir tokiu dažnumu, kad 
veiksmingai padėtų išsaugoti 
darbuotojų sveikatą ir darbin-
gumą, atsižvelgiant į nustaty-
tos profesinės rizikos dydį ir 
pobūdį. 

Darbo vietose taip pat rei-
kia atsižvelgti ir organizmo 
poreikį karštą vasaros dieną 
gauti daugiau skysčių. VDI 

Pasak Prezidentės, jokie 
draudimai ir kliūtys neuž-
gniauš mūsų dvasios – kol 
gyva mūsų istorija, tol gyva 
ir tauta. „Misija Sibiras“ yra 
geriausias įrodymas, kad Lie-
tuvos laisvė yra patikimose 
rankose. Kuo daugiau patri-
otiško ir pilietiško jaunimo, 
tuo gyvybingesnė ir stipres-
nė valstybė.

Kad jaunoji karta gerbia 
šalies istoriją ir nori ją puo-
selėti, rodo ir nuolat augantis 
į ekspediciją norinčiųjų vykti 
skaičius. Nuo projekto pra-
džios 2006 m. daugiau nei 
12 tūkst. jaunuolių užpildė 
atrankos anketą. Iš viso šiose 
ekspedicijose dalyvavo 225 
jauni žmonės.

„Misija Sibiras“ jau 13 me-
tų tęsia darbus, kurie apima ne 
tik istorijos saugojimą, bet ir 
jaunosios kartos pilietiškumo 
bei didžiavimosi savo valsty-
be ugdymą. Prezidentė para-
gino „Misiją Sibiras“ plėsti 
savo veiklą Lietuvoje įtrau-
kiant bendruomenes tvarkyti 

„Misija Sibiras“ – istorijos 
išsaugojimas patikimose rankose

ir saugoti istoriškai svarbias 
vietas – partizanų kapus, slap-
tavietes, atminimo vietas.   

Septynioliktoji „Misija Si-
biras“ vyko į Kazachstaną, 
kadangi likus mažiau nei mė-
nesiui iki suplanuotos ekspe-
dicijos į Sibirą Rusijos Fede-
racijos ambasada Lietuvoje 
atsisakė šios misijos daly-
viams išduoti vizas.

Pagal lietuvių tremties įka-
linimo ir palaidojimo mastą 
Kazachstano teritoriją lenkia 
tik Rusija. Neoficialiais duo-
menimis, į Kazachstaną so-
vietų represijų laikais galėjo 
būti išvežta apie 20 tūkst. po-
litinių kalinių iš Lietuvos. Šių 
metų ekspedicija sutvarkė 16 
kapinių, lietuvišką paminklą 
Kingyro sukilėliams, pastatė 
6 kryžius.

„Misija Sibiras“ ekspedi-
cijos vyksta nuo 2006 metų. 
Per šį laikotarpį sutvarkyta 
daugiau nei 150 lietuviškų ka-
pinių, susitikta su dešimtimis 
tremties vietose tebegyvenan-
čių lietuvių ir buvusių tremti-
nių palikuonių. LRP 
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Iš senyvos kaunietės sukčiai išviliojo 14 tūkst. eurų
 Šeštadienį, apie 17 val. Kaune, moteriai, gimusiai 1926 metais, į laidinį telefoną paskambino 
vyriškis, kuris prisistatė policijos pareigūnu ir nurodė, kad už mokesčius moteris atsiskaitė netikrais 
pinigais bei pranešė, kad tuoj atvyks patikrinti likusių pinigų. Po 15 minučių pas ją atvyko policijos 
tarnybine uniforma vilkintis vyriškis, parodė tarnybinį pažymėjimą ir išsivežė pinigus „patikrinimui“.

  Panevėžyje gydomas iš antro aukšto iškritęs vaikas
Į Panevėžio ligoninę pristatytas mažametis lūžusia kaukole, jis iškrito pro langą iš antrojo aukšto.
Pasak Policijos departamento, vaikas į Panevėžio ligoninę iš Kupiškio rajono pristatytas šeštadienio 
vakarą. Jam nustatyti daugybiniai galvos sužalojimai, kaukolės skliauto ir rankos dilbio lūžiai. 
Nurodoma, kad 2011-aisiais gimęs mažametis, vasarodamas pas senelius, iškrito per langą.

Vyriausybė patvirtino 
mokyklų finansavimo 
metodiką, kuri užtikrins 
adekvatų, mokyklų 
reikmes atitinkantį lėšų 
skyrimą ir sukurs prielaidas 
ugdymo kokybei didinti. 
Nuo  rugsėjo 1 d. dalis 
ugdymo lėšų mokykloms 
bus skiriamos pagal klasių 
skaičių bei dydį ir tik dalis 
– pagal vienam mokiniui 
nustatytas lėšų normas.

„Mažėjant mokinių klasėse, 
mokinio krepšelis nebėra tin-
kamiausias finansavimo bū-
das, jis nebeatitinka mokyklų 
poreikių, ugdymas netolygiai 
finansuojamas mieste ir kai-
me. Nauja metodika orientuo-
ta į skirtingų mokyklų ugdy-
mosi reikmes, kad jos gautų 
pakankamai lėšų ir užtikrintų 
mokiniams kokybišką ugdy-
mą ir švietimo pagalbą, kad 
mažėtų per ilgą laiką susifor-
mavę mokymosi pasiekimų 
netolygumai“, - sako švieti-
mo ir mokslo ministrė Jurgita 
Petrauskienė.

Nuo rugsėjo 1 d. lėšos mo-
kinių ugdymui, kurios sudaro 
apie 77 proc. mokymo lėšų, 
mokykloms bus skaičiuoja-
mos ne pagal kiekvieną moki-
nį, kaip buvo iki šiol, bet pagal 
klasių dydį ir skaičių. Moky-
kloms, nepriklausomai nuo jų 
dydžio ar gyvenamosios vie-
tovės, bus skiriamas ugdymo 
planui įgyvendinti būtinas fi-
nansavimas, leisiantis užti-
krinti kokybišką ugdymą. Bus 
užtikrintas tolygesnis ugdymo 
finansavimas  – tai prisidės ir 
prie mokymosi rezultatų skir-
tumų mažinimo.

Lėos kitoms reikmėms 
(pvz., mokytojų kvalifika-
cijai, vadovėliams, mokinių 
pažintinei veiklai, švietimo 
pagalbai, mokyklų adminis-
travimui) bus skiriamos pagal 
kiekvieną mokinį – jos sudaro 

Nuo rugsėjo 1 dienos mokykloms 
numatyta daugiau lėšų

apie 23 proc. mokymo lėšų.
20 proc. visos valstybės ski-

riamos dotacijos mokykloms 
paskirstys jų steigėjos – savi-
valdybės. Didžiąją dalį šios 
sumos sudaro lėšos ugdymo 
administravimui ir valdymui, 
taip pat švietimo pagalbai or-
ganizuoti.

Visos švietimo pagalbai 
– psichologinei, specialiajai 
pedagoginei ir pan. - skirtos 
lėšos privalės būti naudoja-
mos tik šiam tikslui, savival-
dybė jas paskirstys švietimo 
įstaigoms tikslingai pagal po-
reikį, organizuos lanksčius 
pagalbos teikimo būdus, kad 
pagalba pasiektų kiekvieną 
mokinį. Nauja tvarka numato 
paprastą ir aiškų šių lėšų ap-
skaičiavimą – tai leis geriau 
įvertinti, ar lėšos naudojamos 
pagal paskirtį.

Taip pat numatyta lėšų da-
lis savivaldybėms ugdymo 
finansavimo skirtumams tarp 
mokyklų mažinti, kad nebe-
būtų perskirstoma lėšas at-
imant iš vienų mokyklų ir 
skiriant kitoms, kaip buvo iki 
šiol. Didesni kai kurių moky-
klų finansavimo poreikiai ne-
bebus dengiami kitų mokyklų 
sąskaita.

Nuo rugsėjo 1 d. moky-
kloms finansuoti pagal naują 
modelį prie jau 2018 m. skirtų 
611 mln. Eur papildomai nu-
matyta 5,4 mln. Eur, taip pat  
bus įskaičiuota dar 17,4 mln. 
Eur etatiniam mokytojų darbo 
apmokėjimui finansuoti. Šie 
22,8 mln. bus skirti šių metų 4 
paskutiniams mėnesiams. Ki-
tąmet šiems pakeitimams pla-
nuojama skirti dar papildomai 
60 mln. Eur. Be to, kitiems 
mokslo metams be jau minėtų 
lėšų numatoma skirti papildo-
mai apie 11 mln. Eur tikslinių 
lėšų mokykloms, mokinių pa-
siekimų gerinimui („kokybės 
krepšeliui“).    ŠMM 

Nuo liepos 19 d. 
individualių gyvenamųjų 
namų savininkai, įsirengę 
energijos gamybos 
įrenginius, gaminančius 
energiją iš atsinaujinančių 
išteklių, gali teikti 
paraiškas paramai gauti. 

Kvietimą paskelbusi Aplin-
kos ministerijos Aplinkos pro-
jektų valdymo agentūra (AP-
VA) išmokoms yra numačiusi 
skirti 3,3 mln. eurų.

Parama gali pasinaudoti 
individualių vieno ar dviejų 
butų gyvenamųjų namų (iš-
skyrus nebaigtus statyti, sodo 
pastatus) savininkai, įsirengę 
iki 10 kilovatų (kW) galios 
saulės arba vėjo elektrinės, 
kuriomis gaminama elektros 
energija bus naudojama savo 
poreikiams.

Jau galima kreiptis dėl paramos atsinaujinančiai energetikai 
individualiuose namuose

Į išmokas taip pat galės 
pretenduoti namų savinin-
kai, įsirengę karšto vandens 
ir šilumos energijos gamybai 
skirtus saulės kolektorius ar-
ba šilumos siurblius („grun-
tas-vanduo“, „oras-vanduo“, 
„oras-oras“). Parama taip pat 
skirta ir taršių iškastinio ku-
ro (mazuto, skalūnų alyvos, 
gamtinių dujų, akmens an-
glies, durpių) katilų keitimui 
į biokurą naudojančius katilus 
arba šilumos siurblius.

Norint gauti paramą, visi 
aukščiau išvardinti energijos 
gamybos įrenginiai, gaminan-
tys energiją iš atsinaujinančių 
išteklių, uri būti įrengti jau po 
namo statybos užbaigimo. 
Papildomai, iškastinio kuro 
katilų keitimui išmokos bus 
skiriamos tik tais atvejais, 

kai išlaidos yra patirtos praė-
jus ne mažiau kaip penkiems 
metams po gyvenamojo namo 
statybos.

Maksimali skiriama lėšų 
suma vienam projektui įgy-
vendinti negalės viršyti 14 
500 eurų. 

Pavyzdžiui, įsirengus 5 kW 
saulės elektrinei galima gauti 
1680 eurų kompensaciją, o 10 
kW elektrinei – 3360 eurų.

Kompensuojamos bus tik 

išlaidos, kurios buvo patirtos 
nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 
projekto įgyvendinimo laiko-
tarpio pabaigos, bet ne vėliau 
kaip iki 2019 m. kovo 31 d.

Kvietimas teikti paraiškas 
paskelbtas pagal paramos 
priemonę „Atsinaujinančių 
energijos išteklių (saulės, vėjo, 
biokuro, geoterminės energi-
jos ar kt.) panaudojimas indi-
vidualiuose gyvenamosios pa-
skirties pastatuose“.    ŠMM 

Žemdirbiams dėl sausros, 
liūčių netekusiems dalies 
pajamų ir galintiems 
sunkiau vykdyti prisiimtus 
įsipareigojimus pagal 
sutartis, Žemės ūkio 
ministerija primena, 
kad nuo atsakomybės 
už sutarties nevykdymą 
žemdirbys gali būti 
atleidžiamas, jeigu įrodo, 
kad sutartis neįvykdyta dėl 
force majeure aplinkybių.

Kaip vienas iš įrodymų ga-

Žemdirbiai raginami kreiptis dėl force majeure pažymų
li būti panaudotos Prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų iš-
duodamos šias aplinkybes 
liudijančios pažymos. Sutar-
tinius santykius reguliuoja ci-
vilinė teisė ir laisvas šalių su-
sitarimas.

Viceministrė Ausma Miš-
kinienė pabrėžia, kad sausros 
– ekstremalios situacijos – pa-
skelbimas neatleidžia nuo įsi-
pareigojimų, prisiimtų pagal 
privačių subjektų sutartis.

„Net force majeure pažyma 
nėra šimtaprocentinis garan-
tas, kad bus atleidžiama nuo 
įsipareigojimų, prisiimtų pa-
gal privačių subjektų sutartis. 
Mes sudarysime galimybes 
atleisti pareiškėjus nuo atsa-
komybės už ES ir nacionali-
nės paramos priemonių įsi-
pareigojimų nevykdymą tais 
atvejais, kai jie nevykdomi dėl 
stichinės sausros, tačiau nega-
lime reguliuoti privačių sutar-

tinių santykių ir įsipareigojimų 
vykdymo“, – aiškino vicemi-
nistrė A. Miškinienė.

Lietuvos grūdų perdirbėjų 
asociacijos prezidentas Karo-
lis Šimas pažymi, kad kiekvie-
nu atveju iškilus sunkumams 
vykdyti sutartinius  įsiparei-
gojimus reikia kreiptis į grūdų 
pirkėjus ir kartu įvertinti bei 
spręsti  situaciją, kaip įsipa-
reigojimai pagal sutartį galėtų 
būti įvykdyti.    ŽŪM 

Pastarosiomis dienomis, 
kai jutiminė temperatūra 
šoktelėjo gerokai aukščiau 
trisdešimties laipsnių, 
tarnybą atliekantys kariai, 
jei leidžia taktinė situacija, 
privalo pakoreguoti 
savo poilsio ir vandens 
suvartojimo įpročius. 
Lietuvos kariuomenė 
informuoja, kiek vandens 
Karo medicinos tarnyba 
rekomenduoja suvartoti 
kariams, taip pat kokio 
darbo ir poilsio režimo 
laikytis, kai jutiminė 
temperatūra pakyla 
aukščiau 24 laipsnių.

Darbo ir poilsio laikas deri-
namas pagal jutiminę tempe-

Atėjus karščiams kariai rekomenduoja neužmiršti poilsio ir nepersistengti 
su vandens vartojimu

ratūrą. Jei temperatūra 24–26 
ºC, tai 50 minučių dirbę kariai 
turi 10 minučių pailsėti ir per 
valandą išgerti ne mažiau 0,25 
l vandens. Jei temperatūra ky-
la iki 26-28 laipsnių, darbo lai-
kas trumpinamas iki 45 minu-
čių, o poilsio – ilginamas iki 
15 minučių, vandens per va-
landą rekomenduojama išgerti 
pusę litro. Po pusvalandį dirb-
ti ir ilsėtis bei išgerti 0,75 litro 
vandens per valandą kariai 
turi tuomet, kai jutiminė tem-
peratūra siekia 28-30 laipsnių, 
o jei ji perkopia 30 – taikoma 
40 minučių poilsio 20-čiai mi-
nučių darbo taisyklė, taip pat 
per valandą reikia išgerti vieną 

litrą vandens.
Nors gerti rekomenduo-

jama reguliariai, nelaukiant, 
kol atsiras troškulys, tačiau 
persistengti taip pat nereikėtų 
– rekomenduojama suvartoti 
ne daugiau kaip 0,75 l van-
dens per 30 minučių. Geriau-
sia gerti natūralų, stipresnės 
mineralizacijos, neprisotintą 
angliarūgšte mineralinį van-
denį arba pasūdytą (1 arba-
tinis šaukštelis valgomosios 

druskos/1 l vandens) geriamąjį 
vandenį.

Taip pat padalinių vadams 
rekomenduojama tinkamai 
paskirstyti veiklą: jei leidžia 
taktinė situacija, aktyviausią 
veiklą organizuoti ryte ar va-
kare (nuo 11 iki 17 val. reko-
menduojama vengti tiesiogi-
nių saulės spindulių). Karinės 
veiklos specifika reikalauja 
atsižvelgti ir į kitas detales 
– sargybos postus vengiama 
statyti saulės atokaitoje, nuo-
lat užtikrinamas kovinių maši-
nų vėdinimas, o jei užduotys 
atliekamos dėvint apsauginius 
drabužius bei dujokaukę, ge-
riamojo vandens suvartojimo 
rekomenduojamos normos di-
dinamos iki 4 kartų.    KAM 
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Alytuje gindama motiną nuo smurto, mažametė peiliu sužalojo tėvą
Pasak policijos, sekmadienio naktį, apie 1 val. 30 min. Alytuje, kilus konfliktui, vyras, gimęs 1973 
metais, smurtavo prieš sutuoktinę, 1967 metais gimusią sutuoktinę – ją smaugė ir užlaužė ranką. 
Smurtą matė jų 2006-aisiais gimusi dukra, ji bandė atitraukti tėvą nuo motinos, tačiau nepavykus 
peiliu dūrė tėvui į nugaros sritį. Incidento metu abu tėvai buvo neblaivūs.

  Turkijoje į avariją pateko kinų turistus vežęs autobusas, du žmonės žuvo
Turkijos žiniasklaida praneša, kad sausakimšas kinų turistų autobusas sekmadienį susidūrė su 
dviem lengvaisiais automobiliais pietinėje Turkijos dalyje. Skelbiama, kad žuvo du Turkijos piliečiai, o 
mažiausiai 30 žmonių buvo sužeista. Autobusu važiavo 31 Kinijos turistas ir du vairuotojai. Autobusas 
vežė turistus į Kapadokiją. 30 žmonių buvo sužeisti, vienos moters būklė yra kritinė.

Kurioje teritorijoje jaunos šeimos galės 
įsigyti būstą ir gauti subsidiją
Nuo rugsėjo 
mėnesio 1 d. 
jaunos šeimos 
galės pretenduoti 
į valstybės 
subsidiją pirmam 
būstui regione, 
bet pirmiausia 
šeimai reikės 
susirasti būstą, 
kurį norės pirkti, 
arba sklypą, 
kuriame norės 
statydintis namą.

Svarbu pabrėžti, 
kad pagal Finan-
sinės paskatos pir-
mąjį būstą įsigyjan-
čioms jaunoms šeimoms įsta-
tymą valstybė subsidijuos būs-
tą tose teritorijose, kur kvadra-
tinio metro normatyvinė vertė 
yra bent 65 proc. mažesnė už 
nustatytą didžiausią normaty-
vinę kvadratinio metro vertę 
visoje Lietuvoje.

Kadangi šiuo metu pagal 
Nekilnojamojo turto registrą 
didžiausia kvadratinio metro 
normatyvinė vertė siekia 1444 
eurus, tai reiškia, kad į paramą 
galima pretenduoti tuose regi-
onuose, kuriuose būsto kva-
dratinio metro normatyvinė 
vertė neviršija 505 eurų, nors 
konkretaus perkamo būsto 
kvadratinio metro kaina gali 
būti ir kitokia. 

Kaip žinoti, kurioje vieto-
vėje tiksliai galima įsigyti ar 
pasistatydinti būstą, kad šei-
ma galėtų pretenduoti į vals-
tybės subsidiją? Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
primena, kad pagal įstatymus 
jauna šeima laikomi abu su-
tuoktiniai arba vienas vaiką 
auginantis tėvas ar mama, ku-
rie yra ne vyresni kaip 35 metų 
amžiaus.

Jaunoms šeimoms siūlo-
mos tokios subsidijos:

> neauginančioms vaikų 
– 15 proc.;

> auginančioms 1 vaiką 
– 20 proc.;

> auginančioms 2 vaikus 
– 25 proc.;

> auginančioms 3 ir daugiau 
vaikų – 30 proc.

Padidėjus šeimai galima 
kreiptis dėl papildomos subsi-

dijos, tačiau kreipimosi metu 
šeima turi atitikti jaunos šei-
mos apibrėžimą, tai yra su-
tuoktiniai arba vienas vaikus 
auginantis asmuo negali būti 
vyresni nei 35-erių.

Būsto kredito suma, pagal 
kurią apskaičiuojama jaunai 
šeimai suteikiama subsidija, 
negali būti didesnė kaip 87 
tūkstančiai eurų. Ji būtų iš-
mokama ne vėliau kaip per 
4 mėnesius nuo būsto kredito 
suteikimo dienos.

Sklypui, kuriame turi būti 
statomas jaunos šeimos būs-
tas, gali būti skiriama ne dau-
giau kaip 15 proc. būsto kre-
dito sumos.

Norintys gauti subsidiją tu-
ri būti deklaravę gyvenamąją 
vietą Lietuvoje arba įtraukti 
į gyvenamosios vietos nede-
klaravusių žmonių apskaitą. 
Subsidija galima ne tik Lie-
tuvos piliečiams ir jų šeimos 
nariams, bet ir Europos Są-
jungos ar Europos ekonomi-
nės erdvės šalių piliečiams 
bei kitiems užsieniečiams, 
kurie turi ilgalaikį leidimą gy-
venti Europos Sąjungoje arba 
jiems Lietuvoje yra suteiktas 
prieglobstis.

Pagal siūlymą, jauna šeima, 
kuriai suteikta subsidija būsto 
kredito pirmajam būstui įsigy-
ti, negalėtų visiškai laisvai dis-
ponuoti įsigytu nekilnojamuo-
ju turtu: jeigu per pirmuosius 
10 metų nuosavybės teisės 
būtų perleistos kitam žmogui, 
subsidija turėtų būti grąžinta į 
valstybės biudžetą.

Kaip vyktų subsidijos 
suteikimas – pagrindiniai 
žingsniai:

Jauna šeima regione su-
siranda būstą pirkimui arba 
sklypą statybai.

Šeima deklaruoja turtą ir už-
pildo prašymą www.spis.lt ar-
ba tiesiogiai savivaldybėje.

Savivaldybė per 10 darbo 
dienų išduoda pažymą subsi-
dijai gauti, jeigu tam yra lėšų 
ir jei šeima atitinka kriterijus. 
Jei visos lėšos tiems metams 
išnaudotos, pažyma neišduo-
dama, bet formuojamas sąra-
šas naujam finansavimo peri-
odui laikantis eiliškumo pagal 
prašymo pateikimo datą. Jau-
na šeima šį statusą turi atitikti 
tik prašymo pateikimo metu. 
Tai reiškia, kad jeigu nesant 
pinigų subsidijoms šeima turi 
palaukti kitų metų ir sutuokti-
niams per tą laiką sueina 36-
eri, bet prašymo pateikimo 
metu sutuoktiniai buvo ne 
vyresni kaip 35-erių metų, jie 
atitinka kriterijus.

Jauna šeima su gauta pažy-
ma per 15 kalendorinių dienų 
kreipiasi į pasirinktą kredito 
įstaigą.

Kredito įstaiga per du mėne-
sius priima sprendimą suteikti 
kreditą arba ne. Nusprendusi 
suteikti paskolą būstui kredi-
to įstaiga pasirašo kreditavimo 
sutartį su jauna šeima.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija ne vėliau kaip per 
4 mėnesius perveda subsidiją 
už jauną šeimą kredito įstaigai. 
SOCMIN 

Zonos, kurios nepatenka 
į „regiono“ sąvoką.
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Apie 50 proc. rusų tiki ateivių egzistavimu
Apie 50 proc. rusų mano, jog ateiviai egzistuoja, o daugiau kaip pusė apklaustųjų abejoja, kad 
amerikiečiai išsilaipino Mėnulyje, rodo valstybinio Viešosios nuomonės tyrimų centro apklausos 
rezultatai. 27 proc. jų sakė, kad ateiviai slepiasi nuo Žemės gyventojų, dar 18 proc. mano, jog valdžia 
slepia ateivius nuo mūsų. Na, o 93 proc. respondentų tiki įrodymais, kad Žemė yra apvali.

  Italijos vicepremjeras: EU bando „apgauti“ JK dėl „Brexit“
Italijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų vicepremjeras Matėjas Salvinis apkaltino Europos Sąjungą 
mėginant „apgauti“ Jungtinę Karalystę dėl „Brexit“, už kurį britai nubalsavo per referendumą 2016 
metais, sekmadienį skelbia laikraštis „The Sunday Times“. Laikraščio teigimu, S. Salvini taip pat leido 
suprasti, kad ES mėgina nubausti Britaniją už tai, kad ši siekia pasitraukti.

Apdraustiesiems PSD už magnetinio 
rezonanso tomografijos tyrimus 
papildomai mokėti nereikia
Teritorinė ligonių kasa 
sulaukia gyventojų 
klausimų, ar  reikia mokėti 
už magnetinio rezonanso 
tomografijos (MRT) 
tyrimus? Primename, 
kad apdraustiesiems 
privalomuoju sveikatos 
draudimu (PSD) su 
gydytojo siuntimu už 
MRT papildomai mokėti 
nereikia.

MRT tyrimus gydantis gy-
dytojas gali skirti ir ambu-
latoriškai, ir stacionare gy-
domiems pacientams. Jeigu 
tyrimas reikalingas ambula-
toriškai gydomam pacientui, 
gavus gydytojo siuntimą, ap-
draustiesiems PSD už tyri-
mą apmokama Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto lėšomis, tad 
pacientui mokėti tikrai nerei-
kia. Jeigu šis tyrimas atlieka-
mas stacionare, tyrimo išlai-
dos yra įskaičiuotos į bendrą 
paciento gydymo ligoninėje 
kainą. 

Ar pacientui reikalingas 
MRT tyrimas, sprendžia gy-
dantis gydytojas. Svarbu žino-
ti, kad siuntimą brangiesiems 
tyrimams ir procedūroms, ap-
mokamiems iš PSDF biudže-
to lėšų, išduoda tik antrinio ar 
tretinio lygio asmens sveika-
tos priežiūros paslaugas tei-
kiantis specialistas. Ligos ir 
būklės, kurioms pasireiškiant 
atliekamas MRT, patvirtintos 
Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais.

Už MRT tyrimą mokėti ne-
reikia, jei pacientas su siun-
timu kreipiasi į gydymo įs-
taigą, su kuria ligonių kasos 
yra sudariusios sutartį dėl šių 
paslaugų teikimo ir apmokė-
jimo PSDF biudžeto lėšomis. 
Mokėti reikia tada, jeigu pa-
cientas pats pasirenka tyrimą 
ar procedūrą, neturėdamas 
gydytojo siuntimo. Tokiu 
atveju tyrimo kainą reikia su-
simokėti gydymo įstaigos ka-
soje. Mokėti už MRT reikia 
pacientams, neapdraustiems 
PSD, taip pat ir jei pageidau-
jama tyrimo be eilės.

„Jeigu gydytojas siunčia 
atlikti MRT, mokėti nereikia 
nei už tyrimą, nei už jam at-
likti reikalingas vienkartines 
priemones ir medžiagas. Daž-
niausiai siūloma susimokė-
ti už specialius vienkartinius 
drabužius, kurie nėra būtini, 
– paaiškina teritorinės ligonių 
kasos Gyventojų aptarnavimo 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Inga Kvedarienė.

Teritorinės ligonių kasos 
atstovė primena, kad gydyto-
jui siuntime nurodžius siun-
čiančiai įstaigai pateikti tyri-

mo vaizdo kopiją, už ją paci-
entui taip pat mokėti nereikia. 
Jei pacientas pageidauja pats 
turėti vaizdo kopiją – už ją rei-
kės sumokėti.

Beje, ambulatoriškai gydo-
mas pacientas turi teisę pasi-
rinkti gydymo įstaigą, kurioje 
teikiama ši paslauga, siunti-
me negali būti nurodyta jokia 
konkreti įstaiga ar specialistas. 
Siunčiantis gydytojas privalo 
informuoti pacientą, kuriose 
įstaigose atliekami MRT ty-
rimai, apmokami PSDF biu-
džeto lėšomis. VLK 

Pradedami apžvalgos bokšto įrengimo 
darbai
Nemuno kilpų regioninio 
parko teritorijoje Birštono 
vienkiemio k., Birštono 
sen., Birštono sav. 
pradedami apžvalgos 
bokšto įrengimo darbai. 

Įgyvendinus ši projektą Ne-
muno kilpų regioniniame par-
ke bus pastatytas apžvalgos 
bokštas, kuris leis geriau su-
sipažinti su didžiųjų Nemuno 
kilpų kraštovaizdžiu. Bokšto 
aukštis 45 m, tai aukščiausias 
apžvalgos bokštas Lietuvoje.

Bokšto statybą planuoja-
ma baigti 2019 m. gegužę.  
NKRP 
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Kramtomoji guma vaikams: sveika ar ne?
Tėvai perka savo 
atžaloms kramtomąją 
gumą kaip saldainio 
pakaitalą, kaip „sveiką“ 
užkandį, galvodami, kad 
tai nekaltas becukris 
produktas, neva „sveikas 
dantims“. Tačiau sveikos 
mitybos specialistė, VšĮ 
„Sveikatai palankus” 
direktorė Raminta 
Bogušienė, ragina tėvus 
skaityti kramtomosios 
gumos sudėtį ir perspėja 
apie galimas neigiamas 
kramtymo pasekmes. 

Facebook paskyroje “Svei-
katai  palanki mityba” paklau-
sėme, ar mūsų skaitytojai var-
toja kramtomąją gumą. Ap-
klausoje dalyvavo 230 žmo-
nių, iš kurių 39 proc. vartoja 
kramtomąją gumą ir neketina 
sustoti. 

Nuo rugsėjo – 
kramtomoji guma 

mokyklose draudžiama
Nuo rugsėjo mėnesio mo-

kymo įstaigose įsigaliojan-
tis vaikų maitinimo aprašas 
draudžia vaikams parduoti 
ir į mokyklą neštis ir valgyti 
nesveikus, saldintus arba svei-
katai nepalankius užkandžius. 
Tarp jų ir kramtomoji guma. 
Kodėl šis, atrodo nekaltas sal-
dumynų pakaitalas, yra drau-
džiamas?

Kramtomąją gumą vaikams 
perkame galvodami, kad ji 
sveikesnė nei saldainiai: ne-
turi cukraus, „išvalo dantis“, 
skani, o dar ir suteikia vaikui 
pramogą – galima pūsti bur-
bulus. Tačiau retai kas skaito 
mažiausiu įmanomu šriftu su-
rašytą kramtomosios gumos 
sudėtį. O joje virš 15 E žen-
klu pažymėtų sudėtinių dalių: 
saldiklių, dažiklių, tirštiklių ir 
kt. priedų. 

Kramtomosios gumos 
sudėtis – „skirta 

vaikams“
„Atidžiai paskaitykite 

kramtomosios gumos sudė-
tį. Ar taip gali atrodyti maisto 
produkto sudėtis?“ – klausia 
mitybos specialistė Raminta 
Bogušienė. – „Kramtomo-
ji guma gali sukelti galvos 
skausmus, sutrikdo virškini-

mą, gadina dantų emalį“. 
Sudedamosios dalys:
Saldikliai E953, E420, 

E967, E951, E962, E950; 
kramtomosios gumos pagrin-
das, kvapiosios medžiagos, 
glajinė medžiaga E170, už-
pildas E341, drėgmę išlaikan-
ti medžiaga E422, tirštiklis 
E414, emulsiklis SOJŲ leci-
tinas, dažiklis E171, rūgštin-
gumą reguliuojanti medžiaga 
E500, glajinė medžiaga E903, 
antioksidantas E320, dažiklis 
E133.

 Mokymo įstaigose ne tik 
uždrausta kramtomoji guma, 
bet ir maistas su didžiąja da-
limi kramtomosios gumos su-
dėtyje esančių priedų. 

Saldikliai – saldi 
apgaulė?

Gaminių sudėtis visada ra-
šoma pradedant didžiausią da-
lį sudarančiomis sudėtinėmis 
dalimis. Šio produkto sudė-
tyje pirmiausia išvardinti net 
6 skirtingi saldikliai, vadina-
si, jų kramtomojoje gumoje 
daugiausia. Cukrų pakeitus 
saldikliu, išvengiama kalori-
jų, tačiau organizmui nuo to 
nėra geriau. Saldikliai – tai 
200 kartų už cukrų saldesnės 
sintetinės medžiagos, nuo ku-
rių jaučiame nenumaldomą 
troškulį, naikinami natūralaus 
skonio receptoriai, organiz-
mas jų neatpažįsta ir negali 
suvirškinti. 

Ypatingai venkite kramto-
mosios gumos su saldikliu 
aspartamu (E951), nes ši 
medžiaga gali sukelti galvos 
svaigimą ir skausmus, regėji-
mo ir klausos sutrikimus. Jis 
priskiriamas prie priedų, didi-
nančių vėžio riziką. ES aktai 
draudžia aspartamą naudoti 
produktuose vaikams iki 4 
metų. O ši guma, nurodyta, 
kad skirta vaikams! 

Kramtomoji guma 
išskiria skrandžio sultis

Kramtant, skrandis pradeda 
išskirti skrandžio sultis, nes 
kramtymas – ženklas orga-
nizmui, kad atkeliauja mais-
tas, kurį reikės virškinti. Jei 
guma kramtoma ilgiau, nuo 
per didelio skrandžio sulčių 
kiekio gali pradėti skaudėti 

Garsus Bangladešo fotografas neteko darbo dėl bučinio nuotraukos
Nuotraukoje buvo užfiksuota besibučiuojanti pora, kas sukėlė didžiulį pasipiktinimą itin 
konservatyvioje daugiausia musulmonų gyvenamoje šalyje. Portalas „Purboposhchimbd“ skelbia, 
kad Džibonas Ahmedas yra „netinkamas“ dirbti kompanijoje dėl abejonių, ar nuotrauka nebuvo 
surežisuota. Fotografas teigia, kad yra nekaltas ir sulaukė net fizinio smurto iš kitų fotografų .

  Kalifornijoje miškų gaisrai nusinešė šešias gyvybes
Kalifornijoje šią savaitę įsiplieskę miškų gaisrai jau nusinešė šešias gyvybes, sekmadienį pranešė 
JAV žiniasklaida. Pasak valstijos pagalbos tarnybų atstovų, ugnis yra apėmusi daugiau kaip 60 tūkst. 
hektarų plotą. Su liepsnomis kovoja per 10 tūkst. ugniagesių; dėl gaisrų iš pavojingų rajonų buvo 
evakuoti dešimtys tūkstančių gyventojų. Tarp žuvusiųjų - du ugniagesiai.

skrandį. Ypač jei kramtoma 
nevalgius. Vėliau, pavalgius, 
skrandžio sulčių išsiskyrimas 
gali būti per mažas, todėl su-
trinka virškinimas.  

Saugo dantis ar jiems 
kenkia?

Gamintojai teigia, kad 
kramtomoji guma padeda iš-
vengti dantų ėduonies, todėl 
siūloma ją kramtyti 20 minu-
čių po valgio. Taip, sudėtyje 
nėra cukraus, tačiau rūgštin-
gumo reguliatoriai ir kon-
servantai tirpdo dantų ema-
lį, kas dar blogiau už ėduonį. 
Taip pat dėl nuolatinio gumos 
kramtymo pertempiami žan-
dikaulio raumenys, todėl gali 
pradėti skaudėti dantis, au-
sis ir galvą. Kramtomoji gu-
ma siejama su migreniniais 
skausmais. 

Kramtomoji guma – ne 
maistas

Mitybos specialistė Ramin-
ta Bogušienė pasisako griež-
tai: „dar kartą perskaitykite 
kramtomosios gumos sudėtį. 
Jei maiste yra daugiau nei 5 
sudedamosios dalys, o ypač 
jei tai beveik vien E raide pa-
žymėti priedai, jis jau kelia 
riziką. O ką mes matome gu-
mos sudėtyje? Cheminių me-
džiagų puokštė! Pamaloninti 
vaikus galime tikru juodu šo-
koladu, sezoninių uogų ir vai-
sių pyragu, bet ne kramtomąja 
guma. Su tokia sudėtimi šio 
produkto maistu vadinti ne-
galime,”- teigia sveikatai pa-
lankius valgiaraščius vaikams 
sudarinėjanti specialistė. – 
“Nerekomenduoju vaikams 
jos kramtyti nei mokykloje, 
nei namuose.” 
Parengė Sveikatai palankaus 
maisto technologė, ekologiš-

kų maisto produktų sertifi-
kavimo ekspertė, mitybos 
specialistė ir VšĮ „Sveikatai 

palankus“ direktorė Raminta 
Bogušienė 

Gydytojas liepia nusipirkti priemonių 
operacijai: kada to daryti nereikia?

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) ragina 
apdraustus privalomuoju 
sveikatos draudimu 
(PSD) žmones, gydomus 
ligoninėse, neskubėti 
savo lėšomis įsigyti vaistų, 
medicinos pagalbos 
priemonių (MPP). Paciento 
gydymui būtinus vaistus, 
MPP turi pirkti pačios 
įstaigos ir panaudoti juos 
gydymo metu.

„Deja, vis dar pasitaiko 
atvejų, kai, pavyzdžiui, prieš 
operaciją gydytojas pacientui 
liepia nusipirkti operacijai rei-
kalingą rinkinį, švirkštų, binto 
ar vaistų ir pacientas juos nu-
siperka. To būti tikrai neturė-
tų, nes ligoninėje gydomas 
pacientas turi būti aprūpin-
tas jam reikalingais vaistais ir 
MPP”, – sako VLK Paslaugų 
ekspertizės ir kontrolės sky-
riaus patarėja Vaida Mom-
kuvienė.

VLK specialistai siūlo pa-
cientams, sulaukiantiems to-
kių reikalavimų, prašyti gy-
dančiojo gydytojo paaiškinti, 
už ką konkrečiai prašoma jų 
mokėti, o nepavykus su juo 
išsiaiškinti, kreiptis į gydymo 
įstaigos administraciją. Į ją 
taip pat reikėtų kreiptis, jeigu 
pacientas, gydytojo rekomen-
duojamas, pirko įvairių MPP, 
vaistų. Jeigu įstaigos admi-
nistracija už juos nesutinka 
grąžinti pinigų, reikėtų raštu 
kreiptis į teritorinę ligonių ka-
są (TLK) pagal gyvenamąją 
vietą, kuri išnagrinės pacien-
to skundą ir, jeigu mokėjimas 
nepagrįstas, įpareigos įstaigą 
lėšas grąžinti.

Gydymo įstaigoms, suda-
riusioms sutartį su TLK, už 
PSD apdraustiems gyvento-
jams suteiktas sveikatos prie-

žiūros paslaugas apmoka-
ma iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biu-
džeto lėšų. „Į PSDF biudžeto 
lėšomis apmokamos paslau-
gos kainą yra įskaičiuotos ir 
operacijai atlikti reikalingos 
MPP bei medikamentai, kai 
suteikta paslauga atitinka sta-
cionarinių sveikatos priežiū-
ros paslaugų, kurių išlaidos 
apmokamos PSDF biudžeto 
lėšomis, reikalavimus”, – tei-
gia V. Momkuvienė.

Kokios PSDF lėšomis ap-
mokamos paslaugos teikia-
mos PSD apdraustiems žmo-
nėms, reikėtų ieškoti gydymo 
įstaigų skelbimų lentose, in-
terneto svetainėse. Gydymo 
įstaigos įpareigotos skelbti, 
kokios paslaugos yra apmo-
kamos PSDF lėšomis.

Tam, kad gauti gydymo 

paslaugas nemokamai ir ne-
reikėtų už jas prisimokėti, 
reikia atminti šias svarbiau-
sias sąlygas:

1) Lietuvos gyventojas turi 
būti apdraustas PSD. Vadina-
si, jis arba už jį turi būti mo-
kamos PSD įmokos;

2) gydymo įstaiga, į kurią 
žmogus kreipiasi, turi būti su-
dariusi sutartį su TLK. Už kie-
kvieno PSD apdrausto žmo-
gaus gydymą, sutartį su TLK 
turinčiai gydymo įstaigai, su-
moka ligonių kasos.

3) pacientui reikia turėti gy-
dytojo siuntimą, jei jam rei-
kalinga ne būtinoji, o planinė 
pagalba.

Rūpimus klausimus paci-
entai kviečiami teikti el. pašto 
adresu info@vlk.lt arba ligo-
nių kasų informacijos telefono 
numeriu 8 700 88888. VLK 
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Plintant kiaulių marui, siūloma naikinti išmokas už šernus
Afrikiniam kiaulių marui toliau plintant ir baigiant apimti visą Lietuvą, svarstoma nebemokėti 
išmokų už sumedžiotas suaugusias šernų pateles. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
vadovas Darius Remeika sako, kad tokia paskata nepasiteisino. Pasak jo, užuot šernus medžioję, 
medžiotojai nesistengia pristabdyti maro plitimo. 

  Po pusmečio kiaulių maras išplis po visą Lietuvą
„Virusas ima naujas teritorijas, tik laiko klausimas, kada likusią Žemaitijos dalį apims, ir padengs 
(sergantys) šernai visą Lietuvos teritoriją (...) Matyt, kokia pusė metų, gal metai ir bus visa Lietuvos 
teritorija okupuota maru sergančių šernų“, – prognozuoja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
vadovas Darius Remeika. Per pusmetį jau sunaikinta daugiau kaip 2,3 tūkst. kiaulių.

„Kantar TNS“ tyrimas: 
kas ketvirtas gyventojas 
laisvalaikį leidžia lysvėse
Daugiau nei ketvirtada-
lis šalies gyventojų (27,7 
proc. arba beveik 600 
tūkst.) pailsi darže ir 
sode – tokius duomenis 
atskleidė šviežias rinkos 
tyrimų bendrovės „Kan-
tar TNS Atlas“ tyrimas, 
be kitų aspektų tiriantis 
gyventojų hobius. 

Sodininkystę ir daržinin-
kystę kaip savo hobi ar vei-
klą dažniau linkusios įvardy-
ti moterys –  tuo užsiima kas 
trečia moteris  (34,6 proc.), 
tačiau ir vyrai nenumoja į šį 
hobį ranka –  domisi maždaug 
kas penktas (20 proc.).

„Posakis, kad subrendus 
traukia prie žemės, turi aki-
vaizdžios tiesos – iš demo-
grafinių duomenų matome, 
kad kuo vyresni žmonės, tuo 
dažniau jie linkę užsiimti so-
du ar daržu. Pavyzdžiui, tarp 
vyresnių nei 40 metų žmo-
nių 37,6 procento užsiima šia 
veikla ar hobiu, tuo tarpu iki 
trisdešimties – tokių yra vos 
9 procentai“, – sakė „Kantar 
TNS“ Media tyrimų vadovė 
Sigita Berenė.

Kuo mažesnis miestas, tuo 
jame santykinai yra daugiau 
žmonių, užsiimančiu dar-
žu ar sodu. Mažiausiose, iki 
2 tūkst., gyvenvietėse pusė 
žmonių tai įvardija kaip vei-
klą, kuria užsiima arba hobi 
(45,5 proc.). Tuo tarpu Vil-
niuje tokių žmonių yra 15,3 
proc., Kaune 17,4 proc., o 

Klaipėdoje 14,6 proc.
Potraukį turėti nuosavą že-

mės lopinėlį liudija ir žolia-
pjovių turėtojų kiekis: „Kan-
tar TNS Atlas“ duomenimis, 
maždaug trečdalis šalies gy-
ventojų (32,3 proc.), t.y. be-
veik 700 tūkst., turi žolia-
pjoves. Norą turėti lysvių ne 
iš būtinybės, o dėl grožio ir 
malonumo, pastebi ir sėklų 
pardavėjai.  

„Daržus žmonės sodina da-
bar ne tik dėl naudos ar noro 
užsiauginti nuosavo derliaus, 
bet ir dėl laisvalaikio. Ypač 
populiarios tapo 1 kv. m. lys-
vės arba daržovių auginimas 
balkonuose. Juose auginami 
ne tik prieskoniniai augalai, 
bet ir pomidorai, agurkai ir ki-
tos daržovės. O daržo lysvės 
tampa kiemo puošmena, de-
koratyvumu neretai lenkian-
čia gėlynus“, – sakė „Žalios 
stotelės“ sėklų skyriaus vado-
vė Liucija Kunigiškytė. 

Nors per pastaruosius trejus 
metus potraukis sodininkauti 
ar daržininkauti santykinai 
šiek tiek apmalšo (apie 3 proc. 
punktais nuo 30,8 proc.), so-
das ir daržas išlieka viena po-
puliariausių veiklų. Ją lenkia 
tik knygų skaitymas (beveik 
40 proc.), aktyvus poilsis bei 
iškylavimas gamtoje (30,3 
proc.) ir  įvairūs savęs tobu-
linimo mokymai bei naminių 
gyvūnų priežiūra (po maž-
daug 29 proc.).    KANTAR 

Vyresniame amžiuje 
miegame budriau: kaip 
pagerinti miego kokybę?

Nemiga – viena dažna 
problemų, su kuria ypač 
susiduria vyresnio amžiaus 
žmonės. Ir jei šis miego 
sutrikimas trunka ilgesnį 
laiką, tai iš ties tampa 
rimta problema. 

Kokybiško miego trūku-
mas gali sukelti įvairių svei-
katos problemų: dažniausiai 
vyresnio amžiaus žmonės 
tampa dirglesni, jautresni, 
suprastėja jų atmintis. Be to, 
nepakankamai miegant ga-
li atsirasti virškinimo trakto 
sutrikimų.

„Eurovaistinės“ vaistinin-
kė Rasa Keraitė sako, kad 
senjorams svarbi yra ne tik 
miego kokybė, bet ir mie-
go režimas. Reikėtų gultis ir 
keltis tuo pačiu metu, nes tik 
taip susiformuoja sąlyginiai 
refleksai ir palaikomas orga-
nizmo bioritmas, kuris lemia 
spartesnį užmigimą ir koky-
bišką poilsį.

„Nors žmogaus miego po-
reikis yra individualus ir mie-
go trukmė gali skirtis, optima-
li senjorų miego trukmė – 7–8 
val. Šios miego normos yra 
rekomendacinio pobūdžio ir 
galimi nedideli nukrypimai. 
Tačiau jei kiekvieną naktį pa-
gyvenęs žmogus miega ma-
žiau nei 4 valandas arba dau-
giau nei 10 valandų, tai jau 
galima vadinti miego sutriki-
mu ir būtina surasti jo priežas-
tis“, – teigia R. Keraitė.

Nuo augalų iki 
nepageidaujamo 

poveikio
Pasak farmacininkės, nemi-

gą galima slopinti į pagalbą 
pasitelkus vaistinius augalus: 
valerijoną, apynį, raudonėlį, 
melisą, pasiflorą ar sukatžo-
lę. Iš jų gaminami nuovirai ir 
ekstraktai gali palengvinti už-

migimą ir pagerinti miegą.
„Nemigai gydyti galima 

vartoti ir melatonino turinčius 
preparatus, nes su amžiumi 
išskiriamo melatonino kiekis 
mažėja. Jis reguliuoja mie-
go ir budrumo ritmą, padeda 
greičiau užmigti ir sutrumpi-
na užmigimo laiką bei efek-
tyviai atpalaiduoja raumenis 
ir nervus, taip pagerindamas 
miego kokybę“, – paaiškina 
„Eurovaistinės“ atstovė.

Farmacininkė atkreipia 
dėmesį, kad nemigai gydyti 
skiriami vaistai, ypač benzo-
diazepinai, dažnai pasižymi 
ir nepageidaujamu poveikiu. 
Vyresniems žmonėms, jie gali 
sukelti mieguistumą ir raume-
nų silpnumą dieną, o vartojant 
ilgiau kaip 3 mėn. blogina at-
mintį ir suvokimą.

Gamtos pagalba
„Eurovaistinės“ vaistinin-

kės teigimu, daugelis mano, 
kad senjorus nemiga kankina 
dėl rimtų ligų ir pasyvesnio 
gyvenimo būdo, tačiau, anot 
jos, ji atsirasti gali ir dėl vita-
minų B bei D trūkumo.

„Svarbu atsiminti, jog B 
grupės vitaminai organizme 
nesikaupia ir jų būtina gauti 
kasdien, geriausia, kartu su 
maistu. Šio vitamino gausu 
alaus mielėse, lapinėse dar-
žovėse, javų grūduose, gri-
kiuose, avižose, žirneliuose, 
žemės riešutuose, kiaulienoje, 
pieno produktuose ir kiauši-
niuose“, – sako R. Keraitė.

Nustatyta, kad ir vitamino 
D trūkumas gali sukelti miego 
sutrikimus, todėl vyresniems 
žmonėms rekomenduojama 
saulėtą dieną skirti bent 15-
30 minučių pasivaikščiojimui 
gryname ore. Taip jie ne tik 
padidins savo fizinį aktyvu-
mą, bet ir vitamino D kiekį 
organizme. 

Pašalinė veikla vairuojant 
negali būti toleruojama

„Nuo praėjusių metų Lietu-
vos transporto saugos admi-
nistracija pradėjo tirti eismo 
įvykius, analizuoti jų priežas-
tis. Ištyrę apie 100 praėjusiais 
metais įvykusių kelių eismo 
įvykių, kuriuose žuvo ar buvo 
sužeisti žmonės, pastebėjome 
tendenciją, kad nuo 10 iki 15 
proc. vairuotojų eismo įvykius 
sukelia dėl to, kad nukreipia 
savo dėmesį nuo pagrindinės 
veiklos – vairavimo“, – pabrė-
žė Lietuvos transporto saugos 
administracijos direktoriaus 
pareigas laikinai einantis Ge-
nius Lukošius.

Pasak G. Lukošiaus, visuo-
menėje susiformavusi nuomo-
nė, kad pagrindinė priežastis, 
atitraukianti  vairuotojų dė-
mesį  yra mobilusis telefonas 
ar trumpųjų žinučių rašymas, 
tačiau praėjusių metų tyrimai 
atskleidžia visai ką kita. Vos 
keli eismo įvykiai įvyko dėl 
to, kad vairuotojas kalbėjo te-
lefonu.

„Šiuo klausimu vairuotojų 
sąmoningumas tikrai padidė-
jęs, tam turi įtakos socialinė 
reklama, švietimas. Matome, 
kad priežastys iš tiesų yra ki-
tokios – tai ir valgymas vairuo-
jant, ir žvilgsnio nukreipimas 
nuo kelio į pašalinius objektus, 
bendravimas su keleiviais, net-
gi nukritusių daiktų ieškojimas 
važiuojant didesniu nei 80 km/
h greičiu tapo ne vieno eismo 
įvykio priežastimi“, – teigė G. 
Lukošius.

„Nemažai eismo įvykių, 
dažnai net labai skaudžių, 
įvyksta dėl vairuotojo dėmesio 
nukreipimo ar blaškymo, – sa-
ko G. Lukošius. – Štai pernai 
važiuodamas 120 km/h į pajū-
rį ilsėtis su šeima vairuotojas 
buvo įjungęs autopilotą, kojos 
nuimtos nuo pedalų. Žvilgsnis 
buvo nukreiptas į šalia kelio 
stovinčias vėjo jėgaines, o ne 
į kelią, vyko pokalbis su šei-
ma. Priešais priartėjusį sun-
kvežimį vairuotojas pastebėjo 
per vėlai ir nespėjo paspausti 
stabdžio pedalo, nes koja buvo 
nuo jo nuimta. Smūgio metu 
mirtinai sužalota šalia sėdėju-
si keleivė“.

Eismo saugumo specialistai 
įsitikinę, kad vairavimas, kaip 
ir daugelis kitų veiklų, reika-
lauja visiškos koncentracijos 
ir susikaupimo, tad pašalinėms 
veikloms dėmesio negalima 
skirti. Jų teigimu, žmogus 
vienu metu savo dėmesį su-
koncentruoti gali tik į labai 
ribotą skaičių objektų, todėl 
vairuojant ir užkandžiaujant, 
reguliuojant radijo imtuvą ar 
kalbant telefonu nepastebimi 
kelio ženklai, eismo signalai, 
kitų eismo dalyvių veiksmai, 
taip pat pailgėja reakcijos tru-
kmė.

„Nors šiemet žuvusiųjų ke-
liuose skaičius, lyginant su 
praėjusių metų tuo pačiu lai-
kotarpiu, sumažėjo beveik 
8 proc., statistinių duomenų 
analizė atskleidžia, kad nema-
ža dalis eismo įvykių įvyksta 
būtent dėl vairuotojo išsiblaš-
kymo arba kitų su vairavimu 
nesusijusių veiksmų atlikimo 
vairavimo metu. Praėjusiais 
metais būtent dėl šios priežas-
ties įvyko daugiau kaip dešimt 
mirtinų eismo įvykių“, – teigia 
Susisiekimo ministerijos Ke-
lių transporto ir civilinės avi-
acijos politikos departamento 
vyresnysis patarėjas Vidman-
tas Pumputis.

Galima išskirti tris skirtingas 
aplinkybių grupes, kurios ma-
žina vairuotojo dėmesį bei di-
dina išsiblaškymą vairuojant, 
– teigia Susisiekimo minis-
terijos atstovas V. Pumputis. 
– Pirmoji grupė ir pati pavo-
jingiausia, kai vairuotojas yra 
priverstas atitraukti ranką nuo 
vairo ir laisva ranka atlikti ki-
tus, su vairavimu nesusijusius 
veiksmus, antroji grupė – kai 
vairuotojas mintis, savo dėme-
sį turi perkelti ne į vairavimą, ir 
trečioji grupė – tai nuovargis, 
kuris taip pat ženkliai priside-
da prie koncentracijos stokos 
ir yra ne vieno skaudaus eismo 
įvykio priežastimi.

Saugaus eismo ekspertai 
pataria nepamiršti, kad sėdint 
prie automobilio vairo, pagrin-
dinė veikla yra vairavimas. 
Nepamirškime, kad kelyje 
kiekviena sekundė gali būti 
reikšminga. 
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Prienų 
turguje
Nežinia, ar laukiama 
karšta diena, atostogos, 
ar pinigų trūkumas lėmė, 
kad šeštadienio turgus 
buvo nedidelis. O gal 
karštu vasaros metu 
žmonės tiesiog daugiau 
ilsisi. Tačiau prekių turguje 
buvo užtektinai – kas 
norėjo, galėjo nusipirkti 
ir daržovių, vaisių ar 
uogų, tiek pieno ar mėsos 
gaminių.

Prekių kainos nepasikeitė, 
gal tik šiek tiek atpigo daržo-
vės. Asortimentas irgi nepasi-
pildo, nes įpusėjusi vasara jau 
atidavė visas savo gėrybes.

Kilogramas bulvių kainavo 
0,3–0,8 euro, kopūstų – 0,6–
0,7 euro, morkų – 0,8–1,2 eu-
ro, burokėlių – 0,6–0,8 euro, 
kalafiorų ar brokolių – 1,5–2 
eurus, svogūnų galvučių – 
0,8–1 eurą, pomidorų – 0,8–2 
eurus, agurkų – 0,5–0,8 euro, 
česnakų – 4–5 eurus. Už vie-
ną galvutę česnako (jei perki 
ne pagal svorį) kai kurie 
prekiautojai prašė 0,4–
0,5 euro. Daugelis pir-
kėjų pirko bulvių, mor-
kų ir svogūnų, taip pat 
burokėlių. Moterys kal-
bėjo, kad šiemet bran-
gūs agurkai, kad gal jau 
per brangu pirkti agurkų 
konservavimui. Labai 
gražiomis ir didelėmis 
bulvėmis, kainuojan-
čiomis po 0,4–0,6 euro 
už kilogramą, prekiavo 
Siponių kaimo žmonės. 
Smėlingame dirvože-
myje augusios bulvės 
ne tik sveikos, bet ir la-
bai švarios.

Kai kurie pirkėjai pirko 
sodo uogų konservavimui ir 
uogienėms, o kiti – pavalgy-
ti, nes taip organizmas gauna 
daugiausiai vitaminų. Šiais 
metais dėl karštos vasaros 
greitai pasibaigė braškės, ne-
daug buvo mėlynių. Tačiau 
turguje dar buvo galima nu-
sipirkti vieną kitą kilogramą 
besibaigiančių braškių ar mė-
lynių už 3,5 euro, vyšnių – už 
1–1,5 euro, slyvų – už 1,2-1,5 
euro, aviečių indelį – už 2,2-
2,5 euro, serbentų (juodų) – 

už 1,2–1,5 euro. Brangiausios 
buvo šilauogės, kurių kilogra-
mas kainavo 3,8–4,5 euro. 
Kilogramą alyvinių obuolių  
ar kriaušių kilogramą parda-
vė už 0,5–1,2 euro.

Nedaug buvo grybų, vienas 
kitas turėjo pririnkęs krepše-
lį voveraičių. Už litrinį indelį 
prašė 3–4 eurų.

Pieno ir jo produktų kainos 
laikosi tos pačios. Litrą pieno 
pardavė už 0,5 euro, grietinės 
– už 3,6–3, euro, puskilogra-
mį sviesto– už 3,5–4 eurus, 
kilogramą varškės – už 1,6–
2 eurus, o sūrius – pagal dy-
dį, už 1,5–3 eurus. Sūrį buvo 
galima rinktis, kokį norėjai 
– didesnį, mažesnį, iš varškės 
ar saldaus negriebto pieno, o 

gal su razinomis ar kmynais. 
Už mažiuką obuolių sūrį su 
juodų serbentų sultimis šei-
mininkė prašė 1,8 euro.

Dešimtį naminių vištų 
kiaušinių pardavė už 1,5–1,8 
euro, o paukštyno vištų – už 
1,3 euro, o už dešimtį ančių 
kiaušinių prašė 2 eurų.

Tiek rūkytos mėsos gami-
nių, tiek šviežios skerdienos 
kainos kol kas lieka panašios. 
Kilogramas šoninės kainavo 
3,6–3,9 euro, kumpio – 3,7–
3,9 euro, sprandinės ar kar-
bonado – 4,95–5,2 euro, kar-
kos – 1,9–2,17 euro, o maltos 

mėsos kilogramą pardavė už 
3,2–3,9 euro. 

Mėsinio viščiuko kilogra-
mą buvo galima nusipirkti už 
2,3–2,4 euro, kalakuto kum-
pio – už 4,2 eurus, triušienos 
– už 6–7 eurus. Namuose au-
gintų mėsinių vištų kaina bu-
vo šiek tiek didesnė – kilogra-
mas kainavo 3,8–4 eurus. 

Visgi daugelis rinkosi rū-
kytus ar sūdytus mėsos ga-
minius. Kilogramas nestorų 
lašinukų su raumeniu kaina-
vo 5,3–6,5 euro, su kumpiu 
– 6,6–7,8 euro, sukto kumpio 
– 12 eurų, dešros – 5,5–7,7 
euro, dešrelių – 5,5–5,8 euro. 
„Pūslės“ buvo galima įsigyti 
mokant už kilogramą 10 eu-
rų, o už vytintos išpjovos ki-

logramą – 10–11 eurų.
Bitininkai už kilogramą 

medaus prašė 5–6 eurų, už 
pusės litro stiklainį – 3,5–4,5 
euro. Šį kartą daugelis atkrei-
pė dėmesį, kad jau atsirado 
tamsaus grikių medaus, pusės 
litro stiklainis šio gardumyno 
kainavo 3,5 euro. Vieniems 
jis patinka dėl daugybės mi-
neralinių medžiagų, kiti jo ne-
mėgsta dėl išskirtinio skonio. 
Na, kaip sakoma, kiekvieno 
skonis vis kitoks... 100 g bičių 
duonelės kainavo 2,2 euro, o 
žiedadulkių – 2 eurus.

Šaltai spaustas sėmenų 

aliejus labiausiai perkamas 
žiemos metu, tačiau prekiau-
tojai nesiskundžia ir dabar. 
Pusės litro buteliukas kainavo 
3,5 euro, o kilogramas sėme-
nų – 1,5 euro.

Turguje jau nedaug buvo 
naminių paukščių jauniklių. 
Už trijų dienų mėsinius viš-
čiukus pardavėjai prašė 0,8 
euro, o už 2 savaičių paukš-
čiukus – 1,6 euro, dar už di-
desnius – 2–2,5 euro. Už an-
čiukus teko mokėti 2,2–2,5 
euro, žąsiukai kainavo 5–6 
eurus, kalakučiukai – 7–10, 
eurų. Už jaunas vištaites pra-
šė 5–6 eurų, už dedančias – 7 
eurų. Už veislines dekoratyvi-
nes vištas teko mokėti 10–15 
eurų, už antis – 10–12 eurų, 
už perlines vištaites („pentar-
kes“) – 10 eurų, o už putpeles 
prašė 4 eurų. Nemažai buvo 
prekiautojų triušiais. Nedideli 
triušeliai kainavo 5–7 eurus, o 
suaugę patinai ir patelės – 14–
30 eurų. Galima buvo rinktis 
ir rudų, ir baltų juodomis au-
simis, ir paprastų pilkų.

Ūkininkai už centnerį kvie-
čių prašė 8–9 eurų, miežių ar 
kvietrugių – 7–9 eurų, žirnių 

– 10–12 eurų, o pa-
šarinių miltų maišas 
kainavo 9 eurus. Šiais 
metais anksčiau nei 
įprastai prasidėjo ja-
vapjūtė, tad Oninėms 
(liepos 26 d.) jau ti-
krai buvo kepami py-
ragai iš naujo derliaus 
grūdų.

20 kilogramų mai-
šelis lesalų naminių 
paukščių jaunikliams 
kainavo 10 eurų, 40 
kg maišelis lesalų jau 
gerokai paaugusiems 
broileriams – 6–18 

eurų, o 20 kg pakuotė dede-
klėms vištoms – 8 eurus.

Šeštadienį turguje buvo 
prekeivių medžio gaminiais, 
taip pat pintais krepšiais bul-
vėms ar grybams.

Kaip visada buvo nemažai 
prekiautojų dėvėtais rūbais už 
gana mažą kainą, nors buvo 
ir brangininkų.

Nemažai buvo ir žydinčių 
vazonėliuose bei skintų gėlių, 
vaismedžių bei dekoratyvinių 
augalų.

Turguje žmonės neužsi-
buvo, nes nuo pat ryto buvo 
karšta ir tvanku. NG

Per šaudymą Naujajame Orleane žuvo trys žmonės
Naujajame Orleane per šaudymo incidentą žuvo trys žmonės, dar septyni buvo sužeisti, 
sekmadienį pranešė vietos policija. Miesto policijos atstovas Aaronas Looney (Aronas Lunis) 
pranešime nurodė, kad incidentas įvyko šeštadienio vakarą apie 5 km nuo seniausio Naujojo 
Orleano rajono – Prancūzų kvartalo.

  Neblaivus vyras peiliu sužalojo buvusią sutuoktinę ir dukrą
Šeštadienį Raseinių rajone neblaivus vyras peiliu sužalojo buvusią sutuoktinę ir nepilnametę dukrą. 
Neblaivus (2,29 prom.) vyras, gimęs 1973 metais, peiliu sužalojo buvusią sutuoktinę, gimusią 1980 
metais. Ji išvežta į Kauno klinikas. Taip pat nukentėjo jo 2002 metais gimusi dukra – ji dėl kairės 
kojos kelio paviršutinės pjautinės žaizdos po medikų apžiūros išleista gydytis ambulatoriškai.

Automobiliai ir 
jų dalys

Perka
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

Perkame automobilius, pagamin-
tus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet 
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

žemės ūkis

Parduoda
6 sav. paršelius. Tel. 8 601 
47892.

Darbinę kumelę (nebijo trans-
porto, yra pasas, 1500 Eur). Tel. 
8 602 02939.

13 m. darbinį arklį (nebijo trans-
porto, 1000 Eur). Tel. 8 608 
07287.

Šių metų šieną „kitkomis“. Ga-
limas pristatymas. Tel. 8 675 
84559.

Medsukį, mažai naudotą arpą ir 
lenkišką traktorinį trąšų barstytu-
vą. Tel. 8 645 24960.

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

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

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

Nekilnojamasis 
turtas

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

SODYBAS, SODUS
Sodybą (19 000 Eur) ramioje vie-
toje Prienų r. Tel. 8 685 81811.

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

Perka
Perka įvairų nekilnojamąjį turtą. 
Tel. 8 605 85038.

Perka arba išsinuomoja san-
dėliavimo patalpas Prienuose. 
Domina įvairūs variantai. Tel. 8 
605 25932.

Brangiai perkame įvairaus bran-
dumo miškus: jaunuolynus, pri-
bręstančius, brandžius. Tel. 8 
625 44123.

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644 
55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
Patalpas sandėliavimui arba ko-
mercinei veiklai Prienuose. Tel. 
8 686 97434.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!
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DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio 
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus, 
ratinio ekskavatoriaus maši-
nisto; 6. Greiderio mašinisto. 
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė 
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. 8 691 44404.

Autoservisui darbuotojas Prie-
nuose. Tel. 8 684 56620.

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingas suvirintojas pusautoma-
čiu. Darbo vieta: Ilgakiemio k., 
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Kita

Atiduoda nugriauto pastato me-
dieną Klebiškio k., Šilavoto sen., 
Prienų r. Tel. 8 608 50409

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Nuo liepos 30 d. kviečiame į 
edukacinio projekto „Lietuvos 
muziejų kelias“ renginius Prie-
nuose. Liepos 30 d. – rugpjūčio 
4 d. (pirmadieniais–šeštadie-
niais) 15.00 val. – Ekskursija 
„Nepriklausomybės metų ženklai 
1918–1940 m. Prienuose“. Eks-
kursijos metu bus galima susipa-
žinti 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–šeštadie-
niais) 10.00–16.00 val. – paroda 
„Lietuviškoji enciklopedija“ Prie-
nų krašto muziejuje. Muziejaus 
lankytojai galės ne tik susipažinti 
su leidiniais, bet ir juos paskaityti. 
Tai pirmoji lietuviška enciklo-
pedija, leista „Spaudos Fondo“, 
bendradarbiaujant su Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. En-
ciklopediją redagavo Vaclovas 
Biržiška. Nuo 1931 m. iki 1944 
m. išleisti 9 leidinio tomai ir dar 
7 sąsiuviniai – iki J raidės. Paro-
dos lankymas nemokamas. Tel. 
pasiteirauti – 8 682 59394, Prienų 
krašto muziejus.

Rugpjūčio 3 d. Paprienės stadione 

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuojame 
skalbykles, džiovy-
kles, el. virykles ir 
kt. Suteikiame ga-
rantiją, taikome

nuolaidas! Atvykstame į 
namus, dirbame ir savait-
galiais. Tel. 8 645 04370.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Žemės kasimo darbai mini eks-
kavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645 
20612.

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu 
žolę trimeriu. Griaunu senus pas-
tatus ir dirbu kitus ūkio darbus. 
Tel. 8 677 22930.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

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).

Gaminame betoną, kalkinį skie-
dinį, 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 daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

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

Šlifuojame, dedame ir lakuoja-
me parketą, dengiame stogus, 
lankstome skardas, skardiname, 
šiltiname ir dažome namų fasa-
dus. Statome karkasinius namus. 
Kasame pamatus, mūrijame, 
tinkuojame, betonuojame, mon-
tuojame tvoras, atliekame langų 
apdailą, montuojame langus ir 
duris. Tel. 8 620 85350.

Greitai ir kokybiškai atliekame 
remonto darbus (nuo mūro iki 
stogo). Tel. 8 676 94621.

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. At-
vykstu 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.

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

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

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

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.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

Pušines, beržines, alksnines, 
ąžuolines, drebulines malkas 
kaladėlėmis. Atveža. Tel. 8 625 
97091.

PASLAUGOS

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame (padengia-
me) geromis sąlygomis, net ir 
turintiems skolų, iki 10 000 Eur 
laikotarpiui iki 48 mėn. Refinan-
suojame Jūsų turimas skolas 
Sergel, Lindorff, Gelvora ir t.t. Tel. 
8 601 50935.

REKLAMA

– 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 profesiona-
lių menininkų plenero uždarymo 
šventė. Plenero dalyvių kūrinių 
ekspozicija. Literatūrinė-muzikinė 
programa, kurioje dalyvaus akto-
rius Petras Venclovas, Danguolė 
Kolpakovienė (smuikas), Vitalija 
Aukštakalnienė (sintezatorius).

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

Rugpjūčio 11 d. ir 15 d. – Pakuo-
nio krašto vasaros šventė „Šim-
tmečio 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 Pakuo-
nio laisvalaikio salės folkloro 
grupės „Obelėlė“ koncertas. 
17.00–19.00 val. Pramogos vai-
kams. 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 apdovanoji-
mai. 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 Žo-
linės atlaidai. Po Šv. Mišių – šven-
tinė agapė ir Jonavos liaudiškos 
kapelos „Lankesa“ koncertas 
Pakuonio parapijos parke.

Šių metų rugsėjo 29 d. (šešta-
dienį) Prienų sporto arenos (Pra-
monės 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 tauto-
dailininkus, amatininkus, ūkinin-
kus, prekybininkus,  dalyvauti ir 
prekiauti  šventėje. Norintiems 
prekiauti – dėl leidimų prašome 
kreiptis į Prienų miesto seniūniją 
tel. (8 319) 52 195, el. p. irena.sta-
sytiene@prienai.lt Leidimų pre-
kiauti kaina: 14 Eur – juridiniam 
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam 
asmeniui. Dėmesio! Mugėje 
nebus galima prekiauti alkoho-
liniais gėrimais! Mugės pradžia 
– 10  val., šventės atidarymas 
– 12 val., numatoma šventės 
pabaiga – 17 val. Šventės pro-
grama bus paskelbta interneto 
svetainėje www.prienai.lt
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PARyšKINTO SKELBIMO KAINA VIENAM KARTUI  
PRIVATIEMS ASMENIMS - 1,�0 EUR, VERSLO KLIENTAMS - �,�0 EUR.RENGINIAI

iš arti“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotografijų 
konkurso „Mano miesto bliuzas 

PARODOS PRIENŲ RAJONE

rienų r. savivaldybės fojė (2 aukš-
te) eksponuojama Arūno Alekna-
vičiaus fotografijų paroda „Kalnai 

REKLAMA

– Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui“ darbų paroda. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Elenos 
Krušinskaitės tapybos paroda 
„Lietuvos piliakalniai“. Paroda 
veiks iki rugpjūčio 16 d.

Prienų krašto muziejuje liepos 30 
d. – rugpjūčio 18 d. (pirmadie-
niais–šeštadieniais) nuo 10.00 val. 
iki 16.00 val. bus eksponuojama  
paroda „Lietuviškoji enciklope-
dija“. Muziejaus lankytojai galės 
ne tik susipažinti su leidiniais, 
bet ir juos paskaityti. Tai pirmoji 
„Spaudos Fondo“ išleista lietuviš-
ka enciklopedija, leista bendra-
darbiaujant su Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Enciklopediją 
redagavo Vaclovas Biržiška.

Prienų krašto muziejuje nuo rug-
pjūčio 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 par-
oda „Negrįžusiems“. Paroda veiks 
iki rugpjūčio 29 d.

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto fo-
tografo Alfredo Pliadžio fotografijų 
paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Rugpjūčio 9 d., 19 val. Birštono 
vienkiemio bibliotekoje tautinio 
atgimimo dainiaus Maironio 
ir Sigito Gedos, kuris žavėjosi 
Lietuvos istorija ir mitologija bei 
gebėjo meistriškai tai perteikti 
kūryboje, vakaras. Dalyvaus: 
aktorė V. Kochanskytė ir klarne-
tininkas V. Andriuškevičius.

Rugpjūčio 14 d., 19 val. Birštono 
kurhauze prisiminsime J. Vilku-
taičio-Keturakio pjesę „Amerika 
pirtyje“, kuri nuskambėjo kaip 
tautos savimonės akcija, tapo 
unikaliausiu mūsų kultūros isto-
rijoje, o gal ir pasaulinėje prakti-
koje reiškiniu. 

Rugpjūčio 17 d., 19 val. Birštono 
kurhauze rašytojo, politiko ir 
diplomato, kurio atstovavimas 
buvo ne visuomet oficialus, bet 
visuomet vaisingas, I. Šeiniaus 
kūrybos fragmentai ir insteniza-
cijos. Dalyvaus: aktoriai  B. Mar 
ir A. Kazanavičius, fleitininkė M. 
Račkauskaitė.

Rugpjūčio 23 d., 19 val. Birštono 
kurhauze J. T. Vaižganto, buvusio 
pačiame Lietuvos politinių, kul-
tūrinių įvykių sūkuryje, kūrybos 
pristatymas. 

MALONIAI KVIEČIAME JUS Į ŽYMAUS 
MŪSŲ KRAŠTO ŽMOGAUS, 

KALBININKO, PROFESORIAUS  
JONO KAZLAUSKO 

88-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMĄ BEI J. KAZLAUSKO 

PREMIJOS ĮTEIKIMO ŠVENTĘ, SKIRTĄ LIETUVOS       

VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIUI. 

JŪSŲ LAUKIAME 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D. 
(TREČIADIENĮ) 18.00 VAL. 

PROFESORIAUS TĖVIŠKĖJE MATIEŠIONYSE. 
Programoje: 

► Pranešimai apie baltistiką. 

► J. Kazlausko premijos laureato  

      pristatymas. 

► Jono Kazlausko  premijos  

      įteikimas. 

► Svečių žodis. 

►Vilniaus miškų urėdijos folkloro  

    ansamblio „Nalšia“ koncertas. 

►Vakaronė (vaišės suneštinės). 

Jeigu neturite galimybės savarankiškai nuvykti, Jūsų lauks  
autobusai, kurie išvyks 17.00 val. nuo Prienų     
kultūros centro, 17.20 nuo Birštono kultūros centro. 

RENGINIO ORGANIZATORIAI: 
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ                     BIRŠTONO MUZIEJUS 

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

Rugpjūčio 18 d., šeštadienis

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

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

 – 10, 12 ir 18 val. 
 – 9.30 ir 17.30 val.

 nuo 9 val., vakare nuo 17 val.

eGlės saNatorIjoje, bIrŠtoNe
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UžSAKANT KETURIS SKELBIMUS, PENKTąJį - įDĖSIME NEMOKAMAI
(PASIŪLyMAS GALIOJA PRIVATIEMS ASMENIMS) TV PROGRAMA

Ketvirtadienis, rugpjūčio � d. Penktadienis, rugpjūčio � d.

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 rek-
sas 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, lietu-
va 16:30 seserys 17:30 žinios. 
sportas. orai (su vertimu į gestų 
k.) 18:15 auksinis protas 19:30 
Dokumentinė istorinė laida „lietu-
vos kolumbai” 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas 21:29 
loterija „jėga” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija 22:30 Vasara su „Dvi-
račio žiniomis” 23:00 aukštuome-
nės daktaras 7 23:45 Štutgarto 
kriminalinė policija 7 00:30 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 01:00 
lrt radijo žinios 01:05 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3. 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lrt radijo žinios

 
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 Gyveni-
miškos 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 objek-
tas (13) 01:40 pavojai gelmėse 
2. rifas 03:20 alchemija XXII. 
Vieną kartą Mažeikiuos... 03:50 
retrospeKtYVa 

 
05:15 CsI elektroninių nusikal-
timų skyrius 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:25 simpso-
nai 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 
15:30 simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 pasku-
tinis 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 patriotas 01:00 
CsI elektroninių nusikaltimų sky-
rius 01:50 Kaulai 02:40 pelkė 
03:30 ekstrasensų mūšis 04:30 
Nevykėlių dalinys 

 
6:00 auklė (61-63) 07:30 asmens 
sargybinis (5) 08:30 Farų karai (2) 

09:30 teisingumo agentai (26) 
10:30 Kobra 11 (4) 11:35 Įstaty-
mas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (11) 12:35 stoties policija 
(42) 13:45 asmens sargybinis (6) 
14:50 Farų karai (3) 15:50 teisin-
gumo agentai (27) 16:50 Kobra 11 
(5) 17:55 Įstatymas ir tvarka. spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (12) 18:55 
stoties policija (43) 20:00 Info 
diena 21:00 žmogžudystė bal-
tuosiuose rūmuose 23:10 suvilioti 
nepažįstamąjį 01:15 persekiotojas 
(17) 02:00 Kas žudikas? (43) 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„baltoji vergė“ (37) 06:20 progra-
ma 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 „Gluchario-
vas“ (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 re-
porteris 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 „lem-
tingas panašumas“ (1) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CsI Majamis 10:30 simpsonai 
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 plėšikai 23:40 
pėdsakai 00:40 Daktaras Hausas 
01:30 Moderni šeima 01:55 juo-
kingiausi amerikos namų vaizde-
liai 02:25 simpsonai  

 
05:00 panorama. 05:30 Dienos 
tema. 05:52 sportas. orai. 06:00 
lietuvos respublikos himnas 
06:05 Koncertuoja tommy emma-
nuel (gitara, vokalas) 07:00 Džiun-
glių būrys skuba į pagalbą  07:20 
Mažasis atradėjas 07:30 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 07:50 Li-
nija, spalva, forma.  08:20 lietuva 
mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 9 09:15 labas rytas, lietu-
va. 12:00 DW naujienos rusų kal-
ba. 12:15 Kova už išlikimą 13:10 
euromaxx 13:40 Klauskite daktaro 
14:35 žmonės, kurie sukūrė lietu-
vą. jurgis Šaulys. 15:20 Mažasis 
atradėjas 15:30 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji pi-
terio peno nuotykiai 1 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 9 16:30 laba die-
na, lietuva. 18:00 Kultūrų kryžke-
lė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 
lietuva mūsų lūpose 19:30 Meilė 
kaip mėnulis 20:25 anapus čia ir 
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Kiotas. romantiška pažintis su 
nacionalinėmis vertybėmis  22:15 
lietuvių kino klasika 23:45 DW 
naujienos rusų kalba

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 rek-
sas 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 la-
ba 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 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
sportas 21:29 loterija „jėga” 
21:30 Duokim garo!  22:35 Gam-
tos inspektoriai 23:00 Fantastiš-
kas penktadienis. pasveikink mirtį 
kitą dieną  01:10 Štutgarto krimi-
nalinė 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 ži-
nios 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3.  04:00 lrt radijo žinios 
04:05 Klauskite daktaro

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (243-245) 
07:30 Neramūs ir triukšmingi (19) 
07:55 Volkeris, teksaso reindžeris 
(170) 08:55 rytas su lNK 10:55 
Varom! (5) 11:25 Meilės sparnai 
(21) 12:25 Meilės sparnai (22) 
13:25 Gyvenimo daina (45) 14:25 
Dvi širdys (1000-(1003) 16:30 la-
bas vakaras, lietuva 17:35 Nuo... 
Iki... 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 saVaItės HItas pašė-
lę vyrukai 2 23:50 babilonas 01:45 
Gran torino 

 
05:40 Moderni šeima 06:10 te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 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 pa-
žadėtoji 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 jar-
dų 23:25 artimi priešai 00:20 CsI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 
01:15 Kaulai 02:05 pelkė 03:00 
ekstrasensų mūšis 04:00 Nevy-
kėlių dalinys 04:50 Kaulai

 
06:00 auklė (64-66) 07:30 as-
mens sargybinis (6) 08:30 Farų 
karai (3) 09:30 teisingumo agentai 
(27) 10:30 Kobra 11 (5) 11:35 Įsta-
tymas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (12) 12:35 stoties policija 
(43) 13:45 asmens sargybinis (7) 
14:50 Farų karai (4) 15:50 teisin-

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 Krep-
šinio 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 „Gluchario-
vas“ (1/43) 14:55 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“ (4) 16:00 reporte-
ris 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 Gri-
lio skanėstai 21:00 „Krikšto tė-
vas“ (5) 22:00 reporteris 22:45 
Keliauk su „reporteriu“ 22:57 
orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/40) 
00:05 „Delta“ (1/15) 01:05 „Iššū-
kis“ (3/5) 02:00 „ragana“ (1/9) 
02:45 „lemtingas panašumas“ 
(2) 03:35 „žmogus be praeities“ 
(11) 04:20 „ragana“ (1/9) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 sandėlių karai 09:30 CsI 
Majamis 10:30 simpsonai 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 na-
mų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 
CsI Majamis 18:00 6 kadrai 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Univeras. 
Naujas bendrikas 20:00 Farai 
21:00 žinios 21:53 sportas 21:58 
orai 22:00 Nevaldoma grėsmė 
00:35 Daktaras Hausas 01:30 24 
valandos. palikimas 02:20 juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
02:45 Vilfredas 

 
05:00 panorama. 05:30 Dienos 
tema. 05:52 sportas. orai. 06:00 
lietuvos respublikos himnas 
06:05 Koncertuoja tommy em-
manuel (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 lietuvo-
je 08:25 pažvelk į profesiją kitaip 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 
09:15 labas rytas, lietuva. 11:30 
2018 europos čempionatas. Ir-
klavimas (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 nuoty-
kiai 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 Kul-
tūros 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.

Trečiadienis, rugpjūčio 1 d.

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 rek-
sas 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 
16:30 seserys 17:30 žinios. spor-
tas. orai (su vertimu į gestų k.) 
18:15 auksinis protas 19:30 Gy-
venimas 20:25 loterija „Keno lo-
to” 20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas 21:29 loterija 
„jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija 22:30 Vasara su „Dviračio ži-
niomis” 23:00 aukštuomenės dak-
taras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3. 02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lrt radi-
jo žinios 03:05 Gyvenimas 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė 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 Gyveni-
miškos 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 Gun-
danti 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 mei-
lė? 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 Nevy-
kėlių dalinys 

 
06:00 auklė (58) 06:30 auklė (59) 
07:00 auklė (60) 07:30 asmens 
sargybinis (4) 08:30 Farų karai 

(1) 09:30 teisingumo agentai (25) 
10:30 Kobra 11 (3) 11:35 Įstaty-
mas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (10) 12:35 stoties policija 
(41) 13:45 asmens sargybinis (5) 
14:50 Farų karai (2) 15:50 teisin-
gumo agentai (26) 16:50 Kobra 11 
(4) 17:55 Įstatymas ir tvarka. spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (11) 18:55 
stoties policija (42) 20:00 Info 
diena 20:25 Nusikaltimų miestas 
(23) 21:00 suvilioti nepažįstamąjį 
23:10 Visa griaunantis 01:20 per-
sekiotojas (16) 02:05 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai (10) 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„baltoji vergė“ (36) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kampai 
07:40 Vasara tiesiogiai su D 08:10 
„Delta“ (1/14) 09:15 „rojus“ (96) 
10:20 „Neišsižadėk“ (24) 11:25 
„ragana“ (1/8) 12:30 „Iššūkis“ 
(3/6) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/41) 14:55 „Gu-
rovo bylos. Medžioklė“ (2) 16:00 
reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/43) 18:00 reporteris 
18:57 orai 19:00 „bitininkas“ (1/3) 
20:00 reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 orai 21:00 
„Krikšto tėvas“ (3) 22:00 repor-
teris 22:57 orai 23:00 „Glucha-
riovas“ (1/38) 00:05 „Delta“ (1/13) 
01:05 „Iššūkis“ (3/3) 02:00 „ra-
gana“ (1/7) 02:45 „Neišsižadėk“ 
(18) 03:35 „žmogus be praeities“ 
(9) 04:20 „ragana“ (1/7) 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir ta-
nia 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 na-
mų vaizdeliai 02:50 simpsonai 

 
05:00 panorama. 05:30 Dienos 
tema. 05:52 sportas. orai. 06:00 
lietuvos respublikos himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras 
07:40 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 07:50 Mažasis atradėjas 
08:00 Nauji piterio peno nuotykiai 
1 08:25 Nacionalinis turtas. 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 9 09:15 la-
bas rytas, lietuva. 12:00 DW nau-
jienos rusų kalba. 12:15 Kova už 
išlikimą 13:05 linija, spalva, forma. 
13:35 stilius 14:30 lemtinga die-
na  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 
Kultūrų kryžkelė 18:30 septynios 
Kauno dienos 19:00 Maistas ir 
aistros 19:30 Meilė kaip mėnu-
lis 20:25 UeFa Čempionų lygos 
atranka. Marijampolės „sūduva” 
– belgrado „Crvena zvezda” 22:30 
elito kinas. Karališkas romanas 
00:45 DW naujienos rusų kalba. 
01:00 Dabar pasaulyje 01:30 
Koncertuoja tommy emmanuel 
(gitara, vokalas) 

�1.1� val.

„Dešimt jardų“

 

��.�0 val.

„Džoja“

 

�1.00 val.
„Žmogžudystė Baltuo-

siuose rūmuose“

 

Šeštadienis, rugpjūčio � d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 06:30 Klausimėlis.
lt. 06:45 berniukas ir pasau-
lis 08:05 beatos virtuvė 09:00 
labas rytas, lietuva 11:45 pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija 12:40 pa-
saulio dokumentika. Maži, bet 
ypatingi. vėžliai 13:35 Džesika 
Flečer 4 15:20 Gamtos inspek-
toriai. 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 ju-
biliejinis koncertas 23:10 suvesti 
sąskaitas 00:50 pasveikink mirtį 
kitą dieną 03:00 pasaulio doku-
mentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 03:55 lengvai ir links-
mai! rytis Cicinas 04:25 Džesi-
ka Flečer 4 

 
06:25 Dienos programa 06:30 
žvėrelių būrys (10) 06:55 Ne-
ramūs ir triukšmingi (18) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. žuviu-
kai 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 (4-
6) 09:30 Drakonų kova. super 
(33) 10:00 KINo pUsrYČIaI 
Drakoniuko riešutėlio nuotykiai 
11:40 pričiupom! (7) 12:10 lai-
krodžių stabdytojai 14:00 Kara-
liaus tuto prakeiksmas (1) 15:45 
Karaliaus tuto prakeiksmas (2) 
17:30 Geriau vėliau, negu nieka-
da (6) 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 orai 19:30 sUperKI-
Nas legendos susivienija 21:20 
Kvailių apsauga 23:15 Madėjos 
liudytojų apsauga 01:25 pašėlę 
vyrukai 2 

 
05:30 Moderni šeima 06:15 te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 žvaigž-
džių karai. sukilėliai 08:00 aladi-
nas 08:30 Kobra 11 09:30 Mais-
to kelias 10:00 bibliotekininkai 
11:00 elfai 12:40 sužvejok din-
gusią žuvį 14:45 Gatvės šokiai 
16:45 ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:17 tV3 sportas 
19:22 tV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 Džonsonų atostogos 
21:20 Diena po rytojaus 23:55 
brangenybių medžiotojai 01:05 
Holograma karaliui 02:45 aš, ki-
tas aš ir Irena 04:45 CsI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 

 
06:15 auklė (60-64) 08:45 svei-
katos abC televitrina 09:00 Nu-
trūkę nuo grandinės (7) 09:30 
apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta 

(10) 10:30 Džiunglių princesė 
Šina (8) 11:30 apvalioji plane-
ta (3) 12:05 apvalioji planeta 
(4) 12:40 anthonis bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (4) 13:35 
ekstrasensų mūšis (2) 15:50 Nu-
sikaltimų miestas (22) 16:20 re-
ali mistika (40) 17:20 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai (11) 18:20 Kas 
žudikas? (45) 19:30 Dainuok 
mano dainą 21:30 MaNo He-
rojUs Urvas 23:25 aŠtrUs 
KINas pražūtingas rūkas 01:45 
Dainuok mano dainą 

 
06:05 „pavojingiausios kelio-
nės. Kongas, Katangos pro-
vincija“ 06:35 „Neprijaukinti. 
afrika“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 07:55 „pasaulio tur-
gūs. tel avivas“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su jurijumi 08:45 
skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Grilio skanėstai 
10:30 Gyvenimo būdas 11:00 
„Iššūkis“ (2/5; 2/6) 13:00 „balto-
ji vergė“ (25; 26) 15:00 10 min 
iki tobulybės su jurijumi 15:15 
skinsiu raudoną rožę 16:00 ži-
nios 16:18 orai 16:20 rubrika 
„saugi vaikystė“ 16:25 „Neiš-
sižadėk“ (25; 26) 18:00 žinios 
18:27 orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(26 tęs.; 27) 20:00 žinios 20:22 
orai 20:25 „Mesingas. aplen-
kiantis 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 „pražū-
tingi smaragdai“ (59; 60) 02:45 
„baltoji vergė“ (25; 26) 04:10 
„Neprijaukinti. afrika“ 04:35 „Iš-
šūkis“ (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 lauki-
nėje gamtoje 10:00 Nuo amato 
iki verslo 10:30 planetos talentai 
11:00 pragaro kelias 12:00 jo-
kių kliūčių! 13:00 rizikingiausi 
skrydžiai pasaulyje 14:00 Įelek-
trintas 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 spor-
tas. orai. 06:00 lietuvos res-
publikos 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 čempiona-
tas. Irklavimas (finalai) 15:30 Na-
cionalinis turtas. 16:00 euroma-
xx 16:30 Medinės istorijos 17:30 
atspindžiai. paveldo kolekcija. 
18:00 alenas Delonas. Išskir-
tinis portretas. 19:00 2018 eu-
ropos čempionatas 21:05 Kino 
žvaigždžių alėja. Mano sėkmės 
paslaptis. 22:55 lrt opUs 
ore. Grupės „Deeper Upper” 
koncertas 00:00 Dabar pasau-
lyje 00:30 europos kinas. Fon-
tanos aikštė 02:35 prokurorai 
03:20 pažvelk į profesiją kitaip 
03:45 Klauskite daktaro 

�1.�0 val.

„Diena po rytojaus“
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TREČIADIENIS, �018 M. RUGPJŪČIO 1 D., www.NAUJASISGELUPIS.LT
PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

43ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8510 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

(š
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 n
um
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ts
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ym

ai
)

Lošimo Nr. 1164
Data: 2018-07-29

    
66 65 15 25 17 41 38 67 21 11 
36 40 23 49 61 24 32 75 74 28 
58 39 71 29 04 01 62 13 47 09 
46 31 10 72 55 16 68 50

 VISA LENTELĖ
08 05 14 59 52 73 51 42 
37 19

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

18689.00€    1
18.50€ 600
1.50€ 11729
1.00€ 32108

PAPILDOMI PRIZAI
0412875 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0134493 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
039*410 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0174135 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0269400 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0433225 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0111436 Automobilis “NIS-
SAN QASHQAI”
0256421 Automobilis “NIS-
SAN QASHQAI”
032*747 Dviratis AZIMUT
01**507 Išmanioji apyrankė 
BLAUPUNKT
044*807 Kabantis krėslas 
- KAMUOLYS
002*131 Kavos  aparatas 
DELONGHI
021*140 Kepsninė  MUS -
TANG
044*131 Kepsninė  MUS -
TANG
015*655 Kuponas degalams 
(30 Eur)
020*654 Kuponas degalams 
(30 Eur)
000*112 Kuponas kelionei 
(300 Eur)
006*777 Pakvietimas į TV 
studiją
008*568 Pakvietimas į TV 
studiją
017*821 Pakvietimas į TV 
studiją
008*191 Pakvietimas į TV 
studiją
002*310 P a s p i r t u k a s 
KETTLER
0223646 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

RUGPJŪČIO

1
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+27

+19
RUGPJŪČIO

2
KETVIRTADIENIS

+27
KLAIPĖDA

+17 +29+19

RUGPJŪČIO

3
P E N K TA D I E N I S

RUGPJŪČIO

4
š E š TA D I E N I S

RUGPJŪČIO

5
S E K M A D I E N I S

RUGPJŪČIO

6
P I R M A D I E N I S

RUGPJŪČIO

7
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+24

+18
+27
KLAIPĖDA

+17 +29+21

VILNIUS
+28

+18
+29
KLAIPĖDA

+17 +25+19

VILNIUS
+25

+20
+26
KLAIPĖDA

+20 +24+19

VILNIUS
+24

+18
+26
KLAIPĖDA

+17 +25+16

VILNIUS
+24

+18
+25
KLAIPĖDA

+16 +20+18

VILNIUS
+20

+16
+21
KLAIPĖDA

+15 +18+18

0085270 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0281388 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0229061 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0361572 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0060431 Pretendentas į 120 
000 Eur
033*581 Siurblys - robotas 
POLARIS
032*862 Sodininko rinkinys 
FISKARS
021*649 Sodininko rinkinys 
FISKARS
027*219 Telefonas SAM -
SUNG GALAXY J3

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
800 000 Eur

Lošimo Nr. 656
Data: 2018-07-29

Tel. 1634
Piniginius prizus po 200 
Eurų laimėjo 100 žaidėjų: 
656-001**82

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
PEUGEOT 5008 IR  
25 X 200 EUR

Lošimo Nr. 287
Data: 2018-07-27

SKAIČIAI
02, 22, 40, 43, 50 + 03, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 10000000.00€  0
5 + 1 1555928.40€ 0
5 91525.20€ 0
4 + 2 5084.70€ 0
4 + 1 315.00€ 0
4 155.80€ 3
3 + 2 61.20€ 2
2 + 2 20.20€ 86
3 + 1 20.20€ 91
3 18.70€ 139
1 + 2 8.50€ 435
2 + 1 8.50€ 1182

PROGNOZĖ: 18 000 000 Eur

Rugpjūčio 1 d.
TREČIADIENIS

Klaipėdos miesto gimtadienis 
Saulė teka 05:27

leidžiasi 21:23
Dienos ilgumas 15.56

Pilnatis (20 mėnulio diena)
Bartautas, Bartautė, Almeda

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti, šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

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, kon-
servuoti, šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Rugpjūčio 3 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė alaus diena 
Saulė teka 05:30

leidžiasi 21:19
Dienos ilgumas 15.49

Pilnatis (21 mėnulio diena)
Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 

Augustė
Tinkamas laikas sėti: 

bulves, topinambus, ridikus, 
ridikėlius, burokėlius, morkas, 
pastarnokus, petražoles, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti, šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Rugpjūčio 4 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:32
leidžiasi 21:17

Dienos ilgumas 15.45
Delčia (22 mėnulio diena)

Gerimantas, Milgedė, Domi-
nykas

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 5 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:34
leidžiasi 21:15

Dienos ilgumas 15.41
Delčia (23 mėnulio diena)
Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 6 d.
PIRMADIENIS

Kristaus atsimainymas
Saulė teka 05:35

leidžiasi 21:13
Dienos ilgumas 15.38

Delčia (24 mėnulio diena)
Bylotas, Daiva

Tinkamas laikas sėti: 
svogūnines gėles.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti

Kviečiame Prienų kraš-
to vaikučius ir jų tėvelius 
į „Muilo burbulų sodą”. 
Renginyje džiaugsimės 
vasara ir pristatysime kū-
rybines dirbtuves „Pasaką 
kuria vaikai”, kurios vyks 
Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre rugpjūčio 
21–24 dienomis.

Renginyje:
– Aptarsime kūrybinių 

dirbtuvių „Pasaką kuria 
vaikai“ reikalus;

– Spalvinsime ir deko-
ruosime aplinką;

– Susitiksime su „Peliū-
nės vasara“;

– Dainuosime debe-
sims;

– Šoksime saulei.

Renginys vyks Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro kiemelyje.

Kūrybinių dirbtuvių kai-
na vienam dalyviui 36.00 
Eur (trisdešimt šeši eurai) 
– už maitinimo paslaugas 
ir priemones kūrybinėms 
veikloms. Užsiregistra-
vusiems dalyviams reikės 

pristatyti sveikatos pažy-
mą arba jos kopiją. Tokią 
pažymą (forma 079/a) vai-
kai pristato į mokyklą.

Dalyvių registracija 
vyks iki rugpjūčio 10 d. 
Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre.

Žiūrovams įėjimas ne-
mokamas.  PKLC

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!


