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Energetikos schemoje 
naudos turi tik vienas

Rugpjūtį bus išmokėtos 
perskaičiuotos ir padidintos 
pensijos maždaug 150 
tūkst. – ketvirtadaliui 
– senjorų, o likusiems – 
rugsėjį. Visgi pensijos didės 
ne visiems, o tik turintiems 
daugiau nei 30 metų stažo. 

Perskaičiuojamos tik sena-

„Sodra“ pradeda mokėti 
perskaičiuotas senatvės pensijas

tvės pensijos ir tik paskirtos 
iki šių metų pradžios, netek-
to darbingumo (neįgalumo) 
pensijos jos tos senatvės pen-
sijos, kurios paskirtos šiemet, 
perskaičiuojamos nebus. Visi 
senjorai gaus asmeninius laiš-
kus su informacija apie per-
skaičiuotos pensijos dydį bei 

nepriemokos sumą. 
„Įvertinti duomenis ir priim-

ti šimtus tūkstančių sprendimų 
– sudėtingas procesas, nes kie-
kvieno žmogaus pensija yra 
individuali – turime tiksliai 
suskaičiuoti ir skirti žmogui 
viską, kas priklauso. 

Rugpjūčio 1 d. registruotas 
nedarbas Kauno apskrityje – 
8,5 proc.
Per liepos mėnesį 
registruoto nedarbo lygio 
rodiklis, skaičiuojamas 
nuo darbingo amžiaus 
gyventojų, Kauno 
teritorinės darbo 
biržos aptarnaujamoje 
teritorijoje padidėjo 0,1 
proc. punkto iki 8,5 proc. 

Rugpjūčio 1 d. bedarbiais 
buvo užsiregistravę 29,3 
tūkst. Kauno apskrities gy-
ventojų. Nedarbas atskirose 
Kauno apskrities savivaldy-
bių teritorijose kito nevieno-
dai – Prienų rajono ir Biršto-
no savivaldybėse sumažėjo, 
Kauno mieste bei Jonavos, 
Kaišiadorių, ir Kėdainių ra-
jonuose paaugo, o Kauno ir 
Raseinių rajonuose - nepa-
sikeitė.

Per liepą Kauno teritorinės 
darbo biržos skyriuose užsire-
gistravo beveik 4,7 tūkst. ne-
dirbančių apskrities gyvento-
jų. Iš jų daugiau nei trečdalis  
- 36,1 proc., aukštųjų bei pro-
fesinių mokyklų absolventai. 
Darbdaviai ieškantiems dar-
bo per mėnesį siūlė apie 6,7 
tūkst. laisvų darbo vietų. Dar-
bo biržos duomenimis liepos 
mėnesį į darbo rinką sugrįžo 
4,2 tūkst. regiono gyventojų. 
Iš jų 2,3 tūkst. – įsidarbino, 
beveik 1,5 tūkst. - pradėjo 
savarankišką veiklą įsigijus 
verslo liudijimus laikotarpiui 
iki 6 mėn. Remiamas užim-
tumas, nukreipus dalyvauti 
į aktyvios darbo rinkos po-
litikos priemones, suteiktas 
364-iems asmenims, dar 35 
žmonės nusiųsti dalyvauti 
užimtumo didinimo progra-
mose.

Liepos mėnesį Kauno re-
giono įmonėms išduotas 101 
leidimas įdarbinti užsienie-
čius.

Prienų rajono ir Birštono 
savivaldybes aptarnaujančia-
me Prienų skyriuje rugpjūčio 

1 d. bedarbiais buvo užsire-
gistravę beveik 1,4 tūkst. šių 
savivaldybių gyventojų, dar 
216 - dalyvavo laikino užim-
tumo priemonėse. Skyriaus 
aptarnaujamoje teritorijoje 
bendras registruotas nedarbas 
per liepą beveik nepasikeitė 
ir mėnesio gale sudarė 7,5 
proc. (Prienų rajono savival-
dybėje smuktelėjo 0,1 proc. 
iki 7,7 proc., Birštono savi-
valdybėje – 0,1 proc. punk-
to iki 5,6 proc.). Per mėnesį 
Prienų skyriuje bedarbiais 
užsiregistravo 190 šių savi-
valdybių gyventojai, ieškan-
tiems darbo pasiūlytos 307 
laisvos darbo vietos skyriaus 
aptarnaujamoje teritorijoje. 
Įsidarbino 98 asmenys, į ak-
tyvios darbo rinkos politikos 
priemones nukreipti - 43, 
verslo liudijimą laikotarpiui 
iki 6 mėn. įsigijo - 92. Dar 
4 žmonės nusiųsti dalyvauti 
užimtumo didinimo progra-
mose. Įmonėms (Birštono 
sav.) išduoti 3 leidimai įdar-
binti užsieniečius Prieš metus 
nedarbas skyriaus teritorijoje 
buvo 6,5 proc.: Prienų rajone 
– 6,9 proc., Birštono savival-
dybėje – 3,9 proc.

Daugiausia laisvų darbo 
vietų Kauno teritorinės darbo 
biržos aptarnaujamoje terito-
rijoje buvo siūloma: specia-
listams - pardavimo vadybi-
ninkams, statybos darbų va-
dovams, administratoriams, 
logistikos specialistams, inži-
nerijos specialistams, bendro-
sios praktikos slaugytojams, 
socialiniams darbuotojams; 
paslaugų sektoriaus darbuo-
tojams ir kvalifikuotiems 
darbininkams - pardavėjams, 
virėjams, mėsininkams, tarp-
tautinių pervežimų ir kitiems 
vairuotojams, statybinin-
kams, šaltkalviams, suvirin-
tojams, santechnikams, elek-
trikams, staliams, siuvėjams, 
apsaugos darbuotojams, slau-
gytojo padėjėjams.  LDB 

Linkime visiems skaitytojams gražaus oro ir puikios  
nuotaikos švenčiant Žolines ir  

mėgaujantis paskutiniu vasaros mėnesiu..

Sekantis laikraščio „Naujasis Gėlupis“ 
numeris išeis rugpjūčio 18 d. (šeštadienį).

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Vasara bei apskritai šiltas 
oras, ko gero, yra vienas 

nuostabiausių laikotarpių 
per visus metus. Žinoma, 
civilizuotose šalyse. 
Ten, kur žmonės darbą 
supranta kaip atlygio 
siekimą kartu su 
visomis nuolaidomis ir 
garantijomis. 

Juk mieliau ir patys perka-
mą šaldytuvą su didele nuolai-
da ir dar garantija kokiems 5 
metams! Taip ir išsivysčiusių 
šalių dirbantys žmonės į dar-

bovietę eina žinodami, kad 
turės minkštą krėslą, keletą 
akimirkų„parūkymams“, ilgą 
pietų pertrauką ir, be viso to, 
visą mėnesį galės dykaduo-
niauti ir vis tiek gauti algą!

Vasara – puikus metas dy-
kaduoniauti. Vasarą gali už-
siimti tuo, ko negalėjai daryti 
ištisus metus sėdėdamas visų 
matomoje darbo vietoje. Tai 
akimirka, kai gali nepastebė-
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atKelta IŠ 1 p.

Patvirtino didesnę miškų kirtimo normą 
Siekiant pagaminti daugiau biokuro ir nedidinti šilumos kainos 
gyventojams, Vyriausybė trečiadienį patvirtino didesnę metinę 
miškų kirtimo normą penkeriems metams. Ji bus didesnė 6 proc. 
nei ankstesnį laikotarpį.

Lietuvos žvejai galės žvejoti Maroke
Europos Sąjungai (ES) ir Marokui baigus derybas dėl žvejybos 
Maroke, Lietuvos žvejai kitais metais galės toliau žvejoti šios 
Afrikos šalies vandenyse. Lietuvos sugaunamos pelaginės žuvys 
Maroko vandenyse sudaro apie 30 proc. metinio sugauto kiekio. 

tas ištrūkti ne tik ten, kur ga-
lima pailsėti, bet ir ten, kur 
galima nuveikti kažką tokio, 
apie ką nesužinos net arti-
miausi kolegos.

Vasara – puiki proga teisi-
nantis atostogomis atsisakyti 
bet kokios kalbos apie darbą 
ir... padaryti namų darbus. Pa-
vyzdžiui, apsimesti, jog atos-
togauji ir nuvažiavus į neži-
nomą „poilsio“ vietą padėlioti 
pasaulinio „šaškių turnyro“ 
šaškes. Europoje įsibėgėjus 
karštajam sezonui, pamažu 
pritilo didieji konfliktai. Kai 
kuriuos jų uždengė Europą 
siaubiančių miškų gaisrų dū-
mai, kiti nutilo... dėl elemen-
tarių „atostogų“. Jei vasaros 
pradžioje pasaulis šokinėjo 
nuo įvairiausių globalinių 
žinučių, tai dabar, kad neuž-
migtume, „iššauna“ po vieną 
kitą žinutę. O visi su nekan-
trumu laukia, kas gi bus rude-
nį, kai visų valstybių adminis-
tracijos pradės dirbti.  

Išskyrus Jungtinių Ame-
rikos Valstijų (JAV) admi-
nistraciją. Nes šioji – vis dar 
dirba. Ir pamažu naikina vis-
ką, ką buvęs JAV preziden-
tas Barakas Obama su savo 
administraciją nuveikė per 
ilgus metus. Vėlgi, į viską 
reikia pažiūrėti atidžiau. Ar 
tai tikrai naikinimas, ar viso 
labo sutarčių vykdymo su-
griežtinimas? 

Į valdžią atėjęs naujasis pre-
zidentas Donaldas Trumpas 
aiškiai ir garsiai nubrėžė nori-
mų pasiekti tikslų liniją – „Pir-
miausia Amerika“. Ar jam tai 
sekasi? Žinoma! Ilgus metus 
daugelis šalių JAV laikę kaip 
sąjungininkę, per itin trumpą 
laiką suprato, kad JAV iš ti-
krųjų yra tik sąjungininkė, o 
ne „didysis brolis“, kuris vis-
ką padarys už jas. Žinoma, 
kaip visada, atėjus į aukštes-
nę klasę tenka suprasti, jog 
viskas intensyvėja, todėl teks 
daugiau dirbti. Ne išimtis ir 
visos pasaulio šalys, kurios ir 
bendradarbiavo su JAV, ir jos 
nekentė. Žinoma, būtų geras 
klausimas ir kartu, ko gero, 
labai paprastas – kurių dau-
giau: bendradarbiaujančių ar 
nekenčiančių? 

Ir šioje vietoje į 
paviršių išlenda 
keistas paradoksas 
– nekenčiančių, 
suprantama, daugėja 
vos ne kasdien. 
Tačiau norinčių 
bendradarbiauti, dirbti 
kartu, palaikyti ryšį 
– nemažėja, netgi taip 
pat daugėja. 

Pastarieji ketveri metai pa-
saulį privertė išmokti puikią 
pamoką – išdavystė yra nor-
mali, viena iš žmonijos 
vystymosi dalių. Ne tiek 
normali, kiek elementari. 

Rytų kaimynų išsišoki-
mai postsovietinėse vals-
tybėse, nesibaigiančios 
ginkluotos krizės pietry-
čiuose, protu nesuvokiami 
prekybos standartai, sun-
kiai paaiškinamos sank-
cijos bei atsakas į jas pri-
vertė pasaulį ieškoti ne 
stiprių draugų, bet stipry-
bės savyje.

Vasaros pradžioje įvy-
kęs didžiojo septyneto – ga-
lingiausių pasaulio valstybių 
vadovų – susitikimas, kuria-
me už tuos pačius „nuopel-
nus“ Rytuose bei Vakaruose 
nebuvo Rusijos prezidento 
Vladimiro Putino, atskleidė 
dar vieną naujojo pasaulio 
kūrimo žingsnį. Nors beveik 
visų žiniasklaidos priemonių 
užfiksuotas momentas, kai 
kitų valstybių lyderiai stovi 
apsupę sėdintį D. Trumpą, 
buvo analizuojamas ir verti-
namas kaip JAV prezidento 
prirėmimas prie sienos, visgi 
jo veido išraiška susitikime 
nedaug kuo skyrėsi nuo žo-
džių „man nusispjaut“. Tokią 
D. Trumpo poziciją patvirti-
no besiskirstant vadovams į 
namus susitikimo sekretoria-
to išplatintas pranešimas, kad 
visų valstybių vadovai priėjo 
prie kažkokios bendros nuo-
monės, o pats D. Trumpas po 
kelių akimirkų likusio didžio-
jo šešeto vadovus viešai išva-
dino, trumpai tariant, „reketi-
ninkais“.

Nors daug kas tokį įvykių 
posūkį įvardino kaip dar vieną 
JAV prezidento išsišokimą, o 

visą situaciją – kaip sąjungos 
tarp JAV ir Europos byrėjimą, 
visgi, D. Trumpas apie sąjun-
gą nekalbėjo nei tiesiogiai, nei 
tarp eilučių. 

Tai ką gi jis tokiu išsišoki-
mu norėjo pasiekti? 

Jis nieko daugiau ir nesie-
kė, tik tęsė savo pradėtą mi-
siją „Pirmiausia Amerika“ 
(angl. „America First“). D. 
Trumpo elgesys susitikime 
nebuvo kažkokio karo pra-
džia ar sąjungos pabaiga. Tai 
buvo aiškiai išsakyta nuolat jo 
kartojama pozicija – „Dirbkit 

ir jūs patys“. Tiesa, prieš susi-
tikimą su Rusijos prezidentu 
JAV prezidentas parodė labai 
aiškią poziciją Europos šalių 
adresu – „jis neatsakingas už 
jas“. Tai ir yra svarbiausias 
didžiojo septyneto susitiki-
mo akcentas. D. Trumpas bei 
jo administracija jau kurį lai-
ką pabrėžia pirmąsias keturių 
žodžių raides NATO (angl. 
North Atlantic Treaty Orga-
nization, liet. Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizacija), tačiau 
vengia minėti tokį žemyną 
kaip „Europa“.

Nereikia pamiršti, jog išgir-
dę kokią nors nemalonią žinią 
apie savo draugų pavojingą 
situaciją, daromus nusikalti-
mus, su jais nutraukiame itin 
draugiškus santykius ne todėl, 
kad jie mums nebepatinka, bet 
dėl to, kad jų problemos vie-
ną dieną nepasiektų ir mūsų. 
Mes atsiribojame nuo jų, kad, 
jiems pakliuvus į bėdą, nerei-
kėtų kapstytis svetimuose ne-
malonumuose. Viskas labai 
elementaru. Prieš susitikimą 
su V. Putinu JAV prezidentas 
aiškiai pabrėžė savo poziciją: 
„Aš vienišas vilkas ir, jei šis 

šešetas prisidirbs – aiškinki-
tės patys“.

Europos šalių vadovai tu-
rėjo pakankamai aiškiai su-
prasti, jog NATO mielai pri-
sijungs, jeigu kiltų Trečiasis 
pasaulinis karas (reikia tikė-
tis, to niekada nebus), ir kovos 
Vakarų pusėje, tačiau JAV ne-
bėra tarpininkas tarp mokslei-
vio ir chuligano. Ekonomines 
problemas Europos šalys turi 
spręsti pačios. Tiesa, to ilgai 
laukti neprireikė, ir Prancūzi-
jos prezidentas jau netrukus 
akis į akį su V. Putinu aptari-

nėjo ne tik reguliarios, bet ir 
karinės prekybos klausimus. 

Tiesa, Europa vis dar 
neišmoksta svarbiausio 
– perkant iš Rusijos 
energetinius resursus, 
o vėliau jai už gautą 
pelną parduodant 
ginkluotę, į Europos 
katilą grįžta viso 
labo tik energetikai 
išleisti pinigai. Ir šioje 
schemoje naudos turi 
tik vienas, ir netgi 
dvigubai. 

Rusija, pardavusi dujas ir 
naftą bei už tas pačias paja-
mas įsigijusi ginkluotės, gau-
na du prizus – nemokamą 
(panaudojant visai žmonijai 
priklausančias iškasenas savo 
tikslams) ginkluotę bei ener-
getinę Europos priklausomy-
bę nuo Rusijos su elementaria 
sąlyga, kad Europa iš jos ir to-
liau pirks naftą ir dujas.

Ir šioje vietoje už tai, kad 
JAV administracija ir pats pre-
zidentas įžvelgia šią pavojin-

gą schemą, reikėtų padėkoti... 
taip, sunku patikėti, Lietuvos 
aukščiausioms galvoms. 

Nereikia išmanyti labai di-
delių karybos mokslų, kad su-
prastum, jog visos trys Balti-
jos šalys yra „katile“. Iš rytų 
nusidriekusi plati Rusija, pie-
tryčiau – jos šimtametė sąjun-
gininkė Baltarusija, vakaruo-
se – vienas iš Rusijos Fede-
racijos sričių miestas-karinė 
bazė Kaliningradas. Turime 
tik nė šimto kilometrų nesie-
kiantį „Suvalkų“ koridorių, 
kurį Kaliningrade bei Baltaru-

sijoje dislokuotos kari-
nės pajėgos iš vakarų ir 
rytų uždarytų per kelias 
valandas. Na, turime ir 
Baltijos jūrą, bet vėlgi 
pietuose – Kaliningra-
de bei šiaurėje – Suo-
mijos įlankoje esančioje 
Kronštato karinėje jūrų 
bazėje dislokuotas Ru-
sijai priklausantis Bal-
tijos laivynas, prieš ku-
rį Baltijos šalių kariniai 
laivynai – tik „pripučia-
mos valtys“. Prasidėjus 

kariniams veiksmams, Balti-
jos „katilo“ dangtis užsivertų 
per pirmąsias 24 valandas.

Reikia džiaugtis, kad Lietu-
va, išgarsindama veidmainiš-
ką Ukrainos okupaciją, suak-
tyvino karinės pusiausvyros 
atkūrimą Europoje. Tai, kad 
JAV yra Europos sąjunginin-
kė, parodė ne tik prorusiškai 
nusiteikusių asmenų bumbė-
jimas ant vykstančių karinių 
pratybų, bet ir JAV kovinių 
vienetų pagausėjimas Ry-
tų Europoje. Kaip žinome, 
Rusija mėgsta šalis okupuo-
ti vien už tai, kad „engiami“ 
jos tautiečiai, lygiai taip pat 
Rusijos aukščiausioji valdžia 
žino, kad dėl Baltijos šalyse 
sužeistų ar žuvusių JAV ka-
rių teks jai atsiskaityti su pa-
čia JAV.

Lietuva pamažu eina ener-
getinės nepriklausomybės 
keliu ir jau kurį laiką garsiai 
visam pasauliui skelbia apie 
Rusijos kompanijų tiesiamus 
„Nord Stream“ dujotiekius 
Baltijos jūros dugnu. Turbūt 
daug kas nustebo išgirdę, kai 
ir JAV prezidentas pradėjo 
kritikuoti Vakarų Europos ša-

lis dėl tų pačių dujotiekių. Ta-
čiau stebėtis nereikėtų. JAV ir 
Europos lyderių santykių bū-
klė tampa akivaizdi pažvelgus 
į Vakarų Europos trumpare-
giškumą. 

Europa, turėdama techno-
loginį potencialą, užuot plė-
tojusi atsinaujinančius arba 
jos geografinei padėčiai tinka-
mus ir naudingus energetikos 
šaltinius, pasiryžta atsivesti 
dujų vamzdį iš Rusijos. Taip 
paprasčiau, greičiau ir pigiau. 
Visgi yra vienas „bet“. Grįžta-
me prie formulės „Prancūzija 
perka dujas, Rusija už gautus 
pinigus gauna ginkluotę (na, 
arba ją pasigamina)“. Ir į tą 
formulę įstatome vieną kin-
tamąjį – JAV. Vakarų Euro-
pos šalys NATO blokui jau 
daugelį metų skiria per ma-
žai lėšų – pagrindinis NATO 
bloko pajėgumų išlaikytojas 
yra JAV. 

Taigi Vakarų Europa 
perka dujas iš Rusijos, 
Rusija iš to ginkluojasi, 
ginkluojasi ir JAV, tačiau 
Europa nesiginkluoja. 

Gana paprastas 
klausimas – kodėl JAV 
turėtų ginti Europą, 
jeigu pati Europa 
apginkluoja Rusiją prieš 
JAV?

Pažvelgus iš siauros pers-
pektyvos – turėtų ginti, nes 
JAV gina savo verslo intere-
sus ir toje pačioje Europoje, 
ir Artimuosiuose Rytuose, ir 
visame pasaulyje. Žvelgiant 
iš plačios perspektyvos – ne-
paisant technologinio augi-
mo, kariuomenės išlaikymas 
finansiškai žlugdo valstybę, 
todėl dėl Europos trumpare-
giškumo stiprėjanti Rusijos 
įtaka bei silpnėjanti JAV eko-
nomika ir įtaka ilgainiui su-
žlugdys JAV. Kas gins Europą 
tuomet, klausti nevertėtų, nes 
ji tokiu laiku jau bus Rusijos 
kurortinė zona. 

Taigi nereikėtų stebėtis, kad 
naujoji JAV valdžia kiek įma-
noma labiau stengsis išsau-
goti savo potencialą, o savo 
„asmenines“ problemas Azi-
joje bei Europoje leis spręsti 
patiems.

Energetikos schemoje naudos turi tik vienas
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ATgARSIAI

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar džiaugiatės, 
kad Prienai 
atsinaujina? 

Paulina Pranskevičiūtė ir  
Vilma Karpavičiūtė

Džiaugiamės, kad Prienai atsinaujina, tik nepatinka dabartinė 
netvarka. Nesitikėjome, kad remontas taip ilgai užtruks. Gal per 
daug darbų vienu metu pradėta, gal reikėjo atkarpomis remontuoti? 
Kartais atrodo, kad dirbama labai lėtai – ryte į darbą važiuodama 
kelininkų nematau, vakare grįždama – irgi. Ir gaila, kad sunkias-
voriai automobiliai per miesto centrą važinėja, kelio dangą gadina. 
Spūstyse stovėdami juokaujame, kad jaučiamės kaip didmiestyje. 
Iškęsime nepatogumus ir, tikiu, džiaugsimės puikiu rezultatu. 

Juozas Karklius

Tikiu, kad bus gražu, kai visus darbus užbaigs, bet dabar žmonėms 
kyla daug nepatogumų – nežinai, kiek laiko užtruksi, jei reikia per tiltą 
važiuoti, o dieną kai kur ir visiškai privažiuoti negalima. Bet nieko, pa-
kentėsim, juk seno neišardžius, naujo kelio nenuties. 

Sigita Čepulienė

Džiaugiuosi, kad Prienai gražėja, o kad dabar yra nepatogumų, tai kur 
dingsi – reikia pakentėti. Kartais išgirstu, kaip žmonės bumba dėl to, kad 
kelininkai lėtai dirba, o dabar kai kas keikia valdžią, kad sustojo fonta-
no statybos. Žmonės kartais yra nepakantūs, kartais nežino situacijos. O 
dar pikčiau, kai atsiranda valdžios atstovų, kurie kiršina žmones. Kai prie 
mūsų namo įrenginėjo automobilių stovėjimo aikštelę, užėjęs vienas Ta-
rybos narys ne tik stebėjosi, jog per daug grunto nukasė, per daug žvyro 
užpylė, bet ir paskleidė gandą, kad gyventojams patiems reikės susimo-
kėti už darbą. 

Nemira Bliūdžiuvienė ir Benas 
Volodzka

Mes – klaipėdiečiai, pirmą kartą lankomės Prienuose. Džiau-
giamės, kad atradom nuostabų kampelį – Prienai ir Birštonas yra 
Lietuvos briliantai.Visi Lietuvos miestai ir miesteliai gražėja ir tuo 
turime džiaugtis. Tikiu, kad, baigus remontą, Prienuose bus dar 
gražiau. Dabartiniai nepatogumai – laikini. Ar geriau šiukšlyne 
gyventi, ar pakentėti ir paskui džiaugtis rezultatu, juk remontai vis 
tiek turi pradžią ir pabaigą. Važinėdami po nuostabų jūsų kraštą 
buvome nemaloniai nustebinti valdžios aplaidžiu abejingumu, kai 
pamatėme, kad pro unikalią XVII a. statytą Jiezno bažnyčią lei-
džiama važinėti sunkiasvorėms mašinoms. Juk nuo jų keliamos 
vibracijos jau byra tinkas. 

Onutė Vasiliauskienė

Labai džiaugiuosi, kad Prienai atsinaujina. Jei norime gražiai gyventi, tai 
reikia pakentėti, juk nepatogumai – laikini. O kam patinka gyventi nieko 
nekeičiant, tai tie ir nepatenkinti. Gerai, kad viską vienu metu remontuo-
ja – ir gatves, ir autobusų stotį, ir „Maximą“ – vienu metu nepatogumus 
atkentėsim, užtat paskui bus labai gražu. Žmonėms reikėtų būti pakantes-
niems, tolerantiškesniems, suprasti, kad remonto metu išlenda ir visokių 
netikėtų kliūčių. Juk ir butą remontuojant ne visada darbus užbaigiame 
per laiką, kurį iš pradžių numatėme. Manau, kad tie, kurie dabar garsiau-
siai bumba, paskui labiausiai džiaugsis.

Gedas Petkevičius

Tikimės, kad bus gražu, bet rezultatą pamatysime, kai pabaigs darbus. Aš 
manau, kad dirbama per lėtai – juk dabar vieną dieną viename kelio gale 
krapštosi, kitą dieną – kitame, o galėtų dirbti iš karto visur. Ir fontano statyba 
visiškai sustojo. Tikėkimės, kad nebus sugadintos miesto gatvės, nereikės 
paskui duobėtomis važinėti. 

REKLAMA

Bolivijoje, viešnamyje pavogtas ordinas 
Bolivijoje pavogtas respublikos įkūrimo laikų XIX amžiuje 
smaragdais papuoštas auksinis ordinas, kol jį turėjęs saugoti 
asmuo lankėsi viešnamyje, trečiadienį pranešė vietos 
žiniasklaida, remdamasi policijos ataskaita.

Raketos iš Gazos Ruožo pataikė į Izraelį
Gazos Ruožo kovotojai trečiadienį paleido į Izraelį aštuonias 
raketas, o dvi jų pataikė į vieną pietinį miestą, pranešė policija ir 
kariškiai. Per šią ataką Sderoto mieste, esančiame netoli Gazos 
Ruožo šiaurinės sienos, vienas žmogus buvo sužeistas.

Aktyvūs kraštiečiai Užuguostyje kuria naujas 
tradicijas
Rugpjūčio 7 d. Užuguostyje 
prasidėjo 6 dienų 
Jaunimo karybos ir 
amatų (socialinio verslo) 
stovykla, kurią organizavo 
Užuguosčio kaimo 
jaunimo iniciatyvų klubas, 
bendradarbiaudamas 
su Krašto apsaugos 
ministerija, Žemės ūkio 
ministerija ir Prienų r. 
savivaldybe. 

Stovyklos atidarymo metu 
ant naujo 8 m aukščio stiebo 
suplevėsavo Vyčio vėliava 
– Lietuvos tautinio identiteto 
simbolis. Šią ypatingą dova-
ną Užuguosčiui padovanojo 
žemės ūkio bendrovė „Scan-
dagra“ kartu su lenktyninin-
ku Benediktu Vanagu. Tai jau 
52-a vėliava, kurią šimtmečio 
proga „Scandagra“ drauge 
su B. Vanagu dovanoja ša-
lies ūkininkams ir bendruo-
menėms. Šiemet Lietuvoje 
suplevėsuos net 100 tokių 
vėliavų. 

Stovyklos atidaryme da-
lyvavo Prienų r. savivaldy-
bės meras A. Vaicekauskas, 
administracijos direktorius 
E. Visockas. Sveikindamas 
stovyklos dalyvius meras 
pasidžiaugė organizatorių, 
iš Užuguosčio krašto kilusių 
Jolitos Mažeikienės ir Silvi-
jos Jurgelevičienės entuziaz-
mu bei nuoširdžiu rūpesčiu 
atgaivinti šį kaimą, kurti nau-
jas bendruomeninio gyveni-
mo tradicijas. Meras palinkė-
jo, kad visos idėjos ir sociali-
nio verslo iniciatyvos, kurias 

Jolita su Silvija planuoja įgy-
vendinti Užuguostyje, būtų 
realizuotos. 

Už puikias iniciatyvas jau-
nosioms organizatorėms dė-
kojo ir administracijos direk-
torius E. Visockas, sėkmės jas 
realizuojant linkėjo Stakliš-
kių seniūnijos, Krašto apsau-
gos ministerijos atstovai, kiti 
svečiai. Anot kalbėjusiųjų, tai 
labai smagi stovykla, kuri su-
buria vaikus ir jaunimą, mo-
ko įvairių dalykų, susijusių 
su karyba, amatais, ugdo sti-
prius, aktyvius piliečius, kurie 
ateityje nuveiks daug svarbių 
darbų Lietuvai. 

Vaikų ir jaunimo užimtu-
mo stovykla Užuguostyje or-

ganizuojama jau trečius me-
tus. Šiais metais stovykloje 
dalyvauja 35 Užuguosčio, 
Stakliškių, Vyšniūnų krašte 
gyvenantys bei iš šių apylin-
kių kilę vaikai ir jaunimas. 
Savaitė žada būti kupina įvai-
rių veiklų stovyklautojams ir 
atvirų programų visiems su-
sidomėjusiems – nuo šaudy-
mo iš lankų, jodinėjimo žir-
gais, užsiėmimų su Lietuvos 
kariais, kino po žvaigždėmis, 
įvairių atrakcijų ir edukacinių 
užsiėmimų iki šeimų pikniko 
ir atviro strėliasvydžio turny-
ro. Tereikia sekti programą ir 
turėti noro atvykti. 

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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REKLAMA

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

2018-08-04 gautas V. M. (gim. 2000 
m.) pareiškimas, kad apie 12.45 val., 
jai būnant namų kieme Prienų r., 
prieš ją smurtavo V. M. (gim. 1965 
m.). Vadovaujantis LR BPK 140 str., V. 
M. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VPK areštinę.

2018-08-04 apie 23.54 val. gautas 
pranešimas, kad Birštone, Kęstučio 
g. kaimynas šaukiasi pagalbos, 
neatidaro durų. Atvykusi PGP duris 
atidarė. Vonios kambaryje buvo 
žmogus, jis negalėjo išlipti iš vonios. 
Žmogus perduotas medikams.

2018-08-05 apie 1.30 val. Prienų r., 
sodybos gyvenamajame name, ten 
vykusių išgertuvių metu, neblaivus 
(2,28 prom. alkoholio) R. K. (gim. 
1964 m., gyv. Prienų r.) smurtavo 
prieš sutuoktinę E. K. (gim. 1968 m.). 
Jai nustatytas 1,68 prom. girtumas. 
Vadovaujantis LR BPK 140 str., R. 
K. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VPK areštinę.

2018-08-05 apie 13.15 val. gau-
tas pranešimas, kad Išlaužo sen., 
Šiauliškių k., nutrūkus elektros 
laidui, užsidegė žolė. Atvykus PGP, 
patikslintas adresas – Išlaužo sen., 
Čiudiškių k. gaisro metu išdegė 3 
arai sausos žolės.

2018-08-05 apie 3 val. Prienų r., 
Ašmintos sen., Pociūnų k., Liepų 
g., patikrinimui sustabdžius auto-
mobilį „VW Sharan“, priklausantį 
taksi įmonei, jį vairavęs neblaivus 
(2,33 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1987 m.), neturintis teisės vairuoti 
transporto priemonę, sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-08-06 apie 14.20 val. Prienų 
r., Balbieriškio sen., Kunigiškių k., 
Paupio g., neblaivus (1,73 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1980 m.), 
neturėdamas teisės vairuoti, vai-
ravo išregistruotą ir neapdraustą 
privalomuoju civilinės atsakomybės 
draudimu automobilį „Audi 80“. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-08-08 apie 19.35 val. Prienų r., 
Šilavoto sen., Skrynupio k., Pašla-
vančio g., gyvenamosios sodybos 
ūkiniame pastate, neblaivus (2,51 
prom. alkoholio) vyras (gim. 1961 
m.) smurtavo prieš savo motiną 
(gim. 1928 m.). Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

Italija numato didesnį biudžeto deficitą 
Italija trečiadienį pablogino ekonomikos augimo prognozes ir 
pareiškė, kad biudžeto deficitas šiais ir kitais metais bus didesnis, 
negu buvo numatyta anksčiau. Italijos BVP šiemet padidės 1,2 
proc., o ne 1,5 proc., kaip prognozavo ankstesnė vyriausybė.

Portugalijai nesiseka suvaldyti gaisro Algarvėje
Portugalijos pietiniame Algarvės regione trečiadienį toliau 
liepsnojo miškų gaisrai, keliantys pavojų daugiau kaimų, o šalies 
premjeras perspėjo, kad liepsnos bus suvaldytos tikriausiai tik po 
kelių dienų. Su jomis kovoja per 1 400 ugniagesių ir karių.

apsispręsti, į kurią iš dviejų pa-
gal priemonę remiamų koky-
bės sistemų jie naujai įsijungs: 
ekologiškų produktų kokybės ar 
ES pripažintų produktų kokybės 
sistemą. Paraiškas paramai gau-
ti ūkininkai gali teikti per Žemės 
ūkio ministerijos informacinę sis-
temą (ŽŪMIS) arba Nacionalinės 
mokėjimo agentūros teritoriniuo-
se padaliniuose.

Didžiausia paramos 
suma – ekologiškiems 

produktams
Didžiausia paramos suma, į 

kurią gali pretenduoti pareiškė-

jai, skiriama ekologiškų produk-
tų gamybos sistemos dalyviams 
– 2998 Eur. Norintys gauti para-
mą pagal šią sistemą ūkininkai 
turi turėti nepriklausomos ser-
tifikavimo įstaigos išduotą pa-
tvirtinamąjį dokumentą, auginti 
ir (arba) gaminti bei tiekti rin-
kai neperdirbtus arba perdirbtus 
ekologiškus produktus, skirtus 
tiesiogiai žmonėms vartoti. Eko-
logiški produktai šiuo metu „ant 
bangos“, taigi gauti paramą pagal 
šią sistemą apsimoka. Paraiškų 
gauti paramą pagal šią sistemą, 
palyginti su kitomis, būna ma-
žiau, taigi yra didesnė tikimybė 
gauti finansavimą.

Ketinantys gauti paramą pagal 
ES pripažintų produktų kokybės 
sistemą turi būti įrašyti į Valsty-
binės maisto ir veterinarijos tar-
nybos tvarkomą produktų, ku-

Populiarėja ekologiškų produktų gamyba
rių pavadinimai yra įregistruoti 
saugomų kilmės vietos nuorodų 
(SKVN) ir saugomų geografinių 
nuorodų (SGN) arba garantuotų 
tradicinių gaminių (GTG) regis-
tre, gamintojų sąrašą ir gaminti 
bei rinkai tiekti šiuos gaminius: 
mėsos gaminį „Lietuviškas ski-
landis“ (GTG), Seinų / Lazdijų 
krašto medų (SKVN), lietuvišką 
varškės sūrį (SGN), midų „Sta-
kliškės“ (SGN), pieno gaminį 
„Žemaitiškas kastinys“ (GTG), 
Daujėnų naminę duoną (SGN) 
arba sūrį „Liliputas“ (SGN). Di-
džiausia paramos suma ES pripa-
žintų produktų gamybos sistemų 

dalyviams – 2 776 Eur.

Svarbu gauti reikiamą 
balų skaičių

Paramos lėšomis, priklauso-
mai nuo pasirinktos veiklos sri-
ties, gali būti finansuojamos serti-
fikavimo, kontrolės, apmokėjimo 
už tyrimus, numatytus kokybiš-
kų žemės ūkio produktų speci-
fikacijose, išlaidos. Norint gauti 
paramą, privalomas mažiausias 
atrankos balų skaičius – 50 balų. 
Jeigu paraiškų vertinimo metu 
nustatoma, kad paraiška nesurin-
ko privalomo mažiausio 50 balų 
skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau 
nevertinama. 

Pareiškėjams, kurių ūkio eko-
nominis dydis, išreikštas produk-
cijos standartine verte (SP), yra 
iki 8000 Eur, suteikiama 50 balų. 
Ūkiams, kurių ūkių SP dydis di-

desnis kaip 8000 Eur, suteikiama 
30 balų. Pareiškėjams, kurie yra 
žemės ūkio kooperatyvo / asoci-
acijos nariai, papildomai suteikia-
ma 30 balų. Pareiškėjams, kurie 
ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki 
paramos paraiškos pateikimo da-
lyvavo kvalifikacijos tobulinimo 
mokymuose pagal programos 
„Leader“ ir žemdirbių mokymo 
metodikos centro patvirtintas mo-
kymų programas, susijusias su 
ekologiškų produktų, ES pripa-
žintų produktų kokybės sistemų 
ar aplinkosaugos reikalavimų 
laikymusi, ir kurie turi tai patvir-
tinančius dokumentus, suteikia-

ma 20 balų.

Parama padėjo įsitvirtinti
Ukmergės rajono Mikėnų kai-

me ekologiniame augalininkystės 
ūkyje dirbantis Gintaras Valeika 
augina ir perdirba įvairius auga-
lus. Asortimente yra šie ekolo-
giški produktai: bulvės, morkos, 
moliūgai, cukinijos, žirniai, so-
jos, daržinės pupelės. Kai kurias 
kruopas ūkininkas parduoda ne-
perdirbtas, iš kitų gamina dribs-
nius, įvairių rūšių kvietinius, 
speltos miltus. Norėdamas ko-
kybišką produktą pirkėjams pa-
teikti patrauklesnėje pakuotėje, 
ūkininkas pernai pateikė paraiš-

ką paramai pagal KPP prie-
monę „Žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės sistemos“ 
gauti. Atitikęs keliamus rei-
kalavimus ir puikiai įvertintas 
atrankos komisijos, ūkininkas 
gavo paramą pagal priemonės 
remiamą ekologiškų produktų 
gamybos sistemą.

„Vartotojams parduodame 
produktus, skirtus galutiniam 
vartojimui, todėl svarbu, kad 
jis ne tik patraukliai atrodytų, 
bet ir būtų patogus naudoti. 
Pirmiausiai investuoji į au-
galą, techniką, sandėliavimą, 
apie pakuotę galvoji mažiau: 
taupai, renkiesi pigesnį vari-
antą. Tačiau pirkėjui pakuotė 
yra ne ką mažiau svarbesnė 
nei pats produktas. Ji dažnai 
lemia apsisprendimą pirkti ar 
nepirkti produktą, vartotojas ją 
dažnai liečia, todėl ji turi būti 
patogi naudoti. Juk statistika 
rodo, kad įsigydami tarptauti-
nių, garsių įmonių produkciją 
neretai už pakuotę sumokame 
daugiau nei už prekę, tačiau 
vis tiek perkame. Pakuotė yra 
labai svarbus dalykas sėkmin-
gai verslo plėtrai. Kadangi ko-
kybiškai, patraukliai pakuotei 
negalėjau skirti reikiamos pi-
nigų sumos, nusprendžiau pa-
sinaudoti KPP priemone „Že-
mės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemos“. Jau metai 
laiko, kaip gaunu pinigus pagal 
šią priemonę. Investavęs juos į 
kokybiškas pakuotės medžia-
gas, dizainą, džiaugiuosi, jog 
prekė dabar visai kitaip atro-
do – ji yra patrauklesnė, atro-
do šiuolaikiškiau, moderniau“, 
– kalbėjo ūkininkas. UžsK. Nr. 008

Didžiausia paramos suma, į kurią gali pretenduoti pareiškėjai, skiriama ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams. 

Kylantis susidomėjimas 
sveika gyvensena didina iš-
skirtinės kokybės maisto 
produktų paklausą. Augant 
pirkėjų sąmoningumui, vien 
pardavėjo patikinimo, jog 
produktai yra kokybiški, 
auginti ir perdirbti saugiai, 
pirkėjams nepakanka. Šiuo-
laikiniams pirkėjams reikia 
patikimesnių produkto ko-
kybės garantų – sertifikatų, 
įvairių ženklinimų. 

Ūkininkai, perdirbėjai, 
norintys savo produkcijai 
suteikti pridėtinės vertės, pa-
žymėti, įtvirtinti savo gami-
namų, auginamų produktų 
kokybę, kviečiami naudotis 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
priemone „Žemės ūkio ir 
maisto produktų kokybės sis-
temos“. Parama teikiama pa-
reiškėjams, naujai įsijungian-
tiems į dvi pagal priemonę 
remiamas kokybės sistemas 
– ekologiškų produktų gamy-
bos sistemą ir Europos Sąjun-
gos (ES) pripažintų produktų 
gamybos sistemą.

Antra galimybė 
nespėjusiems

Paraiškas pagal minėtąją 
KPP priemonę ūkininkai kvie-
čiami teikti nuo rugpjūčio 1 d. 
Tai jau antras paraiškų priė-
mimo etapas 2018 metais. Šį 
kartą priemonei skirta 214 778 
Eur paramos lėšų. Svarbu, kad 
paramos gali kreiptis tik tie že-
mės ūkio veiklos subjektai, ku-
rie augina ir (arba) gamina bei 
tiekia rinkai kokybiškus žemės 
ūkio ir maisto produktus ir kurie 
nustatyta tvarka yra įregistravę 
žemės ūkio valdą (kaip valdy-
tojai arba partneriai). Pareiškė-
jai, ketinantys gauti paramą, 
prieš teikdami paraišką turėtų 

Mūsų redakcija atostogauja, todėl nuo rugpjūčio 13 d. 
iki 24 d.  dirbsime trumpesniu grafiku:

Pirmadieniais: 8.00-13.00 val.
Antradieniais: 13.00-17.00 val.
Trečiadieniais: 13.00-17.00 val.

Ketvirtadieniais: 8.00-13.00 val.
Penktadieniais: 12.00-16.00 val.

Šeštadieniais, Sekmadieniais: nedirbsime
Labai atsiprašome visų skaitytojų bei norinčiųjų į  

laikraštį patalpinti skelbimą. Tikimės Jūsų supratingumo  
bei linkime gražios, šiltos bei turiningos vasaros!

Prienų pareigūnai prašo gyventojų 
pagalbos
Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK šiuo metu 
kaip įtariamasis yra 
paieškomas Tomas 
Garbacevičius (g. 1998 m.).

Asmenis, žinančius ar atpa-
žinusius nuotraukoje matomą 

vyrą ir galinčius suteikti reikš-
mingos informacijos, policija 
prašo pranešti Alytaus apskr. 
VPK Prienų r. PK Veiklos 
skyriaus tyrėjai Vilmai Bit-
cherienei tel. +370 700 65755 
arba bendruoju pagalbos tele-
fonu 112. 

Alytaus apskr. VPK inf. 
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Žinios iš Kinijos ir JAV smukdo naftos kainas
Dar paaštrėjus JAV ir Kinijos prekybos ginčui, naftos kainos traukia 
žemyn. Spalio mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies naftos 
kaina Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos pradžios smuko 
1,85 JAV dolerio, arba 2,48 proc., iki 72,8 JAV dolerio už barelį.

Saudo Arabija parduoda turtą Kanadoje
Saudo Arabijos centrinis bankas ir pensijų fondai jų turtą užsienyje 
valdančioms bendrovėms liepė atsikratyti Kanados akcijų, 
obligacijų ir pinigų rinkos priemonių, „neatsižvelgiant į kainas“. 
Kanados valdžia išreiškė kritiką dėl moterų teisių gynėjų arešto.

atKelta IŠ 1 p.

„Sodra“ pradeda mokėti perskaičiuotas senatvės 
pensijas

Suprantame, kaip tai svarbu 
žmonėms, ir prašytume kan-
trybės – pateikti atsakymus 
kiekvienam apie pensijos dy-
dį galėsime tik tada, kai dėl 
jos priimtas sprendimas, kurį 
kiekvienas gaus asmeniškai. 
Kol nėra sprendimo, mūsų 
konsultantai negalės atsakyti, 
kokio dydžio yra perskaičiuo-
ta pensija. 

Todėl raginame sulaukti 
sprendimų, kurie visus senjo-
rus turėtų pasiekti iki rugsėjo 
pabaigos“, – sako „Sodros“ 
direktorius Mindaugas Sin-
kevičius. 

Visi gaus laiškus
Rugpjūtį pensijos, kaip 

įprastai, bus pradėtos mokėti 
10 mėnesio dieną. Maždaug 
150 tūkst. senjorų, turinčių 
daugiau nei 30 metų stažo, 
šios senatvės pensijos gali būti 
gerokai didesnės nei įprastai, 
nes ne tik pradedamos mokė-
ti vidutiniškai 9 eurais dides-
nės pensijos, bet kartu bus iš-
mokėtos vienkartinės neprie-
mokos už pirmus šių metų 
mėnesius. 

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus, 
turinčio 40 metų stažą ir gau-

nančio vidutinę 320 eurų se-
natvės pensiją, ji padidėjo 8 
eurais, tuomet rugpjūtį jam 
bus išmokėta perskaičiuota 
328 eurų pensija ir vienkartinė 
56 eurų nepriemoka už mėne-
sius nuo sausio iki liepos. Tad 
išviso jis šį mėnesį gautų 384 
eurus. O rugsėjį ir toliau jam 
bus mokama perskaičiuota 
328 eurų pensija. 

Lygiai taip pat bus skaičiuo-
jama ir tuo atveju, jeigu dides-
nė pensija bus perskaičiuota 
ir pradėta mokėti rugsėjį. Tik 
vienkartinė nepriemoka bū-
tų didesnė, nes skiriama ne 
tik už sausį – liepą, bet ir už 
rugpjūtį. 

Didesnę pensiją turėtų gauti 
trys iš keturių – apie 450 tūks-
tančių – senjorų. Kitiems jos 
nesikeis. 

Vidutiniškai pensija padidės 
9 eurais, tačiau kiekvienam 
– skirtingai priklausomai nuo 
sukaupto stažo. Tad vieniems 
pensija gali padidėti keliais 
centais, o kitiems net ir kelias-
dešimt eurų. Pensininkams, 
kurie turi mažiau nei 30 metų 
stažo, po perskaičiavimo pen-
sijos nemažės. 

Pensijos bus padidintos 
įvertinant kiekvieną 30 metų 
stažą viršijančią dieną. Jeigu 
senjoras turi 30 metų ir 6 mė-

nesius stažo, jo pensija padi-
dės apie 0,4 euro ir nuo šiol 
mokama didesnė. Jeigu su-
kauptas stažas siekia 35 me-
tus, pensija padidės 4 eurais, 
o 36 metai stažo pensiją padi-
dintų jau 4,8 euro. O pavyz-
džiui, turint 45 metus stažo 
pensija padidės 12 eurų. 

Jeigu stažo mažiau nei 30 
metų, pensija po perskaičia-
vimo negali būti mokama 
mažesnė. Laiškus iš „Sodros“ 
gaus ir tie senjorai, kurių pen-
sijos dydis nesikeis. 

Pensijos didės
Šių metų pradžioje visos 

pensijos buvo indeksuotos ir 
padidėjo beveik 7 proc. – vi-
dutiniškai 21 euru. Po per-
skaičiavimo pensijos padidės 
dar vidutiniškai 9 eurais ir šių 
metų pabaigoje vidutinė se-
natvės pensija turint būtinąjį 
stažą sieks 332 eurus. 

Kitų metų pradžioje, kaip 
numatyta Socialinio draudi-
mo pensijų įstatyme pensijos 
vėl bus indeksuotos – kiek jos 
didės, priklausys nuo esamų ir 
prognozuojamų darbo užmo-
kesčio fondo pokyčių. Kiek 
vidutiniškai augs ekonomika 
ir gyventojų darbo užmokes-
čio fondas, tiek vidutiniškai 
didės ir pensijos.   SODRA 
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Baltarusijoje sulaikyta daugiau žurnalistų 
Minske per kratas nepriklausomos žiniasklaidos priemonių 
biuruose trečiadienį sulaikyti dar keturi žurnalistai ir atlikta krata 
Vokietijos naujienų kanalo korespondento namuose. Spaudos 
laisvės reitinge Baltarusija užima 155 vietą iš 180.

Gruzija mini karo su Rusija metines
Gruzija trečiadienį minėjo savo karo su Rusija, per kurį Maskva 
galutinai perėmė separatistinių Pietų Osetijos ir Abchazijos 
regionų kontrolę, 10-ąsias metines. Abu regionai sudaro apie 20 
proc. Gruzijos teritorijos.

Kodėl negalima mesti atliekų į 
naujus konteinerius? 
Tokį klausimą 
pastaruoju metu dažnai 
užduoda Prienų miesto 
gyventojai, matydami 
baigiamus įrengti naujus 
požeminius konteinerius 
ir stebėdamiesi, kodėl 
priėjimai prie jų yra 
užtverti apsauginėmis 
juostomis. 

„Džiaugiamės Prienų gy-
ventojų noru rūšiuoti atliekas 
ir naudotis naujais konteine-
riais. Tačiau jų įrengimo dar-
bai dar nėra iki galo baigti ir 
nenupirkta aptarnavimo pa-
slauga. Tad kol šis procesas 
tęsiasi gyventojų prašome 
naudotis senaisiais konteine-
riais“, - sakė Alytaus regio-
no atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) veiklos organizavi-
mo padalino vyr. specialistas-
energetikas Vitas Klimas. 

Anot jo, naujai įrengtais 
požeminiais bei vėliau atsira-
siančiais pusiau požeminiais 
ir antžeminiais konteineriais 
bus galima naudotis nuo kitų 
metų pradžios. Iki to laiko bus 
sutvarkyta visa naujų kontei-
nerių aikštelių infrastruktūra 
ir sutvarkyti visi teisės ak-
tuose numatyti formalumai 
sklandžiam konteinerių ap-
tarnavimui. 

Požeminių konteinerių 
aikštelės Prienuose pradėtos 
įrenginėti birželio pradžioje. 
Netrukus, rugpjūčio pabaigo-
je, tokios aikštelės bus pradė-
tos įrenginėti ir Birštone. Ku-
rorte bus įrengta 23 požemi-
nių konteinerių aikštelės. 

Prienuose be jau baigiamų 

įrengti 16 požeminių kontei-
nerinių aikštelių dar bus įreng-
ta 12 pusiau požeminių ir 12 
požeminių aikštelių rūšiuoja-
majam atliekų surinkimui. 

Naujos aikštelės – daug 
modernesnės ir patogesnės. 
Jas įrengus žmonėms bus su-
darytos dar geresnės sąlygos 
rūšiuoti saugiai atsikratant ir 
maisto atliekomis, kurių atski-
ras surinkimas nuo kitų metų 
yra privalomas pagal Europos 
Sąjungos keliamus aplinko-
sauginius reikalavimus. 

Kiekvienoje naujoje aikšte-
lėje įrengiama po 5 konteine-
rius, skirtus mišrioms komu-
nalinėms atliekoms, plastiko 
ir metalo pakuotei bei atlie-
koms, popieriaus ir kartono 
pakuotei bei atliekoms, sti-

klo pakuotei ir atliekoms bei 
maisto atliekoms. 

Aikštelės įrengiamos pagal 
savivaldybių tarybų patvir-
tintas jų išdėstymo schemas, 
gyventojams patogiose, gerai 
pasiekiamose vietose. 

Įrengus naujas konteine-
rines aikšteles, gyventojams 
bus išdalinti mišrių komuna-
linių atliekų konteineriams 
skirti užraktai su identifikaci-
niais numeriais. 

„Atliekų tvarkymo ir rūšia-
vimo sąlygos, įrengus naujas 
aikšteles tikrai pagerės, tad 
šiuo metu svarbiausia lai-
ku ir kokybiškai atlikti visus 
būtinus darbus sėkmingai jų 
eksploatacijos pradžiai, apie 
kurią gyventojus neabejo-
tinai informuosime“, - sakė 
ARTATC energetikas V. Kli-
mas. 

Pradedamas įgyvendinti projektas „Jiezno 
miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“
Prienų rajono savivaldybės 
administracija 
inicijavo projekto 
„Jiezno miesto viešųjų 
erdvių sutvarkymas“ 
įgyvendinimą ir su VšĮ 
Centrine projektų valdymo 
agentūra 2018 m. balandžio 
26 d. pasirašė iš Europos 
Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų bendrai 
finansuojamo projekto 
sutartį. 

Projekto tikslas – sumažin-
ti gyvenamosios aplinkos ko-
kybės netolygumus, skatinant 
socialinę bei ekonominę plėtrą 
Jiezno mieste. Europos Sąjun-
gos investicijomis atnaujinus 
viešąsias erdves ir pritaikius 
jas rekreacijai, poilsiui, ren-
giniams, laisvalaikiui, fizinio 
aktyvumo didinimui ar kitiems 
vietos bendruomenės porei-
kiams, bus sukurta patraukli ir 
palanki aplinka gyvenimui, tuo 
pačiu ir naujoms investicijoms 
bei verslo plėtrai.

Projekto metu bus iš esmės 
sutvarkomos viešosios erdvės:  
Nepriklausomybės a. (demon-
tuoti seni ir įrengti nauji suo-
liukai, modernizuotas apšvie-
timas, padidintas takų plotas, 
įrengta vieta amatininkų pre-
kybai, vietos skulptūroms bei 
mažosios architektūros ele-
mentai, sutvarkytas aikštės 
apželdinimas); viešoji erdvė 
nuo Nepriklausomybės a. iki 
Jiezno ežero (pašalinta men-
kavertė augmenija, suregu-
liuotas bėgantis šaltinis, įreng-
tas takas su laiptais, tiltelis su 
valčių prieplauka, pakrantė 
užpilta smėliu, apšviesta te-
ritorija); parkas (sutvarkomi 
želdiniai, įrengiama pėsčiųjų 
takų danga, apšvietimo siste-
ma, mažosios architektūros 
elementai); stadiono ir pakran-
tės zona (įrengiamas aikštės 
drenažas, pakeičiami futbolo 
vartai, apsėjama nauja veja, 
Jiezno ežero pakrantėje paša-
linama menkavertė augmenija, 
įrengiama regbio vartai, vaikų 
žaidimo aikštelė, suoliukai, 
šiukšliadėžės, persirengimo 
kabinos, dviračių stovai, au-
tomobilių stovėjimo aikštelė 
su įvažiavimu nuo Sodo g., 
pėsčiųjų takai, takų ir aikšte-

lių apšvietimas, renginių aikš-
telė su pakyla, lauko treniruo-
kliai); skveras, esantis Vytauto 
g. 44, Jiezne (demontuojami 
esami šviestuvai, griaunamas 
buvęs stoties pastatas, įren-
giama modernus apšvietimas, 
daugiafunkcė aikštelė: dalis 
išasfaltuojama, dalis pritaiko-
ma renginiams, įrengiami lie-
taus nuotekų tinklai, takas iki 
Prienų r. Jiezno gimnazijos, 
sutvarkoma mažoji architektū-
ra ir želdiniai, įrengiama vieta 
skulptūrai (simbolio ar miesto 
vartų). 

Viešosios inf-
rastruktūros su-
kūrimas ES ir 
savivaldybės 
biudžeto lėšo-

mis yra itin svarbus visiems 
miesto gyventojams. Projektas 
įgyvendinamas iš Europos re-
gioninės plėtros fondo, bendra 
projekto vertė – 890 177 Eur, 
savivaldybės  indėlis sudaro  
66 763 Eur. 2018 m. gruodžio 
mėnesį  UAB „Plentprojektas“ 
parengs techninį projektą, pa-
gal kurį  iki 2020 m. vasaros  
planuojama įgyvendinti pro-
jekto veiklas. 

Prienų rajono  
savivaldybės administracijos 

informacija 

Prienų rajono savivaldybės administracija 
perka butus Prienų mieste

Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovauda-
masi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigi-
jimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigiji-
mų tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1  ir 2 kambarių 
butus Prienų mieste. 

Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. rugpjūčio 
28 d. 15 val.

Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus ver-
tinimo kriterijus ir derybų rezultatus.

Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savi-
valdybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt  arba 
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, 
Laisvės a. 12, Prienai  (113  arba 107 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, 
pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę pa-
tvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efek-
tyvumo sertifikato kopiją.  Dokumentai pateikiami lie-
tuvių kalba.

 Paraiškas užklijuotuose vokuose  galima pateikti as-
meniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės 
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų at-
plėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. rugpjūčio 
28 d. 15 val. Ant  voko turi būti užrašyta „1 kambario 
butų pirkimas“ arba „2 kambarių butų pirkimas“.

Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 
61123.

Prienų rajono savivaldybės administracija
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SVEIKATA

Sveikata
Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

juokiantis dirba 1� veido raumenų, 
susiraukiant – net ��.

Tam, kad žmogus galėtų kalbėti, 
pajungiami �� skirtingi jo raumenys.

Maždaug �0 proc. vėžinių susirgimų 
būtų galima išvengti nevartojant 
tabako ir alkoholio, sveikai maitinantis 
ir sportuojant.

Mitas. Skysčių gėrimas neturi įtakos atminčiai. 
Įrodyta, kad skysčių gėrimas gali turėti įtakos mokinių mokymosi 
rezultatams. Tiek vaikai, tiek suaugusieji, kurie geria nepakankamai 
skysčių ir kuriems jų trūksta, pasižymi blogesne dėmesio 
koncentracija, atmintimi, blogiau atlieka užduotis.

M I T A I
Mitas. Vartodami vitaminų kompleksus tampame sveikesni.
Nors tai skamba kaip puiki mintis, tyrimai parodė, kad 
multivitaminai ne tokie veiksmingi, kaip daugelis mano. Kelis 
dešimtmečius trukusi studija ne tik paneigė jų naudą organizmui, 
bet ir buvo atrastas ryšys tarp piktnaudžiavimo jais bei tam tikrų 
vėžio tipų.

Mitas. Ledus galima valgyti tik vasarą. 
Atvirkščiai – šaltu oru juos valgyti saugiau nei per karščius. Kai 
karštą dieną laižome ledus, organizmas patiria terminį šoką. Tada 
gerklėje staiga sumažėja gleivių, kurios yra natūralus bakterijų 
barjeras. Joms lengviau prasiskverbti į organizmą, todėl iki 
infekcijos – tik vienas žingsnis.

Rinkite tik gerai pažįstamus grybus 
Prasidėjus grybavimo 
sezonui į miškus plūsta 
miško gėrybių rinkėjai, 
tačiau reikia nepamiršti, 
kad grybai gali turėti ne tik 
maistinių, bet ir nuodingų 
savybių. 

Dalis valgomų ir nuodingų 
grybų yra panašios išvaizdos, 
todėl dažniausiai nepatyrę gry-
bautojai grybais apsinuodija 
supainioję valgomus su nuo-
dingais grybais.

Sveikatos problemų gali su-
kelti tiek valgomi, tiek nuodin-
gi grybai. Pirmuoju atveju ne-
galavimai susiję su virškinimo 
sutrikimais. Kadangi grybai yra 
sunkiai virškinami, žmonės, 
turintys jautresnę virškinimo 
sistemą, gali skųstis sunkumu 
skrandyje, pykinimu, vėmimu 
ir viduriavimu. Tačiau šie, per 
keletą valandų po grybų val-
gymo atsiradę simptomai ne-
retai praeina savaime per 2–4 
valandas.

Sunkius, o kartais ir mirti-
nus apsinuodijimus sukelia 
suvalgyti nuodingi grybai. Iš 
Lietuvoje žinomų apie 400 
rūšių grybų nuodingų yra 40. 
Dažniausiai apsinuodijama 
nuodingą grybą supainiojus su 
valgomu. Problemų gali kilti 
ir prisirinkus mažai pažįstamų 
grybų ar valgius nepažįstamųjų 
rinktus grybus.

Trumpi patarimai 
grybų mėgėjams

Rinkite tik gerai pažįstamus 
grybus.

Nevalgykite nežinia kieno 
rinktų grybų. Tyrimai rodo, 
kad neretai apsinuodijama vy-
resnio amžiaus ir (ar) turinčių 
regos sutrikimų asmenų rink-
tais grybais.

Nemanykite, kad grybais 
apsinuodyti turi visi jų valgiu-

sieji. Galbūt patiekale buvo 
tik vienas nuodingas grybas, 
kuris pakliuvo tik vienam val-
giusiajam.

Kuo vėliau atsiranda apsi-
nuodijimo simptomų (pykini-
mas, vėmimas, viduriavimas), 
tuo sunkesnis gali būti apsi-
nuodijimas.

Apsinuodijimo požymių ga-
li atsirasti skirtingu metu, nes 

juos galėjo sukelti skirtingų 
rūšių grybai.

Persivalgiusiam ar sunkiai 
grybus virškinančiam žmogui 
pykinimas, vėmimas ir vidu-
riavimas savaime turi praeiti 
per 4–6 val.

Užsitęsus virškinamojo trak-
to sutrikimams, būtina kreiptis 
į gydytoją, nes tik atlikus tyri-
mus galima atskirti persivalgy-

mą nuo apsinuodijimo.
Iškilus klausimams, įtarę ap-

sinuodijimą grybais nebandyki-
te gydytis patys, skubiai kreip-
kitės pagalbos į artimiausią gy-
dymo įstaigą arba pasikonsul-
tuokite su visą parą dirbančiais 
Ekstremalių sveikatai situacijų 
centro Apsinuodijimų infor-
macijos biuro specialistais 
telefonu 8 5 236 2052.

ĮSIDĖMĖKITE SVEIKO 
ŽMOGAUS KODĄ
0 3 5 140 5 3 0

Širdies ir kraujagyslių 
sistemos ligos iki šiol vis 
dar dominuoja Lietuvos 
sergamumo ir mirtingumo 
struktūroje. Todėl visiems, 
kurie nori išvengti šių 
ligų, Europos kardiologų 
draugija rekomenduoja 
laikytis sveiko žmogaus 
kodo 0 3 5 140 5 3 0. 

Tai kodas, kurį turėtų žinoti 
kiekvienas save mylintis, ger-
biantis ir norintis būti sveikas 
žmogus.

0 –  negalima surūkyti nė 
vienos cigaretės, ciga-

ro, cigarilės, kaljano ir kt. 

3 – tiek kilometrų kasdien 
pėsčiomis greitu žings-

niu kiekvienas iš mūsų turi 
nueiti. Kaip alternatyvą spe-
cialistai siūlo ėjimą kartais 
pakeisti vidutinio intensyvu-
mo fizine veikla, kurios tru-
kmė turėtų būti bent 30 min. 

5 – kasdien turime suval-
gyti po 5 porcijas vaisių 

ir daržovių. Viena porcija yra 
santykinis produkto kiekis – 
obuolys, kriaušė, apelsinas ar 
apie 100 g salotų. 

140 – sistolinis ar-
terinis kraujo 

spaudimas turi būti mažes-
nis nei 140 mmHg. Arterinė 
hipertenzija pažeidžia pagrin-
dinius gyvybinius organus ir 
skatina ligas, kurios lemia di-
džiausią sergamumą ir mirš-
tamumą.

TAIP PAT PRIMENAME IR KVIEČIAME VISUS, KURIE 
NEABEJINGI SAVO SVEIKATAI, AKTYVIAI DALYVAUTI 
Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 

grupių asmenų sveikatos stiprinimo programoje!

5 – bendrojo cholestero-
lio koncentracija krau-

jyje turi būti ne didesnė kaip 5 
mmol/l. Iš perteklinio choleste-
rolio ant kraujagyslių sienelių 
pradeda formuotis ateroskle-
rozinės plokštelės, dėl kurių su-
siaurėja kraujagyslių spindis. 

3 – mažo tankio lipopro-
teinų MTL („blogojo 

cholesterolio“) koncentracija 
kraujyje turi būti ne didesnė 
kaip 3 mmol/l. Kadangi choles-
terolis yra netirpus, kraujotakos 
sistema jis keliauja tik lipopro-
teinų dėka. Pagal tankį lipopro-
teinai yra suskirstyti į didelio ir 
mažo tankio. 

0 – neturi būti antsvorio ir 
cukrinio diabeto, kadan-

gi šie abu veiksniai tarpusavyje 
yra glaudžiai susiję. Dažniau-
siai naudojamas antsvorio ir 
nutukimo apskaičiavimo būdas 
– kūno masės indeksas (KMI), 
kuris apskaičiuojamas pagal 
formulę: KMI = svoris (kg) / 
ūgis (m²). Optimalus svorio 
indeksas – nuo 18,5 iki 25. Jei 
indeksas mažesnis – žmogus 
per liesas, jei didesnis – turima 
antsvorio.
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Kiekviena raumens skaidula yra 
plonesnė už plauką ir gali išlaikyti 1000 
kartų didesnį svorį, nei sveria pati.

Yra � universalios veido išraiškos: 
džiaugsmas, liūdesys, pasibjaurėjimas, 
baimė, pyktis ir nustebimas.

Čiaudint visos organizmo funkcijos 
neveikia, sustoja net širdis. 

Mitas. Termiškai neapdorotame maiste yra augalinių 
fermentų, kurie gerina virškinimą. 
Suvalgius net ir aukšta temperatūra nepaveiktus augalus, juose 
esantys fermentai skrandyje dėl rūgščios terpės suyra ir tampa 
neveiksmingi. Taigi maisto virškinimui žmogaus organizmas pats 
gamina jam reikalingus fermentus.

M I T A I
Mitas. Rūkymas nėra susijęs su širdies ir kraujagyslių ligomis.
Metimas rūkyti – nepakeičiama nauda širdžiai ir kraujagyslėms. 
Rūkymas tikimybę susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis padidina net 
iki � kartų. 

Mitas. Širdies ligomis serga tik antsvorio turintys žmonės.
Padidėjęs cholesterolio kiekis – vienas iš didžiausią grėsmę širdžiai 
keliančių veiksnių. Tačiau jo kiekis kraujyje gali padidėti visiems, 
nepriklausomai nuo svorio. dažniausiai cholesterolis kraujyje 
padidėja dėl neteisingos mitybos, streso, mažo fizinio aktyvumo.

Renkamės mokyklinę kuprinę: 
patarimai ir reikalavimai

Kiekvienais metais 
blogėja į mokyklą 
ateinančių pirmokų bei 
aukštesnių klasių mokinių 
sveikata. Sveikatos 
statistikoje teigiama, 
kad vienas iš dažniausių 
mokyklinių amžiaus vaikų 
sveikatos sutrikimų yra 
laikysenos sutrikimai. 

Tam nemažai įtakos turi ir 
netinkama mokyklinė kupri-
nė. Renkantis ir nešiojant ku-
prinę labai svarbu nepamiršti 
kelių esminių dalykų – kupri-
nės svorio, ergonomiškumo 
ir, žinoma, grožio. Pirmi du 
dalykai turi būti ypač svar-
būs tėveliams, kuriems rūpi, 
kad jų vaikas augtų sveikas 
ir neturėtų laikysenos sutri-
kimų dėl netinkamo kupri-
nės svorio ir nešiojimo. Na, 
o paskutinis dalykas – kupri-
nės grožis itin svarbus pačiam 
vaikui. 

Kokie keliami 
reikalavimai 
mokyklinėms 
kuprinėms?

Mokyklinių kuprinių išori-
nėje pusėje turi būti pritvirtin-
ti atšvaitai.

Mokyklinės kuprinės turi 
būti gaminamos su diržais ir 
rankenėle. Diržai turi būti ne 
trumpesni kaip 70 cm ir jų il-

gis reguliuojamas.
Diržų plotis 40–45 cm ats-

tumu nuo tvirtinimo vietos 
turi būti 3,5–4,0 cm, kitoje 
dalyje – 2,0–2,5 cm.

Mokyklinės kuprinės ma-
tmenys turi būti: plotis – 22–
28 cm, aukštis – 30–36 cm, 
storis – 8–14 cm.

Mokyklinių kuprinių svo-
ris turi būti: pradinių kla-
sių mokiniams – ne daugiau 
kaip 700 g, aukštesniųjų kla-
sių mokiniams – ne daugiau 
kaip 1000 g.

Visuomenės sveikatos 
specialistai taip pat 

pataria:

Optimalus pilnos kuprinės 
svoris turėtų sudaryti ne dau-
giau kaip 10 proc. mokinio 
kūno masės.

Didžiausias pilnos kuprinės 
svoris neturi viršyti 15 proc. 
mokinio kūno masės.

Rinkitės mokyklinę kupri-
nę, turinčią du reguliuojamo 
ilgio plačius paminkštintus 
diržus.

Visada užsidėkite diržus 
ant abiejų pečių. Diržai turi 
būti nei per daug suveržti, nei 
per daug laisvi.

Nešamos kuprinės apa-
čia neturi būti žemiau juos-
mens.

Sunkiausius daiktus dėkite 
į tą kuprinės dalį, kuri yra ar-
čiausiai nugaros.

Tvarkingai sudėkite daik-
tus, kad jie neslidinėtų po ku-
prinės vidų.

Kasdien peržiūrėkite kupri-
nės turinį ir susidėkite tik tai 
dienai reikalingus daiktus.

Taigi atkreipiame dėmesį, 
kad mokyklinės kuprinės turi 
ne tik džiuginti vaiko akį, bet, 
svarbiausia, būti palankios 
sveikatai ir atitikti keliamus 
saugumo reikalavimus, ku-
rie yra išdėstyti Lietuvos hi-
gienos normoje HN 41:2016 
„Mokyklinės kuprinės“. 

Linkime gero pasirinki-
mo ir sėkmingų naujų moks-
lo metų!

Kur vasarą tėvams kreiptis pagalbos dėl 
vaikų auklėjimo?
Atostogaujant vaikų 
auklėjimo problemos, 
šeimos narių 
konfliktai ir tarpusavio 
nesusikalbėjimai niekur 
nedingsta. „Tėvų linijos“ 
psichologai pastebi, kad 
vasarą tėvams kyla tiek 
pat sunkumų, abejonių ar 
klausimų dėl vaikų elgesio 
kaip ir mokslo metais.

Vasarą gali būti netgi 
sunkiau susitarti su 

vaikais
„Vaikams atostogaujant, 

daugelis tėvų turi mažiau rū-
pesčių dėl jų vežiojimo, die-
notvarkės, būrelių, tačiau tar-
pusavio santykių problemas 
ir toliau tenka spręsti, bandyti 
rasti išeitį konfliktinėse situaci-
jose, kurių vasarą tikrai nesu-
mažėja. O kai kurie dalykai ga-
li kelti netgi daugiau sunkumų 
ir nesusikalbėjimo nei mokslo 
metais“, – sako „Tėvų linijos“ 
vadovė Jūratė Baltuškienė.

Pasak psichologės, įtampą 
šeimoje gali išprovokuoti lais-
vesnis vaiko miego režimas, 
kitokios taisyklės atostogau-
jant pas senelius ar ritmas ke-
lionės metu. Konfliktus labai 
dažnai įplieskia brolių ir se-
serų nesutarimai, kurie neiš-
vengiami visą dieną leidžiant 

kartu. Taip pat paauglių noras 
ilgiau pavakaroti su draugais ar 
sėdėjimas prie kompiuterio iš-
tisomis dienomis. Be to, nema-
žai tėvų vasarą pradeda pratinti 
mažylius prie darželio kolek-
tyvo ar nerimauja dėl būsimo 
pirmoko adaptacijos.

Galimybė pasitarti ir 
nusiraminti 

„Nepaisant atostogų įkarš-
čio, tėvai klausia patarimų, 
kiek mažam vaikui leisti būti 
savarankiškam, kaip žinoti, ar 
mažylis gerai jaučiasi daržely-
je, kaip nuraminti įsiaudrinusią 
atžalą, kaip reaguoti į nuolati-
nius atsikalbinėjimus ar negrį-
žimą laiku namo, kaip suprasti 
paauglį ir rasti su juo kontak-
tą“, – vardina J. Baltuškienė.

Tai situacijos, kai vieno, vi-
siems tinkamo recepto nėra, 
todėl tėvai, seneliai, globė-
jai iš įvairių Lietuvos rajonų 
skambina į „Tėvų liniją“ ne-
mokamu telefono numeriu 8 
800 900 12.

Čia jie gali pasitarti dėl kon-
kretaus įvykio ar išsamiai nu-
pasakoti vaiko elgesį. Į skam-
bučius atsiliepiantys Paramos 
vaikams centro psichologai 
pastebi, kad dažnai tėvams 
pakanka tik išsikalbėti arba 
tereikia palaikymo kritinėje 

situacijoje, kartais padeda pa-
aiškinimas, kodėl tokio am-
žiaus vaikas būtent taip elgiasi 
ir kaip reikėtų reaguoti.

„Tėvų linijos“ konsultantai, 
budintys darbo dienomis nuo 
17 iki 21 val., dažnai sulaukia 
nuoširdžių padėkos žodžių ne 
tik už konkrečius patarimus 
vaikų auklėjimo klausimais, 
bet ir už galimybę tiesiog nu-
siraminti, būti suprastiems, 
taip pat skambinti tiek kartų, 
kiek reikia iš bet kurios Lietu-
vos vietos.

Apie Paramos vaikams 
centrą

Tai nevyriausybinė organi-
zacija, nuo 1995 m. teikianti 
profesionalią, efektyvią, visa-
vertę pagalbą vaikams ir šei-
moms. Vykdomos programos: 
„Big Brothers Big Sisters“, 
„Antras žingsnis“, „Vaikys-
tė be smurto“, „Pozityvi tė-
vystė“.

Prie Guostaus ežero vyko praktiniai 
užsiėmimai

Saulėtą ir karštą liepos 19 d. 
Visuomenės sveikatos biuro 
specialistės lankėsi prie Guos-
taus ežero, Stakliškių seniūnijo-
je. Poilsiautojams buvo prime-
nama, kokie pavojai slypi van-
denyje, kaip elgtis prie vandens 
ir vandenyje, kad išvengtume 
nelaimių, ir ką daryti, jei ji vis 
dėlto įvyks.  Poilsiautojai buvo 
praktiškai mokomi, kaip suteikti 
pirmąją pagalbą skęstančiajam. 
Visuomenės sveikatos biuro 
specialistės taip pat lankėsi Jiez-
no vaikų globos namuose, kur 
vaikams vyko praktiniai sveikos 
gyvensenos užsiėmimai.
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Agurkai vandeningumu pralenkia visus 
vaisus ir daržoves – jų sudėtyje yra net 
�� proc. vandens.

Kasdien rekomenduojama suvalgyti 
penkias porcijas skirtingų spalvų 
vaisių ir daržovių, kad gautume įvairių 
vitaminų ir maistinių medžiagų.

Kai mirksime, kiekvieną kartą 
smegenys įsimena vaizdą iki to 
momento, kol atsiranda nauja vaizdinė 
informacija.

Mitas. Sportuodami privalote gerti sportui skirtus gėrimus.
Tik gerdami paprastą vandenį gausite reikiamą skysčių kiekį. 
Vanduo yra labai svarbus visų amžiaus grupių sportininkams. jis yra 
vienintelis skystis, kuris organizmui perduoda maistines medžiagas ir 
energiją bei pašalina šilumą sportuojant.

M I T A I
Mitas. Rudasis cukrus sveikesnis už baltąjį. 
Rudasis cukrus sudėtimi visiškai nesiskiria nuo baltojo, tačiau yra 
šiek tiek mažiau išvalytas. Spalva išgaunama tiesiog baltojo runkelių 
cukraus kristalus padengiant rudos spalvos dažikliu arba plonyčiu 
žaliavinės cukraus melasos sluoksniu.

Mitas. Rudi kiaušiniai yra sveikesni nei balti. 
Kiaušinio lukšto spalva neturi jokios įtakos kiaušinio kokybei, skoniui, 
lukšto storiui ar maistinei vertei. lukšto spalva priklauso tik nuo vištų 
veislės. jei vis tiek esate pasiryžę mokėti didesnę kainą, dietologai 
pataria rinktis laisvėje augintų vištų kiaušinius ar tuos, kuriuose yra 
omega � rūgščių.

Kaip atpažinti sveikatai 
palankius maisto 
produktus parduotuvėse?

būti ir kitose vietose. Mais-
to produktai, kurie dažniau-
siai parduodami nesupakuoti 
(neperdirbtos žuvys, vaisiai, 
daržovės ir kt.), gali būti žen-
klinami grupiniu „Rakto sky-
lutės“ simboliu. 

„Rakto skylutė“ simboli-
zuoja sveikatai palankesnius, 
bet ne ekologiškus maisto 
produktus, tačiau šis simbo-
lis gali būti naudojamas kartu 
su ekologinės žemdirbystės 
ženklu bei kitais panašiais 
ženklais. „Pralįsti“ pro griež-
tus ,,Rakto skylutės“ reikala-
vimus gali tik juos atitinkan-
tys maisto produktai. Maisto 
gamintojai savanoriškai šiuo 
simboliu gali ženklinti tik 
tuos maisto produktus, kurie 
atitinka Sveikatos apsaugos 
ministerijos nustatytus kri-
terijus. Taigi prieš renkantis 
ir dedant maisto produktus į 
pirkinių krepšį vertėtų susi-
mąstyti, ar pasirinkimas yra 
geras ir naudingas sveikatai.

Simbolis „Rakto skylutė“ – 
valstybinis, nekomercinis, 
savanoriškai taikomas, 
nemokamas, pozityvus 
maisto produktų sudėties 
ženklas, skirtas padėti 
vartotojams lengviau rasti 
sveikatai palankesnius 
maisto produktus tarp 
kitų panašių produktų. 

Šiuo simboliu siekiama 
mažinti šalies gyventojų ser-
gamumą širdies ir kraujagys-
lių, onkologinėmis ligomis, 
cukriniu diabetu, antsvorio ir 
nutukimo paplitimą, taip pat 
gerinti gyventojų mitybą ir 
palengvinti sveikatai palan-
kesnių maisto produktų pasi-
rinkimą iš tam tikros maisto 
produktų grupės.

Šis simbolis yra naudo-
jamas ir Švedijoje, Danijo-
je, Norvegijoje, Islandijoje 
bei Makedonijoje. Lietuvoje 
maisto produktai taip žymimi 
nuo 2014 m., kai buvo įsteig-
ta valstybinė, nekomercinė 
sveikatai palankesnių maisto 
produktų ženklinimo simbo-
liu „Rakto skylutė“ sistema.

„Rakto skylutės“ 
simboliu žymimi maisto 
produktai, kuriuose 
yra mažiau riebalų, 
mažiau cukraus, 
mažiau druskos, 
daugiau 
maistinių 
skaidulinių 
medžiagų 
nei kituose 
tos pačios 
grupės 
produktuose.

„Rakto sky-
lutė“ paprastai 
būna pakuotės 
priekyje, viršu-
je arba apačio-
je, tačiau gali 

Kaip gerai pailsėti atostogų metu?
Vasaros atostogos 
– tai metas pelnytai 
užtarnautam ir 
taip ilgai lauktam 
poilsiui. Dažniausiai 
nekantraujame, kada 
bent trumpam galėsime 
pamiršti darbo rūpesčius 
ir pagaliau atgauti jėgas, 
tačiau dažnai atostogos 
taip ir praeina nespėjus 
nei reikiamai pailsėti, nei 
mintimis atsiriboti nuo 
darbo įtampos. 

Norint tinkamai atsipalai-
duoti atostogų metu ir padi-
dinti darbingumą jų pabaigo-
je, patariama laikytis keleto 
patarimų:

Atostogaudami palikite vi-
sus su darbu susijusius doku-
mentus darbe, išjunkite tele-
foną ir elektroninį paštą, ku-

riais naudojatės dirbdami. 
Laiku ir vietoje išjungtas 

mobilusis telefonas gali ne-
sugadinti nuostabių atostogų 
akimirkų.

Bandykite per atostogas 
atrasti naują atsipalaidavi-
mo būdą, kurį praktikuosite 
kiekvieną dieną bent po 15 
minučių. 

Per atostogas daugiau da-
rykite tai, ką norite, o ne tai, 
ką reikia. 

Kiekvienas atostogų malo-
nus netikėtumas gali pratur-
tinti atostogas ir įspūdžius.

Per daug nekeiskite miego 
ir valgymo rutinos. Prasidė-
jus atostogoms gali būti len-
gva išbalansuoti savo įprastą 
valgymo ir miego ritmą. Pa-
sistenkite eiti miegoti ir keltis 
tuo pačiu metu, taip pat ne-

praleidinėkite valgymų: pie-
taukite, užkandžiaukite jums 
įprastu laiku.

Suplanuokite atostogas iš 
anksto. Apgalvokite, ką no-
rite veikti kiekvieną atostogų 
dieną – planuodami nuveik-
site daugiau ir nešvaistysite 
laiko nuobodžiavimui ar te-
levizoriaus žiūrėjimui.

Atostogos – tai laikas, ku-

ris turi būti skirtas jums ir 
jūsų gerovei. Nuolat dirbant 
darosi sunku atsipalaiduoti, 
todėl būtina prisiminti, jog 
savęs lepinimas, atsipalai-
davimo pratimai ir pomė-
gių praktikavimas turi būti 
įtraukti į jūsų atostogų vei-
klų sąrašą – tik taip visapu-
siškai išnaudosite poilsiui 
skirtą laiką.

Parengta 
suaugusiųjų 
fizinio 
aktyvumo 
piramidė
Gausių mokslinių 
tyrimų duomenys rodo, 
kad visame pasaulyje 
dauguma suaugusiųjų ir 
vaikų yra nepakankamai 
fiziškai aktyvūs, o fizinio 
aktyvumo lygis toliau 
laipsniškai mažėja 
visose amžiaus 
grupėse. 

Per pastaruosius 
50 metų gero-
kai sumažėjo 
fizinio akty-
vumo darbe, 
vis daugiau 

sėdime. Taip pat pasikeitė 
laisvalaikio pobūdis – tapo 
pasyvesnis. Vis daugiau lai-
ko praleidžiame sėdėdami 
prie televizoriaus, žaisdami 
kompiuterinius žaidimus, 
„maigydami“ savo mobilųjį 
telefoną ar tiesiog naršydami 
internete.

Sveikatos mokymo ir ligų 
prevencijos centro Mitybos 
ir fizinio aktyvumo skyriaus 
specialistai, vadovaudamiesi 
kitų valstybių pasiekimais bei 
patirtimi ir konsultuodamiesi 
su kitų institucijų specialistais, 
parengė fizinio aktyvumo pi-
ramidę, skirtą suaugusiems 
asmenims (16–65 metų). Čia 
labai trumpai ir vaizdžiai pa-

teiktos bendrosios fizinio 
aktyvumo rekomendaci-

jos praktinių pavyz-
džių pavidalu, kaip 

mankštintis, kad 
būtų pasiektas re-
komenduojamas 

fizinio aktyvu-
mo lygis.
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SVEIKATA

PARENGĖ:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
Revuonos  g. 4, 59118 Prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/ Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį 

kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.

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

INFORMACIJĄ RINKO:

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

Dalyvavimas programoje yra
SAVANORIŠKAS ir NEMOKAMAS. 

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

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

Programos dalyviai bus 
supažindinti su:

Sveika gyvensena, jos reikšme lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencijai.

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

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

Fizinio ak�yvumo reikšme širdies ir 
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto 
prevencijai.

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

Vienas iš tokios pagalbos 
būdų – šių jaunuolių 

dalyvavimas Anks�yvosios 
inte�vencijos programoje.

Ši programa vykdoma 
vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu 

Nr. V-60 / V-39 „Dėl 
anks�yvosios inte�vencijos 

programos vykdymo 
�varkos aprašo 

pa�vi�tinimo“.

INFORMACIJA tėvams arba vaiko atstovams 
pagal įsta�ymą, kur kreiptis pagalbos Prienų rajono 

savivaldybėje, jei vaikas va�toja alkoholį ar narkotikus

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

Užsiėmimai vyks Prienų rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 

biure,
Revuonos g. 4, Prienai. 

Išsamesnė informacija teikiama 
tel. (8319) 54 427,

el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com.

Dalyvavimas programoje yra 
NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.

Programą sudaro 3 dalys: pradinis 
pokalbis, 8 val. trukmės praktiniai 
užsiėmimai, baigiamasis pokalbis.

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

Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos 
biurui reikalingas visuomenės sveikatos specia-
listas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje 

Kvalifikaciniai reikalavimai:
– turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos studijų srities visuomenės svei-

katos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą (me-
dicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higie-
nisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, me-
dicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo) ir atitinkamą kvalifi-
kacijos diplomą;

– dirbęs visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, atsakingu už sveikatos 
priežiūrą ikimokyklinio bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose;

– išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų svei-
katos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio planavimo 
dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;

– gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
– mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
– turėti organizacinių gebėjimų;
– sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.

 
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu prienai.vs.biuras@gmail.

Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.
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LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Grūdų sėjamąją „SZ-3,6 m“ 
(diskinė), kombainą „Niva“ (su 
smulkintuvu, geros būklės). Tel. 
8 652 04113.

Mini traktorių „Kubota B1402“ su 
freza (TA, draudimas, valstybiniai 
numeriai, darbinis velenas 14AG, 
variklis 16AG, keturi varomieji 
ratai, 2800 Eur) Prienų r. Tel.: 8 
635 04673, 8 634 92698.

Traktorių „T-40“, rotacinę šiena-
pjovę, kultivatorių, girnas, prie-
kabą, akumuliatoriaus įkroviklį, 
kompresorių (dviejų padėčių), 
suvirinimo aparatą (trijų fazių), 5 
ratų šieno vartytuvą, du kėliklius 
(„domkratus“), 6 statines (talpa 
po 200 litrų), 3 aliuminio bidonus, 
dvi metalines vonias, arklines 
porines darbines roges, trakto-
rines šakes šieno ritiniams vežti, 
du lovius kiaulėms šerti (3 mm 
skardos), 10 ritinių pernykščio 
šienainio. Tel. 8 600 19450.

PERKA
Prienų rajone nuo š. m. rugpjū-
čio 8 d. kiekvieną trečiadienį ir 
šeštadienį superku nerūšinius 
obuolius. Kaina 3,5–4 euro cen-
tai/kg. Tel. 8 682 04534.

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.

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. 

IŠNUOMOJA
1 k. bt. (prie PC „Molas“) Kaune. 
Tel. 8 607 18733.

2 k.b. butą (šildomas malkomis, 
kuriomis pasirūpinti reikia pa-
tiems, su patogumais, be baldų) 
Prienų centre. Tel. 8 616 14132.

IŠSINUOMOJA
Tvarkingi, atsakingi, be žalingų 
įpročių žmonės ieško Prienuose 
išsinuomoti 2 kambarius arba 
2 kambarių butą. Tel. 8 698 
83301.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Ford Focus“ (2001 m. 1,8 l, D, 
85 kW, nesurūdijęs, odinis salo-
nas), „VW Transporter Caravele 
T4“ (1991 m. 1,9 l, D, 8 sėdimos 
vietos, nesurūdijęs, perdažytas), 
dviašę lengvojo automobilio 
priekabą. Tel. 8 655 10847.

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
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.

Keturių veršių šviežiapienę kar-
vę. Tel.: (8 319) 46281, 8 686 
69140.

Šieną  „kitkomis“ ir šiaudus. Tel. 
8 615 90307.

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

2018 m. šieną, šienainį, šiaudus, 
mažiausiai 40 vnt. Atveža. Tel. 8 
698 78024. 

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

ŽEMĖS SKLYPUS
28 a namų valdos sklypą (elektra, 
vanduo, 750 Eur/a) Kauno g., 
Prienuose. Arba keičia į 2-3 k. bt. 
ne aukščiau nei 3 aukšte. Tel. 8 
685 19680.

GARAŽUS
Garažą (šarvuotosios durys, tri-
fazė elektra, didelis rūsys, nauji 
tvarkingi dokumentai) prie Elek-
tros tinklų, Prienuose. Tel. 8 645 
41278.

Garažą Revuonos g. Tel. 8 695 
34799.

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

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

Brangiausiai Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas. 
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676 
41155.

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.

Keičia
2 k. b. (37 kv. m, I a. 5 a. reno-
vuotame name, gražus vaizdas 
per langą, yra balkonas, su da-
limi baldų, draugiški kaimynai) 
prie tvenkinio, Stadiono rajone, 
Prienuose – į 3 ar 4 kambarių 
butą arba nedidelį namą. Tel. 8 
638 55613. 

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (73 kv. m, IV a., du įstiklinti 
balkonai, šarvuotosios durys) 
Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 
674 10093.

3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai 
langai, centrinis šildymas, kom-
binuotas boileris) mediniame 
name Kęstučio g., Prienuose. Tel. 
8 603 14013.

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

4 KAMBARIŲ BUTUS

Parduodamas 4 k. bt.  
(77 kv. m, III a. 4 a. mūriniame 
name, nepereinami kamba-
riai, autonominis dujinis šil-
dymas (atjungta nuo miesto 
šildymo), dalis renovuota, 34 

000 Eur). Statybininkų g., Prie-
nuose. Tel. 8 675 08383,  
padelskas@yahoo.com”

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

Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu (namas 150 kv. m, tin-
kamas naudoti privačiam vaikų 
darželiui, slaugai, 20 a žemės) 
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8 
619 78963.

P i g i a i  m o b i l ų j į  n a m e l į 
(11500x370x220 cm) Birštono 
sen. Tel. 8 682 25076.

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

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

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

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). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

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

Rašomąjį stalą (kampinis), mie-
gamojo komplektą ir svetainės 
komplektą. Tel. 8 627 65079.

Akordeoną „Weltmeister“ (120 
bosų, vokiškas su originaliu dėklu, 
mažai naudotas, tinka besimo-
kantiems). Tel. 8 618 64274.

PASLAUGOS

Advokato paslaugos 
fiziniams ir juridiniams 

asmenims.  
Konsultuojame telefonu 

8 646 31590. 

Obuolių spaudykla 
spaudžia ir pasterizuoja 
sultis. Mus rasite adresu: 
Juodaraisčio g. 18, netoli 

Klebiškio. Tel.: 8 682 59897, 
8 618 65360.

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“). NUKelta Į 12 p. 



1�
ŠEŠTAdIEnIS, �018 M. RUgPjūČIo 11 d., www.nAUjASISgElUPIS.lT
SKElBIMAI

REKLAMA

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.

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

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
UAB „Saulės langai“ reikalingi lan-
gų surinkėjai ir projektų vadovai. 
Pageidautina su patirtimi. Tel. 8 
603 26773.

Prienuose maisto prekių parduo-
tuvėje reikalinga darbuotoja. Tel. 
8 682 69323.

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meis-
trams, brigadininkams, lauko 
vamzdynų montuotojams ir 
pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reikalin-
gas priemones, transportą atvyki-
mui į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

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

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.

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

Vilkiko vairuotojas dirbti 
Europoje. 

Taip pat transporto įmonei 
reikalinga buhalterė. 

Tel. 8 676 45484.

laikyti 
negaliojančiu

Pamestus traktorinės priekabos 
valstybinius numerius LS7389, 
laikyti negaliojančiais.

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugpjūčio 20 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
kiemelyje – renginys „Muilo 
burbulų sodas“ vaikučiams ir jų 
tėveliams. Įėjimas nemokamas. 
Renginyje džiaugsimės vasara ir 
pristatysime kūrybines dirbtuves 
„Pasaką kuria vaikai”, kurios vyks 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre rugpjūčio 21–24 dieno-
mis, spalvinsime ir dekoruosime  
aplinką, susitiksime su „Peliūnės 
vasara“, dainuosime debesims, 
šoksime saulei.

Rugpjūčio 21–24 dienomis Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centre 
– kūrybinės dirbtuvės „Pasaką 
kuria vaikai”. Tai projektas, 
skirtas turiningam vaikų laisva-
laikiui, kurį jie galėtų praleisti 
netoli savo gyvenamosios vie-
tos. Kūrybinės dirbtuvės bus 
vykdomos specialiai sukurtoje 
neformalioje aplinkoje, vai-
kams įrengtose patraukliose 
erdvėse. 

Kokybiškai remontuojame bu-
tus: dažome, glaistome, klojame 
laminatą, atliekame kitus darbus. 
Tel. 8 606 46488.

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui. 

Tel. 8 687 91723.

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.

Gaminame įvairias namų ir ūkinių 
pastatų duris. Kokybę garantuo-
jame. Tel. 8 682 62195.

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.

PASLAUGOS

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,  

8 614 38124. 

Kaminų įdėklai, gaminimas, 
montavimas, kaminų valymas. 
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).

Skardinimo darbai: kraigai, vė-
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t. 
Montuojame „Cedral“ dailylen-
tes. Dengiame stogus. Patirtis. 
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.

Dengiame stogus, statome kar-
kasus. Taip pat atliekame įvairius 
statybos ir apdailos darbus. Tel. 
8 647 74242.

Dažome medinius namusfasa-
dus ir stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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. 

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.

HOROSKOPAS
Rugpjūčio 13-19 d.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

MARIUS JAMPOLSKIS
Stichija: Ugnis
Planeta: Saulė

Savaitės diena: sekmadienis
Akmuo: topazas, chrizolitas, gintaras, olivinas

Spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Pirmomis savaitės dienomis ga-
lite išgirsti įtikimai skambantį, 
bet iš tiesų visai blogą patarimą. 
neklausykite jo! nepamirškite 
svarbios gyvenimo tiesos - kaip 
šauksi, taip atsilieps. o savaitės 
pradžioje jūs būsite piktas ir pro-
vokuosite kivirčus... geriau pasiju-
site tik penktadienį, pagaliau pa-
stebėjęs saulę pakeliui iš darbo.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Šią savaitę jus bandys įsprausti 
į gan ankštus rėmus, o tai jums 
labai nepatiks ir gerokai gadins 
nuotaiką. Teks bandyti pačiam 
vaduotis iš blogų nuotaikų ir ra-
mintis svajonėmis apie geresnę 
ateitį. Pasistenkite nepasiduoti 
nei svetimai įtakai, nei savoms 
emocijoms.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Šios jūsų savaitės pirmąją pusę 
labai teigiamai įtakos Merkurijus. 
Tai suteiks jums energijos, kūry-
bingumo ir atneš naujų kontaktų. 
Antroje savaitės pusėje konfliktas 
darbe pareikalaus iš jūsų tam ti-
kros aukos. geriausios savaitės 
dienos bus trečiadienis ir ketvir-
tadienis.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Šios savaitės pradžioje jūsų elge-
sys svyruos tarp karštakošiškumo 
ir meilumo - pakankamai keis-
tas derinys. Šiaip ar taip, sunku 
bus rasti jus suprantančių žmo-
nių. nuo pat pirmadienio vis at-
rodys, kad išlipote iš lovos ne ta 
koja. Pagerėjimo galite tikėtis tik 
penktadienį.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje jūs būsite labai 
geros formos ir galėsite dirbti la-
bai produktyviai. jūs labai lengvai 
užmegsite naudingus kontaktus, 
sugebėsite puikiai užjausti kole-
gas. Trečiadienį ir ketvirtadienį ar 
net iki savaitės pabaigos galite 
jausti nesuprantamą įtampą.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Kitą savaitę pajusite Amūro lai-
domas strėles, be to, jus globos ir 
Venera. Savaitės pabaigoje labai 
sustiprės jūsų ryšys su partneriu. 

jei įmanoma, svarbių verslą ar 
pinigus liečiančių sprendimų šią 
savaitę verčiau nedarykite.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje pasistenkite 
būti kuklesnis ir nuolankesnis, 
kitaip į paviršių išplauks visi pik-
ti jūsų kėslai. jei norite išsaugoti 
ramybę namuose ar draugystę, 
teks susitaikyti su neišvengiamo-
mis piniginėmis išlaidomis. Sa-
vaitgalį laukite staigmenos.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pirmoje pusėje dėl Vene-
ros įtakos jausitės lyg su sparnais. 
Būsite linkęs viską pervertinti ir 
išpūsti. Tačiau į savaitės pabaigą 
pasiduosite valgymo malonu-
mams ir veikiausiai dėl to savait-
galį būsite blogos nuotaikos.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Šią savaitę jūsų žvaigždės atneš 
ramybę jūsų sielai ir suteiks jėgų 
jūsų kūnui. Savaitės pabaigoje 
jūsų darbai bus įvertinti kaip no-
vatoriški ir net genialūs. Santykiai 
su artimu žmogumi radikaliai pa-
gerės, jei būsite iš tiesų nuoširdus 
ir atviras.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje verčiau 
palaikykite liežuvį už dantų, nes 
žodis, išlėkęs žvirbliu, sugriš jau-
čiu. o tuomet galite tikėtis viso-
kiausių nesusipratimų. Be to, ga-
lite būti labai agresyvus. Ketvir-
tadienį, deja, tikėtinos tikrosios 
nesėkmės...

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę būsite apsėstas me-
džiotojo aistros. Pabandykite ją 
sutvardyti ir nepersekiokite savo 
kolegų už kažkada patirtas nuos-
kaudas. nuo savaitės vidurio turė-
tumėte būti nebe toks agresyvus 
ir kur kas geresnės nuotaikos.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

jau nuo pirmadienio jūsų savi-
jauta ims gerėti, o savaitgalį pa-
sieks aukščiausią tašką. Visą sa-
vaitę būsite apsvaigęs iš meilės 
ir labai švelniai dairysitės į kitos 
lyties atstovus. Senam geram bi-
čiuliui gali prireikti jūsų paramos, 
tikriausiai materialinės.
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Klausimėlis 06:35 Gi-
mę tą pačią dieną 07:30 Šven-
tadienio mintys 08:00 Gimtoji 
žemė 08:30 ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų 
pasakos 10:00 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 11:00 premjera. 
Kačių aBC 4 11:45 pasaulio do-
kumentika. Viduriniųjų rytų gam-
ta 12:40 pasaulio dokumentika. 
salų gamtos slėpiniai 2 13:35 
puaro 15:20 Gamtos inspekto-
riai 15:43 loterija „Keno loto” 
15:45 žinios. Orai 16:00 Istori-
jos detektyvai 16:50 Vasara su 
„Dviračio žiniomis” 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 Klausimėlis 
18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 savaitė 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
laisvės kaina. partizanai 21:50 
premjera. antikvariato paslaptys 
5. Kaltas, kol neįrodyta priešingai 
23:20 siuvėjas iš panamos 01:10 
pasaulio dokumentika. Viduriniųjų 
rytų gamta 02:05 pasaulio doku-
mentika. salų gamtos slėpiniai 2 
03:00 Kačių aBC 4 03:45 Klausi-
mėlis 04:15 puaro  

 
06:30 žvėrelių būrys (13) 06:55 
Įspūdingasis žmogus-voras (1) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
žuviukai burbuliukai (14) 07:45 
sveiki atvykę į “Veiną” (1) 08:10 
pabaisiukas Bansenas (14) 08:35 
linksmieji tomas ir Džeris (2) 
09:00 Ogis ir tarakonai (12) 09:10 
Ogis ir tarakonai (13) 09:20 Ogis 
ir tarakonai (14) 09:35 Drakonų 
kova. super (36) 10:05 KINO 
pUsrYČIaI. preMJera žu-
velės pasaka 11:45 Gepardas, 
vardu Duma 13:50 Šokių aikšte-
lės dievai 16:05 po vienu stogu 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 teleloto 20:35 Turistas 
22:35 Nusikaltėlis kūdikio veidu 
00:30 preMJera Beringo jūros 
pabaisa 02:15 Kvailių auksas 

 
06:15 televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
žvaigždžių karai. sukilėliai 08:00 
aladinas 08:30 Kobra 11 09:30 
Šefai vikingai 10:00 Biblioteki-
ninkai 11:00 Daktaras Dolitlis 
2 12:45 Džiunglių knyga 14:55 
skruzdėliukas Z 16:30 Havajai 
5.0 17:25 Į šiaurę 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 artefaktų me-
džiotojai 21:15 silpnybės 23:10 
Universalioji korta 00:05 aukšta 
klasė 02:20 Nepageidaujami ge-
nai 04:05 Nemirtingieji  

 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. Kuršėnai 07:30 auklė (80) 
08:00 auklė (81) 08:30 Tauro ra-
gas 09:00 Baltijos galiūnų čempio-
natas. tauragė 10:00 Vaikai šėlsta 
(13) 10:30 Džiunglių princesė Ši-

na (11) 11:30 apvalioji planeta (9) 
12:05 apvalioji planeta (10) 12:40 
anthonis Bourdainas. Nepažįsta-
mi kraštai (7) 13:40 ekstrasensų 
mūšis (5) 16:00 reali mistika (43) 
17:05 Nusikaltimų tyrėjai (2) 18:15 
Kas žudikas? (48) 19:30 Nemiga 
(3) 20:30 Nemiga (4) 21:30 Juo-
dasis sąrašas (15) 22:30 Okupuoti 
(9) 23:30 Okupuoti (10) 00:30 
ekstrasensų mūšis (5) 02:30 
plius vienas   

 
05:30 Grilio skanėstai 05:50 10 
min iki tobulybės su Jurijumi 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „pasaulis iš viršaus“ 07:55 
„pasaulio turgūs. tailandas“ 08:30 
Kaimo akademija 09:00 Šiandien 
kimba 10:00 „pavojingiausios ke-
lionės . Gajana“ 10:35 „pavojin-
giausios kelionės. Haitis“ 11:10 
ekovizija 11:20 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (1,2) 13:30 „Viskas 
dėl tavęs“ (3,4) 15:50 ekovizija 
16:00 žinios 16:18 Orai 16:20 
preMJera. „Grįžtu namo“ 16:55 
„pasaulis iš viršaus“ 17:30 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 18:00 
žinios 18:27 Orai 18:30 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 19:00 „Je-
katerina Didžioji“ (3) 20:00 žinios 
20:27 Orai 20:30 „Jekaterina Di-
džioji“ (4) 21:30 skinsiu raudo-
ną rožę 22:00 žinios 22:27 Orai 
22:30 „Mesingas. aplenkiantis 
laiką“ (3, 4) 00:40 „tarp meilės ir 
neapykantos“ (7,8 ) 02:45 „Mer-
doko paslaptys“ (1/7, 1/8) 04:15 
skinsiu raudoną rožę 04:40 „ra-
sputinas“ (4) 

 
06:15 televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Įelektrintas ledas 
08:30 Iš peties 09:30 Vienam 
gale kablys 10:00 žvejo nuotykiai 
11:00 pragaro kelias 12:00 Jokių 
kliūčių! 13:00 Gepardai. Kraujo 
broliai 14:00 Įelektrintas ledas 
15:00 ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 sandėlių karai 17:30 
sandėlių karai 18:00 skorpionas 
19:00 amerikos talentai 21:00 
žinios 21:53 sportas 21:58 Orai 
22:00 pakartok! 23:00 pakartok! 
23:55 policininko istorija 00:10 
Olimpo apgultis 02:20 sveiki at-
vykę į džiungles 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 lrt OpUs Ore. Gru-
pės „Garbanotas Bosistas” kon-
certas 07:05 Mokslo sriuba 07:30 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
07:45 Kultūrų kryžkelė. trembita 
08:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 08:30 Krikščionio žo-
dis 08:45 Kelias 09:00 euromaxx 
09:30 premjera. Išsamus praneši-
mas 10:00 arts21 10:30 pradėk 
nuo savęs 11:00 2018 europos 
čempionatas 13:30 stop juosta 
14:00 legendos 14:50 Šventa-
dienio mintys 15:15 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 15:45 Šokių kon-
kursas „Mes - pasaulis” 17:10 
arti 17:25 Kultūros teismas 
18:15 Nes man tai rūpi 19:00 Mū-
sų miesteliai 19:55 Mano tėviškė 
20:10 2018 europos čempiona-
tas 22:45 skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus 23:40 Ana-
pus čia ir dabar 00:30 peizažas 
01:25 lrt OpUs Ore. Grupės 
„Garbanotas Bosistas” koncertas 
02:25 Mūsų miesteliai. Užventis. 
2 d 03:15 linija, spalva, forma 
03:45 stilius 

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 žinios 
09:05 senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 7 
10:50 Komisaras reksas 11:40 
Giminės 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 premjera. seserys 17:30 
žinios. sportas. Orai 18:15 auk-
sinis protas 19:30 žmonės, kurie 
sukūrė lietuvą 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 premjera. 
aukštuomenės daktaras 7 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 7 
00:30 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
01:00 lrt radijo žinios 01:05 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi 3 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 žmonės, kurie sukūrė lie-
tuvą 04:00 lrt radijo žinios 04:05 
Nacionalinė ekspedicija 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(260) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (261) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (262) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (25) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (176) 08:55 
rytas su lNK 10:55 ponas By-
nas (11) 11:25 Meilės sparnai (33) 
12:25 Meilės sparnai (34) 13:25 
Gyvenimo daina (51) 14:25 Dvi šir-
dys (1023) 14:55 Dvi širdys (1024) 
15:25 Dvi širdys (1025) 15:55 Dvi 
širdys (1026) 16:30 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 Varom! (10) 
20:00 tautos tarnas (8) 20:30 
tautos tarnas (9) 21:00 NaUJas 
seZONas Bus visko 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas palikti van-
denyne 2. Dreifas 00:20 Kultas 
(5) 01:10 Turistas

 
05:15 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 simpsonai 07:55 
Bibliotekininkai 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Kobra 11 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 pasku-
tinis iš Magikianų 20:00 tai bent 
giminaičiai 21:00 Kam ta meilė? 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
tV3 sportas 22:27 tV3 orai 22:30 
apokalipto 01:05 lūšnynų milijo-
nierius 03:10 aukšta klasė 

 
06:00 auklė (82) 06:30 auklė (83) 
07:00 auklė (84) 07:30 asmens 
sargybinis (12) 08:30 Farų ka-
rai (9) 09:30 teisingumo agentai 

(33) 10:35 Kobra 11 (11) 11:40 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (18) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (1) 13:45 asmens sargybinis 
(13) 14:50 Farų karai (10) 15:50 
teisingumo agentai (34) 16:55 
Kobra 11 (12) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(19) 19:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (2) 20:00 Info 
diena 20:25 Nusikaltimų miestas 
(1) 21:00 sielonešė 23:25 Karo 
menas. atpildas 01:10 Juodasis 
sąrašas (15) 02:00 Okupuoti (9) 
02:50 Okupuoti (10)  

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (42) 06:20 pro-
grama 06:24 tV parduotuvė 
06:40 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Birutė Mažeikaitė-ra-
manauskienė“ 07:10 Šiandien 
kimba 08:10 „Delta“ (1/22) 09:15 
„Moterų daktaras“ (2/4) 10:20 „Ne-
išsižadėk“ (28) 11:25 „ragana“ 
(1/16) 12:30 „Iššūkis“ (4/2) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Gluchario-
vas“ (2/1) 14:55 „Gurovo bylos. 
Mirtis tiesioginiame eteryje“ (2) 
16:00 reporteris 16:30 Vasara 
tiesiogiai su D 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/51) 18:00 
reporteris 18:57 Orai 19:00 „Bi-
tininkas“ (1/11) 20:00 reporte-
ris 20:30 Vasara tiesiogiai su D 
20:57 Orai 21:00 „Juodosios ka-
tės“ (3) 22:00 reporteris 22:57 
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/46) 
00:05 „Delta“ (1/21) 01:05 „Iššū-
kis“ (3/11) 02:00 „ragana“ (1/15) 
02:45 „Neišsižadėk“ (22) 03:35 
„Deimantų medžiotojai“ (1) 04:20 
„ragana“ (1/15)  

 
06:10 televitrina 06:30 žūklė lau-
kinėje gamtoje 07:00 pragaro ke-
lias 08:00 Kaulai 09:00 Nuo amato 
iki verslo 09:30 CsI Majamis 10:30 
simpsonai 11:00 simpsonai 11:25 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:30 
Iš peties 14:30 televitrina 15:00 
6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CsI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 19:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 20:30 saša ir tania 
21:00 žinios 21:28 Orai 21:30 
pašėlęs policininkas 22:30 Naša 
raša 23:00 žiauriai baisi naktis 2 
01:55 Jokių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Visagino Country 2017 
07:30 pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
07:45 Detektyvė Miretė 07:55 ste-
buklingoji Boružėlė 08:20 atspin-
džiai. paveldo kolekcija 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 9 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:15 Kelionė per 
pasaulį 12:45 Kelionė per pasaulį 
13:15 Durys atsidaro 13:45 abi 
vandenyno pusės. lietuvių išeivių 
kamerinė muzika. Vilniaus festiva-
lis 2018 15:20 Mažasis atradėjas 
15:30 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 15:40 Nauji piterio peno 
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 9 16:30 laba diena, lietu-
va 18:00 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 18:30 Kelias į namus 19:00 
arts21. Meno ir kultūros žurna-
las 19:30 Meilė kaip mėnulis 20:25 
prokurorai 21:15 Kinija. vieno vai-
ko politikos grimasos 22:15 rokas 
ir jo broliai 01:10 Dabar pasaulyje 
01:40 Kaunas Jazz 2018

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 žinios 
09:05 senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 7 
10:50 Komisaras reksas 11:40 
Giminės 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 premjera. seserys 17:30 ži-
nios. sportas. Orai 18:15 auksinis 
protas 19:30 emigrantai 20:25 Lo-
terija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 7 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 radijo 
žinios 03:05 emigrantai 04:00 lrt 
radijo žinios 04:05 Nacionalinė 
ekspedicija  

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(262-264) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (26) 07:55 Volkeris, teksa-
so reindžeris (177) 08:55 rytas 
su LNK 10:55 Varom! (10) 11:25 
Meilės sparnai (35) 12:25 Mei-
lės sparnai (36) 13:25 Gyveni-
mo daina (52) 14:25 Dvi širdys 
(1027) 14:55 Dvi širdys (1028) 
15:25 Dvi širdys (1029) 15:55 Dvi 
širdys (1030) 16:30 labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos 18:30 žinios 19:25 spor-
tas 19:28 Orai 19:30 Varom! (1) 
20:00 tautos tarnas (10) 20:30 
tautos tarnas (11) 21:00 NaUJas 
seZONas Bus visko 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas Šešios kul-
kos 00:50 Kultas (6) 01:40 palikti 
vandenyne 2. Dreifas 

 
05:40 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 12:00 
tai bent giminaičiai 13:00 pažadė-
toji 15:00 simpsonai 16:00 tV3 
žinios 16:28 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 18:30 tV3 žinios 19:22 
tV3 sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
paskutinis iš Magikianų 20:00 Tai 
bent giminaičiai 21:00 Kam ta 
meilė? 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:22 tV3 sportas 22:27 tV3 
orai 22:30 perl Harboras 01:15 
Kaulai 02:10 rouzvudas 03:00 
ekstrasensai tiria 04:00 Moderni 
šeima 04:50 Kaulai  

 
06:00 auklė (85-87) 07:30 As-
mens sargybinis (13) 08:30 Farų 
karai (10) 09:30 teisingumo agen-

tai (34) 10:35 Kobra 11 (12) 11:40 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (19) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (2) 13:45 asmens sargybinis 
(14) 14:50 Farų karai (11) 15:50 
teisingumo agentai (35) 16:55 
Kobra 11 (13) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(20) 19:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (3) 20:00 Info 
diena 20:25 Nusikaltimų mies-
tas (2) 21:00 požeminis garažas 
23:00 sielonešė 01:20 sekso 
magistrai (3) 02:20 Nusikaltimų 
tyrėjai (1) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (43) 06:20 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 06:24 tV 
parduotuvė 06:40 Vantos lapas 
07:10 skinsiu raudoną rožę 07:40 
Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Del-
ta“ (1/23) 09:15 „Moterų daktaras“ 
(2/5) 10:20 „Neišsižadėk“ (29) 
11:25 „ragana“ (1/17) 12:30 „Iš-
šūkis“ (4/3) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Gluchariovas“ (2/2) 14:55 
„Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame 
eteryje“ (3) 16:00 reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/52) 
18:00 reporteris 18:57 Orai 19:00 
„Bitininkas“ (1/12) 20:00 reporte-
ris 20:30 Vasara tiesiogiai su D 
20:57 Orai 21:00 „Juodosios ka-
tės“ (4) 22:00 reporteris 22:57 
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/47) 
00:05 „Delta“ (1/22) 01:05 „Iššū-
kis“ (3/12) 02:00 „ragana“ (1/16) 
02:45 „Neišsižadėk“ (23) 03:35 
„Deimantų medžiotojai“ (2) 04:20 
„ragana“ (1/16)  

 
06:10 televitrina 06:30 saša ir 
Tania 07:00 pragaro kelias 08:00 
Kaulai 09:00 sandėlių karai 09:30 
CsI Majamis 10:30 simpsonai 
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 televitrina 15:00 
6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CsI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:30 sa-
ša ir Tania 21:00 žinios 21:28 Orai 
21:30 12 galimybių 23:45 pėdsa-
kai 01:05 Daktaras Hausas 02:00 
24 valandos. palikimas 02:50 6 
kadrai 03:15 Vilfredas

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2018. Oli 
silk (Didžioji Britanija) 06:45 stop 
juosta 07:10 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2 07:25 Nauji piterio 
peno nuotykiai 1 07:50 Kelias į na-
mus 08:20 septynios Kauno die-
nos 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 
09:15 labas rytas, lietuva 12:15 
Kelionė per pasaulį 12:45 Gyve-
nimas salose 13:10 Nacionalinis 
turtas 13:35 Nes man tai rūpi 
14:20 Kinija. vieno vaiko politikos 
grimasos 15:20 Mažasis atradėjas 
15:30 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 15:40 Nauji piterio peno 
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 9 16:30 laba diena, lietu-
va 18:00 Misija 18:30 atspindžiai 
19:00 laisvės vėliavnešiai 19:30 
Meilė kaip mėnulis 20:25 žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 21:15 
lemtinga diena 22:10 antradienio 
detektyvas 00:10 Dabar pasaulyje 
00:45 Kaunas Jazz 2018. Oli silk 
(Didžioji Britanija) 01:50 rokas ir 
jo broliai 04:45 arti. Veidai 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 06:35 Klausimė-
lis 06:55 premjera. Moliūgėlio 
gyvenimas 08:05 Beatos virtu-
vė 09:00 labas rytas, lietuva 
09:30 žinios 11:45 pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų išgyve-
nimo strategija 12:40 pasaulio 
dokumentika. tian Šanis. lokių 
ir arklių kraštas 13:35 premjera. 
Džesika Flečer 4 15:20 Gamtos 
inspektoriai 15:43 loterija „Keno 
loto” 15:45 žinios. Orai 16:00 
sveikinimų koncertas 17:30 ži-
nios. sportas. Orai 18:00 Klau-
simėlis 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba 19:30 stilius 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 sportas 
21:00 Šlagerių festivalis „palan-
ga 2018” 23:45 reičel išteka 
01:35 Vinetu. Naujas pasaulis 
03:35 pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija 
04:25 Džesika Flečer 4  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
žvėrelių būrys (12) 06:55 links-
mieji tomas ir Džeris (1) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. žuviukai 
burbuliukai (13) 07:45 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir svirplys (26) 
08:10 pabaisiukas Bansenas 
(13) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(26) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(9) 09:10 Ogis ir tarakonai (10) 
09:20 Ogis ir tarakonai (11) 
09:30 Drakonų kova. super (35) 
10:00 KINO pUsrYČIaI Olis ir 
piratų lobis 11:35 trys nindzės 
sugrįžta 13:30 pričiupom! (8) 
14:00 Markas polas (1) 15:45 
Markas polas (2) 17:30 Geriau 
vėliau, negu niekada (7) 18:30 
žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 sUperKINas Me-
gamaindas 21:20 Kvailių auksas 
23:35 sex turas 01:40 Šeimos 
susitikimas 

 
05:45 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 žvaigž-
džių karai. sukilėliai 08:00 ala-
dinas 08:30 Kobra 11 09:30 
Maisto kelias 10:00 Bibliote-
kininkai 11:00 Daktaras Doli-
tlis 12:45 Šnipų vaikučiai. lai-
ko sergėtojas 14:20 Išdykėlis 
Danstonas 16:10 simpsonai 
16:45 ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:17 tV3 sportas 
19:22 tV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 eragonas 21:40 lūš-
nynų milijonierius 01:40 Kazino 
apiplėšimas 03:20 pašalintieji 
04:55 Kaulai 

 
06:15 auklė (75) 06:45 auklė 
(76) 07:15 auklė (77) 07:45 Au-
klė (78) 08:15 auklė (79) 08:45 
sveikatos aBC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (8) 09:30 
apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta 

(12) 10:30 Džiunglių princesė 
Šina (10) 11:30 apvalioji plane-
ta (7) 12:05 apvalioji planeta (8) 
12:40 anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (6) 13:40 eks-
trasensų mūšis (4) 16:00 reali 
mistika (42) 17:05 Nusikaltimų 
tyrėjai (1) 18:15 Kas žudikas? 
(47) 19:30 Dainuok mano dai-
ną 21:30 Karo menas. atpildas 
23:20 plius vienas 01:10 Dai-
nuok mano dainą   

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“ 06:30 „Neprijaukin-
ti. Norvegija“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“ 07:55 „pasau-
lio turgūs. akas“ 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“ (2/7, 2/8) 13:00 „Balto-
ji vergė“ (27, 28) 15:00 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 15:15 
skinsiu raudoną rožę 16:00 ži-
nios 16:18 Orai 16:20 preM-
Jera. partizanų keliais. Istorinė 
edukacinė laida 16:50 Grilio ska-
nėstai 17:25 „Neišsižadėk“ (28) 
18:00 žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neišsižadėk“ (28 tęs.) 19:00 
„Neišsižadėk“ (29) 20:00 žinios 
20:22 Orai 20:25 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (3,4) 22:00 
žinios 22:27 Orai 22:30 „Mesin-
gas. aplenkiantis laiką“ (4 tęs.) 
23:00 „Iššūkis“ (2/7, 2/8) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (61, 62) 
02:45 „Baltoji vergė“ (27, 28) 
04:05 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
04:30 „Iššūkis“ (2/7, 2/8)  

 
06:15 televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Įelektrintas ledas 
08:30 sandėlių karai 09:00 Vie-
nam gale kablys 09:30 žūklė 
laukinėje gamtoje 10:00 Nuo 
amato iki verslo 10:30 planetos 
talentai 11:00 pragaro kelias 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Kova 
dėl valdžios 14:00 Įelektrintas 
ledas 15:00 ledo kelias 16:00 
Iš peties 17:00 sandėlių ka-
rai 17:30 sandėlių karai 18:00 
skorpionas 19:00 amerikos die-
vaitis 21:00 žinios 21:53 sportas 
21:58 Orai 22:00 policininko is-
torija 00:30 Šalta dienos šviesa 
02:05 lemtingas posūkis 6 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
Ved 07:35 Kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 08:10 Misija. Vilni-
ja 08:35 pažvelk į profesiją ki-
taip 09:00 Mokslo sriuba 09:25 
Maistas ir aistros 10:00 2018 
europos čempionatas 11:45 
Daug triukšmo dėl nieko 14:35 
Nacionalinis turtas 15:05 stilius 
16:00 euromaxx 16:30 peiza-
žas 17:30 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 18:20 Brižit 
Bardo. Klaida 19:15 Graikija. 
draskoma iš vidaus 20:10 stam-
biu planu 21:00 2018 europos 
čempionatas 23:00 lrt OpUs 
Ore. Grupės „Garbanotas Bo-
sistas” koncertas 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 abi vandenyno 
pusės. lietuvių išeivių kamerinė 
muzika. Vilniaus festivalis 2018 
02:00 prisikėlimo ekspresas – 
šimtmečio veidai 02:45 Maistas 
ir aistros 03:15 pažvelk į profesi-
ją kitaip 03:45 Klauskite daktaro 
04:40 Istorijos detektyvai

�1.00 val.

„Sielonešė“

 

��.�0 val.

„Perl Harboras“

 

1�.�0 val.

„Artefaktų medžiotojai“

 

�1.�0 val.

„Lūšnynų milijonierius“
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05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 žinios 09:05 
senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 7 10:50 Ko-
misaras reksas 11:40 Giminės 
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 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:15 auksinis pro-
tas 19:30 Dokumentinė istorinė lai-
da „lietuvos kolumbai” 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 7 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 radijo 
žinios 03:05 Dokumentinė istorinė 
laida „lietuvos kolumbai” 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė ekspedicija 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(265, 266) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (2) 07:55 Volkeris, teksa-
so reindžeris (178) 08:55 rytas 
su LNK 10:55 Varom! (1) 11:25 
Meilės sparnai (37) 12:25 Mei-
lės sparnai (38) 13:25 Gyvenimo 
daina (53) 14:25 Dvi širdys (1031-
1034) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 Varom! (2) 20:00 NAU-
Jas seZONas Valanda su rūta 
21:30 žinios 22:24 sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKarO seaNsas 
Išminuotojų būrys 01:10 Kultas 
(7) 02:00 ekvalaizeris 04:15 al-
chemija XXIV. poetai tarp mūsų 
04:45 retrOspeKtYVa  

 
05:40 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 11:55 
tai bent giminaičiai 13:00 pažadė-
toji 14:30 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 Tai 
bent giminaičiai 21:00 Kam ta mei-
lė? 21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
tV3 sportas 22:27 tV3 orai 22:30 
Centurionas 00:30 CsI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 01:25 
Kaulai 02:15 rouzvudas 03:05 
ekstrasensai tiria 04:05 Moderni 
šeima 04:55 CsI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius  

 
06:00 auklė (92-94) 07:30 As-
mens sargybinis (14) 08:30 Farų 

karai (11) 09:30 teisingumo agen-
tai (35) 10:35 Kobra 11 (13) 11:40 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (20) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-
kas (3) 13:45 asmens sargybinis 
(15) 14:50 Farų karai (12) 15:50 
teisingumo agentai (36) 16:55 
Kobra 11 (14) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(21) 19:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (4) 20:00 Info 
diena 21:00 žydrasis griaustinis 
23:15 tamsos pakraštys 01:30 
sekso magistrai (5) 02:30 Kas 
žudikas? (47)  

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (45) 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“ (1/24) 09:15 „Moterų 
daktaras“ (2/6) 10:20 „Jekaterina 
Didžioji“ (3) 11:25 „ragana“ (1/18) 
12:30 „Iššūkis“ (4/4) 13:35 tV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/3) 14:55 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ (4) 16:00 
reporteris 16:30 Vasara tiesio-
giai su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/53) 18:00 reporteris 
18:52 Orai 18:55 rubrika „Verslo 
genas“.” 19:00 „Bitininkas“ (1/13) 
20:00 reporteris 20:30 Vasara tie-
siogiai su D 20:57 Orai 21:00 „Juo-
dosios katės“ (7) 22:00 reporteris 
22:52 Orai 22:55 rubrika „Verslo 
genas“.” 23:00 „Gluchariovas“ 
(1/48) 00:05 „Delta“ (1/23) 01:05 
„Iššūkis“ (4/1) 02:00 „ragana“ 
(1/17) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ 
(1) 03:35 „Deimantų medžiotojai“ 
(4) 04:20 „ragana“ (1/17)  

 
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 6 kadrai 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 Dredas 23:20 
pėdsakai 00:50 Daktaras Hau-
sas 01:40 24 valandos. palikimas 
02:30 6 kadrai 02:55 Vilfredas

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2018. 
raul Midon (JaV) 06:50 Mažasis 
atradėjas 07:00 žmonės, kurie su-
kūrė lietuvą. Juozas tumas-Vaiž-
gantas 07:50 linija, spalva, forma 
08:20 lietuva mūsų lūpose 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 9 09:15 La-
bas rytas, lietuva 12:15 Gyve-
nimas salose 12:45 Gyvenimas 
salose 13:15 euromaxx 13:45 
Klauskite daktaro 14:35 Didžiosios 
Visatos paslaptys su Morganu Fri-
manu 4 15:20 Mažasis atradėjas 
15:30 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 15:40 Nauji piterio peno 
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 9 16:30 laba diena, lietu-
va 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:30 Meilė kaip mė-
nulis 19:55 UeFa europos lygos 
atrankos rungtynės. Marijampolės 
„sūduva” – Jūrmalos „spartaks” 
22:00 Mano tėviškė 22:15 lietuvių 
kino klasika 00:00 Dabar pasauly-
je 00:30 Kaunas Jazz 2018

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 žinios 09:05 
senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 7 10:50 Komisa-
ras reksas 11:40 Giminės 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 premje-
ra. seserys 17:30 žinios. sportas. 
Orai 18:15 auksinis protas 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Duokim garo! 
23:00 Fantastiškas penktadienis. 
premjera. Vinetu. sidabro ežero 
paslaptis 00:35 Štutgarto krimi-
nalinė policija 7 01:20 Vasara su 
„Dviračio žiniomis” 02:00 lrt radi-
jo žinios 02:05 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 02:30 ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3 04:00 lrt radijo žinios 04:05 
Klauskite daktaro

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(267) 06:40 Mano gyvenimo švie-
sa (268) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (269) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (3) 07:55 Volkeris, teksa-
so reindžeris (179) 08:55 rytas 
su LNK 10:55 Varom! (2) 11:25 
Meilės sparnai (39) 12:25 Mei-
lės sparnai (40) 13:25 Gyvenimo 
daina (54) 14:25 Dvi širdys (1035) 
14:55 Dvi širdys (1036) 15:25 Dvi 
širdys (1037) 15:55 Dvi širdys 
(1038) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 penktadienis 
21:00 saVaItĖs HItas Kapito-
nas Filipsas 23:35 Nebraska 01:45 
Išminuotojų būrys 

 
05:35 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 11:55 tai bent 
giminaičiai 13:00 pažadėtoji 15:00 
simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:28 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 ledynmetis 
21:05 Kita moteris 23:15 adrena-
linas 00:20 CsI elektroninių nusi-
kaltimų skyrius 01:20 Kaulai 02:10 
rouzvudas 03:00 ekstrasensai 
tiria 04:00 Moderni šeima 04:25 
Moderni šeima 04:50 Kaulai 

 
06:00 auklė (95-97) 07:30 asmens 
sargybinis (15) 08:30 Farų karai 
(12) 09:30 teisingumo agentai 
(36) 10:35 Kobra 11 (14) 11:40 
Įstatymas ir tvarka. specialiųjų 
tyrimų skyrius (21) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsa-

kas (4) 13:45 asmens sargybinis 
(16) 14:50 Farų karai (13) 15:50 
teisingumo agentai (37) 16:55 
Kobra 11 (15) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(22) 19:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (5) 20:00 Info 
diena 21:00 Drakonų tiltas 22:50 
žydrasis griaustinis 01:00 sekso 
magistrai (6) 02:00 Kas žudikas? 
(48) 02:50 Drakonų tiltas   

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Gruzija“ 
06:20 programa 06:24 tV parduo-
tuvė 06:30 „pasaulio turgūs. tel 
Avivas“ 06:40 Krepšinio pasau-
lyje su V 07:10 4 kampai 07:40 
Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Del-
ta“ (2/1) 09:15 „Moterų daktaras“ 
(2/7) 10:20 „Jekaterina Didžioji“ 
(4) 11:25 „ragana“ (1/19) 12:30 
„Iššūkis“ (4/5) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (2/4) 
14:55 „Gurovo bylos. trys dienos“ 
(1) 16:00 reporteris 16:27 Orai 
16:30 Gyvenimo būdas 17:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/54) 18:00 repor-
teris 18:45 Keliauk su „reporteriu“ 
18:57 Orai 19:00 „Bitininkas“ (1/14) 
20:00 reporteris 20:27 Orai 20:30 
Grilio skanėstai 21:00 „Juodosios 
katės“ (8) 22:00 reporteris 22:45 
Keliauk su „reporteriu“ 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/1) 00:05 
„Delta“ (1/24) 01:05 „Iššūkis“ (4/2) 
02:00 „ragana“ (1/18) 02:45 „Je-
katerina Didžioji“ (2) 03:35 „Dei-
mantų medžiotojai“ (5) 04:20 „ra-
gana“ (1/18)  

 
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 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 televitrina 15:00 6 
kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CsI Ma-
jamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs 
ir turi vaikų 19:00 europos U-16 
merginų krepšinio čempionatas. 
lietuva - Danija 21:00 žinios 21:53 
sportas 21:58 Orai 22:00 londono 
apgultis 23:55 12 galimybių 00:20 
Daktaras Hausas 01:15 24 va-
landos. palikimas 02:05 6 kadrai 
02:35 Vilfredas

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2018. raul 
Midon (JaV) 07:05 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 07:15 Mažasis 
atradėjas 07:25 Nauji piterio pe-
no nuotykiai 1 07:50 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 08:20 pažvelk į 
profesiją kitaip 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 9 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:15 Gyvenimas salose 
12:45 Gyvenimas salose 13:15 
stop juosta 13:40 stambiu planu 
14:25 Mūsų miesteliai. Užventis. 
2 d 15:15 premjera. pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai 15:25 premjera. 
Detektyvė Miretė 15:40 premjera. 
stebuklingoji Boružėlė 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 9 16:30 laba die-
na, lietuva 18:00 Mokslo sriuba 
18:30 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 19:30 Meilė kaip mėnulis 20:25 
Kultūros teismas 21:15 europos ki-
nas. premjera. Valsas 22:40 Nuo 
aukštų bokštų 00:30 Dabar pa-
saulyje 01:00 Kaunas Jazz 2018 
02:00 lietuvių kino klasika

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, rugpjūčio 1� d.

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 Šla-
gerių festivalis „palanga 2018” 
08:35 Gustavo nuotykiai 10:15 
Mažasis princas 12:00 žolinės 
atlaidai Krekenavoje 13:43 loterija 
„Keno loto” 13:45 skambiausios 
dainos – lietuvos šimtmečio dai-
nų šventės Dainų dienos „Vieny-
bė težydi” atgarsiai 15:00 Vaikai iš 
„amerikos” viešbučio 16:30 prem-
jera. seserys 17:30 žinios. spor-
tas. Orai 18:00 Klausimėlis 18:15 
auksinis protas 19:30 Gyvenimas 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Neliečia-
mieji 22:50 Koncertas „Folkšokas” 
01:00 lrt radijo žinios 01:05 Vai-
kai iš „amerikos” viešbučio 02:35 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:00 
lrt radijo žinios 03:05 Gyveni-
mas 04:00 lrt radijo žinios 04:05 
Klauskite daktaro  

 
06:35 Keista šeimynėlė (1) 07:05 
Kiškių mokykla 08:25 ant bangos 
10:10 Haris poteris ir Fenikso 
brolija 12:50 Viena diena Niu-
jorke 14:35 rašalo širdis 16:40 
Vagis policininkas 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
Kempiniukas plačiakelnis 2 21:15 
ekvalaizeris 23:55 Iš tamsybių 
01:40 Šešios kulkos 

 
05:35 Moderni šeima 06:10 tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 06:55 Madagaskaro pingvi-
nų Kalėdų nuotykiai 07:10 Kung fu 
panda. Meistrų paslaptys 07:35 
Kaulų trupintojo legenda 07:55 
Šrekas. Kalėdų bumas 08:15 To-
limos šalies dievaitis 08:25 Šreko 
Helovinas 08:55 lordo Farkvado 
šmėkla 09:10 Įsimylėjęs Mada-
gaskaras 09:40 slibinai. Nakties 
tamsumų dovana 10:00 Drakonų 
knyga 10:15 Batuotas katinas pū-
kis. trys velniūkščiai 10:25 Undi-
nė 12:40 pono poperio pingvinai 
14:20 Miegančioji gražuolė 16:10 
Narnijos kronikos: aušros užka-
riautojo kelionė 18:30 tV3 žinios 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 taksi 21:25 Yvanas 
Visagalis 23:25 Kobra 11 02:05 
rouzvudas 02:55 ekstrasensai 
tiria 03:55 Moderni šeima 04:45 
rouzvudas  

 
06:30 auklė (88-91) 08:30 Vaikai 

šėlsta (1) 09:00 Nutrūkę nuo gran-
dinės (16) 09:30 37-asis pasauli-
nis rytojaus cirkas 11:30 38-asis 
pasaulinis rytojaus cirkas 13:25 
Metų laikai 15:20 Aš esu Briusas 
Li 17:15 lėktuvai, traukiniai ir au-
tomobiliai 19:05 K.Kerbedžio kon-
certas “Mano balsas” 21:00 tam-
sos pakraštys 23:20 požeminis 
garažas 01:15 sekso magistrai (4) 
02:15 Nusikaltimų tyrėjai (2)   

 
  05:35 „Baltoji vergė“ (44) 06:40 
programa 06:44 tV parduotuvė 
07:00 Kaimo akademija 07:30 
Vasara tiesiogiai su D 08:00 Grįž-
tu namo 08:30 partizanų keliais 
09:30 preMJera. „tV europa 
pristato. rudens šauklių valdose“ 
10:40 Dalai lama ir vaikai 11:40 
preMJera „40 plius, arba jaus-
mų geometrija“ (1- 4) 16:00 žinios 
16:27 Orai 16:30 lietuvos komiko 
vakaras 18:00 žinios 18:22 Orai 
18:25 lietuvos komiko vakaras 
(tęs.) 20:00 žinios 20:27 Orai 
20:30 „Juodosios katės“ (5; 6) 
22:00 žinios 22:27 Orai 22:30 
„Juodosios katės“ (6 tęs.) 23:00 
Humoro vakaras 01:05 „40 plius, 
arba jausmų geometrija“ (1- 4) 
04:40 „Deimantų medžiotojai“ (3)  

 
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 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 televitrina 15:00 
6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 CsI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 19:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 20:30 saša ir tania 
21:00 žinios 21:58 tV3 orai 22:00 
12 galimybių 2. perkrauta 23:50 
pėdsakai 00:45 Daktaras Hau-
sas 01:45 24 valandos. palikimas 
02:45 6 kadrai 03:15 Vilfredas

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2018. Oli 
silk 07:10 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:20 Nauji piterio pe-
no nuotykiai 1 07:45 Duokim garo! 
Šimtmečio Joninių šventė 10:15 
Muzikinė-dokumentinė drama 
„lietuva – valstybė” 12:30 prem-
jera. lietaus fėja 14:10 laukinės 
gamtos slėpiniai 14:45 Borisas 
Dauguvietis 16:40 Vasara baigia-
si rudenį 18:10 premjera 19:30 
Naujieji Vilniaus veidai. Valstybi-
nio choro „Vilnius” koncertas 21:00 
Kosto smorigino autorinis vakaras 
21:45 premjera. Didžiosios Visa-
tos paslaptys su Morganu Frimanu 
4 22:30 elito kinas. Komediantas 
00:25 Dabar pasaulyje 00:55 Kau-
nas Jazz 2018. raul Midon (JaV) 
01:40 Komisarė lanc 03:40 Misi-
ja. Vilnija 04:00 atspindžiai

�1.0� val.

„Kita moteris“

 

1�.00 val.
„Vaikai iš „Amerikos”  

viešbučio“

 

��.�0 val.

„Centurionas“

 

Šeštadienis, rugpjūčio 18 d.

06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 06:35 Dėžinu-
kai 08:05 Beatos virtuvė 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 žinios 
11:45 pasaulio dokumentika. Gy-
vūnų išgyvenimo strategija 12:40 
pasaulio dokumentika. Varovas. 
Didžioji dramblio kelionė 13:35 
premjera. Džesika Flečer 4 
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 žinios. 
Orai 16:00 sveikinimų koncertas 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
Klausimėlis 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 stilius 
20:25 loterijos „Keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
sportas 21:00 lrt 90-mečio 
gala koncertas iš Kauno „žalgi-
rio” arenos 22:50 Ivon kvapas 
00:20 Vinetu. sidabro ežero pa-
slaptis 01:55 pasaulio dokumen-
tika. Gyvūnų išgyvenimo strategi-
ja 02:50 pasaulio dokumentika. 
Varovas. Didžioji dramblio kelio-
nė 03:45 lengvai ir linksmai! ro-
ko ir operos sintezė VCO rock 
04:25 Džesika Flečer 4 

 
06:30 žvėrelių būrys (14) 06:55 
Įspūdingasis žmogus-voras (2) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (1) 07:45 sveiki 
atvykę į “Veiną” (2) 08:10 pa-
baisiukas Bansenas (15) 08:35 
linksmieji tomas ir Džeris (3) 
09:00 Ogis ir tarakonai (15) 
09:10 Ogis ir tarakonai (16) 
09:20 Ogis ir tarakonai (17) 
09:30 Drakonų kova. super (37) 
10:00 KINO pUsrYČIaI pabė-
gimas iš žemės planetos 11:45 
trys nindzės imasi veikti 13:30 
pričiupom! (9) 14:00 paslaptin-
goji sala (1) 15:45 paslaptingoji 
sala (2) 17:30 Geriau vėliau, 
negu niekada (8) 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
sUperKINas Debesuota, nu-
matoma mėsos kukulių kruša 
21:15 ponas ir ponia gangste-
riai 23:15 skaistuolė amerikietė 
00:55 Kapitonas Filipsas 

 
05:10 rouzvudas 06:15 televi-
trina 06:30 aladinas 07:00 An-
čiukų istorijos 07:30 žvaigždžių 
karai. sukilėliai 08:00 aladinas 
08:30 Kobra 11 09:30 Maisto ke-
lias 10:00 Bibliotekininkai 11:00 
Mažylis mieste 12:50 Kačių 
motina 14:45 aukso sergėtojas 
16:45 ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:17 tV3 sportas 
19:22 tV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 Dantukų fėja 21:40 Aš 
- robotas 23:55 purvini pinigai 
01:00 taksi 02:45 Centurionas 
04:25 CsI elektroninių nusikal-
timų skyrius  

 
06:15 auklė (91) 06:45 auklė 
(92) 07:15 auklė (93) 07:45 Au-
klė (94) 08:15 auklė (95) 08:45 

sveikatos aBC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (9) 09:30 
apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta 
(14) 10:30 Džiunglių princesė 
Šina (12) 11:30 rykliai - vande-
nyno valdovai 12:40 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(8) 13:40 ekstrasensų mūšis (6) 
16:00 reali mistika (44) 17:05 
Nusikaltimų tyrėjai (3) 18:15 
Kas žudikas? (49) 19:30 Dai-
nuok mano dainą 21:30 MaNO 
HerOJUs Javos karštis 23:40 
aŠtrUs KINas Goblinas 01:30 
Dainuok mano dainą 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
Berlynas“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 07:55 „pasaulio tur-
gūs. stambulas“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 08:45 
skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 Grilio ska-
nėstai 10:30 Gyvenimo būdas 
11:00 „Iššūkis“ (2/9; 2/10) 13:00 
„Baltoji vergė“ (29; 30) 15:00 
10 min iki tobulybės su Juriju-
mi 15:15 skinsiu raudoną rožę 
16:00 žinios 16:18 Orai 16:20 
partizanų keliais 16:50 Grilio 
skanėstai 17:25 „Neišsižadėk“ 
(30) 18:00 žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk“ (30 tęs. 31) 
20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (5; 
6) 22:00 žinios 22:27 Orai 22:30 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (6 
tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (2/9; 2/10) 
01:00 „Moterų daktaras“ (2/1; 
2/2) 02:45 „Baltoji vergė“ (29; 
30) 04:05 „Neprijaukinti. turkija“ 
04:30 „Iššūkis“ (2/9; 2/10)  

 
 06:08 televitrina 06:25 ledo 
kelias 07:25 Įelektrintas ledas 
08:25 sandėlių karai 08:55 Vie-
nam gale kablys 09:25 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 10:00 
Nuo amato iki verslo 10:30 pla-
netos talentai 11:00 pragaro ke-
lias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Krokodilų valdos 14:00 Įelek-
trintas ledas 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 sandėlių 
karai 17:30 sandėlių karai 18:00 
skorpionas 19:00 europos U-16 
merginų krepšinio čempionatas. 
lietuva - rusija 21:00 žinios 
21:53 sportas 21:58 Orai 22:00 
policininko istorija 2 02:00 12 
galimybių 2. perkrauta 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:35 Kultūrų kryžkelė. ru-
sų gatvė 08:05 Misija. Vilnija 
08:30 pažvelk į profesiją kitaip 
09:00 Mokslo sriuba 09:30 Šo-
kių konkursas „Mes - pasaulis” 
11:00 Vasarvidžio nakties sa-
pnas 13:50 Nacionalinis turtas 
14:15 stilius 15:10 Giminės ir 
16:00 euromaxx 16:30 prisilieti-
mai 17:25 atspindžiai 18:00 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 18:45 Klintas Istvudas. 
Gyvenimas kine 20:10 stambiu 
planu 21:00 Kino žvaigždžių alė-
ja 22:35 lrt OpUs Ore. Gru-
pės „Freaks On Floor” koncertas 
23:35 Kosto smorigino autorinis 
vakaras 00:20 Dabar pasauly-
je 00:50 europos kinas. Valsas 
02:15 prokurorai 03:10 Mano 
tėviškė 03:25 pažvelk į profesi-
ją kitaip 03:50 Klauskite daktaro 
04:40 Istorijos detektyvai`

�1.�0 val.

„Aš - robotas“
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EVAngElIjoS TAKU

REKLAMA

Popiežiaus bendroji 
audiencija.  

Stabai – sėkmė,  
galia, pinigai

Trečiadienį Pauliaus VI au-
diencijų salėje Vatikane įvy-
ko antra po liepos mėnesio 
pertraukos popiežiaus Pran-
ciškaus bendroji audiencija. 
Tęsdamas katechezę apie 
dekalogą, popiežius šį kartą 
kalbėjo apie stabmeldystės 
nuodėmę ir komentavo vi-
siems žinomą biblinį epizo-
dą (Iš 32,1-8) – aukso veršio 
garbinimą.

Ši epizodas vyksta konkre-
čiame kontekste – dykumoje, 
kur tauta laukia Mozės, ku-
ris užkopė į kalną, kad gautų 
iš Dievo nurodymus. Kas gi 
yra dykuma? Tai vieta, - sakė 
Pranciškus, - kur visko sto-
kojama ir nesaugu, kur nėra 
vandens, nėra maisto, nėra 
kur prisiglausti. Ir toje dy-
kumoje atsitinka kažkas, kas 
pastumia žmones į stabmel-
dystę. Mozė vėlavo sugrįžti. 
Jis net keturiasdešimt dienų 
užtruko ant kalno. Žmonės 
ėmė nekantrauti. Pasigedę 
vadovo, lyderio, jie suma-
nė patys pasigaminti atspa-
ros tašką, regimą dievą, kuri 
padėtų jiems susigaudyti ir 
kuris juo vestų. „Pagamink 
mums dievą, kuris mums ro-
dytų kelią“ – kreipėsi tauta į 
Aaroną. „Padaryk mums va-
dą, lyderį“. Tokia žmogaus 
prigimtis, - sakė popiežius. 
Norėdamas jaustis saugus, 
žmogus bando pats susikurti 
sau patogią religiją; kai ne-
sugeba matyti Dievo, bando 
savo rankomis pasigaminti 
dievuką. Aaronas nesugebė-
jo atsispirti žmonių reikala-
vimams ir leido nulieti auk-
so veršį.

Popiežius atkreipė dėmesį 
į dvigubą veršio simboliką 
Artimųjų Rytų tautoms: tai ir 
vaisingumo bei gausos, o kar-
tu ir jėgos bei gajumo simbo-
lis. Bet svarbiausia – jis nulie-
tas iš aukso, o auksas - tai tur-
tai, sėkmė, galia. Didieji sta-
bai tai sėkmė, galia ir pinigai. 
Tai niekada žmogaus neaplei-

džianti pagunda. Aukso ver-
šis tai simbolis visų tų troš-
kimų, kurie sukuria laisvės 
iliuziją, bet iš tiesų pavergia. 
Stabai visada atima laisvę. Jie 
žavi ir žmogus susigundo. Ta-
čiau tai gyvatės žavėjimas. Ji 
žiūri į mažą paukščiuką ir tas 
sustingsta, nesugeba pajudėti, 
o gyvatė jį praryja.

Viso to priežastis, - tęsė 
Pranciškus, - yra nesugebė-
jimas pasitikėti Dievu. Taip 
atsitinka kai nesudedame 
į jį visų savo lūkesčių, kai 
jam nepatikime savo širdies 
troškimų, kai neleidžiame, 
kad jis padėtų mums doro-
tis su silpnumu, nesaugumu, 
stygiumi. Neskirdami Die-
vui pirmos vietos nesunkiai 
įklimpstame į stabmeldystę, 
pradedame tenkintis apgau-
lingu tikrumu.

Biblija dažnai kalba apie 
tokią pagundą. Gerai pagal-
vokime: kiek daug teko Die-
vui vargti kol jis išvadavo 
savo tautą iš Egipto vergijos. 
Tačiau dar didesnis Dievo 
darbas buvo pašalinti Egip-
tą iš tautos širdžių, pašalin-
ti iš jų širdžių stabmeldystę. 
Dievas ir toliau stengiasi, kad 
mūsų širdyse nebūtų stabmel-
dystės. Ir tai yra didis Dievo 
darbas – pašalinti tą „Egiptą“, 
kurį mes nešiojamės širdyse, 
tai yra žavėjimąsi stabais.

Kai priimame Dievą 
Jėzuje Kristyje, kuris 
būdamas turtingas, dėl 
mūsų tapo beturčiu, 
suvokiame, kad ir 
mūsų silpnumas nėra 
gyvenimo nelaimė, 
bet yra sąlyga, kad 
galėtume priimti Tą, 
kuris yra tikrai galingas. 

Pro silpnumo vartus atėjo 
pas mus Dievo išganymas. 
Per žmogaus nesavarankiš-
kumą apsireiškia Dievo tė-
vystė. Tikra žmogaus laisvė 
– leisti, kad Dievas būtų vie-

Per dvi vizito Lietuvoje dienas Šventasis Tėvas melsis Auš-
ros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, ko-
plyčioje, aplankys buvusį KGB kalėjimą, prisimins okupacijų 
aukas. Šventasis Tėvas susitiks su prezidente ir žmonėmis, susi-
rinkusiais S. Daukanto aikštėje. Skirs laiko susitikti su kunigais, 
vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais.

ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 22 d.)
> Mandagumo vizitas pas Prezidentę Prezidento rūmuose.
> Susitikimas su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, 

diplomatinio korpuso nariais S. Daukanto aikštėje.
> Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Moti-

nos, koplyčios lankymas.
> Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje.

SEKMADIENIS (rugsėjo 23 d.)
> Šv. Mišios Kauno Santakos parke.
> Viešpaties Angelo malda Kauno Santakos parke.
> Susitikimas su kunigais, vienuoliais (-ėmis), pašvęstaisiais 

(-siomis), seminaristais Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo ar-
kikatedroje bazilikoje.

> Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda 
Vilniuje.

Ketinantys dalyvauti šv. Mišiose Kaune ir Jaunimo susiti-
kime su popiežiumi Vilniuje turės iš anksto užsiregistruoti: 
įsirašyti į parapijos grupę arba savarankiškai registruotis interne-
tu. Elektroninės registracijos pradžia numatoma rugpjūčio 1 d.

Popiežių Pranciškų bus galima pamatyti iš gana arti ne tik ke-
lyje, bet ir susitikimuose. Norintiems pasimatyti su popiežiumi 
prie Aušros Vartų, prie buvusio KGB vidaus kalėjimo, sutikti jį 
S. Daukanto aikštėje Vilniuje registracija nereikalinga.

Kiekvienas yra laukiamas. Tegul popiežiaus apsilankymas 
būna džiugus įvykis visai Lietuvai ir jos žmonėms. Kviečiame 
gausiai ir aktyviai dalyvauti, klausytis žinios, kurią popiežius 
Pranciškus atveža į mūsų šimtametę šalį.

Dalyvavimas visuose renginiuose nemokamas.

nintelis Viešpats. Suvokdami 
savo silpnumą mes pašalina-
me stabus iš savo širdies.

Mes, krikščionys, - sakė 
Šventasis Tėvas baigdamas 
katechezę, - keliame akis 
į nukryžiuotąjį Kristų, ku-
ris yra silpnas, niekinamas, 
viską praradęs. Tačiau jame 
mes matome ne apgaulin-
gai spindintį, bet tikrą Dievo 
veidą. Mus išgelbėjo Dievo 
žmogiškas silpnumas. Esame 
pagydyti jo žaizdomis. Būda-
mi silpni mes galime priimti 
Dievo dovanojamą išgany-
mą. Mus pagydo Tasai, kuris 
tapo vargdieniu, kuris sutiko 
pralaimėti, kuris visko atsisa-
kė, kad mūsų menkumą pri-
pildytų savo meilės ir galios. 
Jis mus moko, kad Dievas yra 
mūsų Tėvas. Kristaus dėka 
mūsų silpnumas yra ne pra-
keiksmas, bet susitikimo su 
Tėvu vieta ir naujos jėgos iš 
aukštybių šaltinis.  

VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Čigono išpažintis. Priėjo či-
gonas, pasakė visas nuodė-
mes. Bet besakydamas pama-
tė, kad kunigas turi labai gražų 
laikrodį. Tada jis, pasakęs nuo-
dėmes, sugebėjo jam nusegti 
tą laikrodį. Ir sako:

– Na, kunige, jau ir visos 
nuodėmės, bet dar vieną no-
rėčiau pasakyti.

– Kokią?
– Pavogiau laikrodį.
Tada klebonas sako:
– Jeigu pavogei, tai atiduok, 

iš ko pavogei.
– Nu ką, teks atiduoti. Tai 

imkit jūs.
Klebonas sako:
– Ne man duok, o tam, iš 

ko pavogei.
Čigonas sako:
– Daviau, neima.
– Tai sau pasilik.

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.
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PASKUTInIS PUSlAPIS

Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 KRINTA KOMETOS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��0  m. rugpjūčio 11 d.: Sovietų Są-
jungos vyriausybė informavo 

kitas valstybes, kad lietuvos tarptautinis 
atstovavimas pereina į Sovietų Sąjungos 
kompetenciją.

1��� m. rugpjūčio 12 d.: įvyko Vor-
sklos mūšis. Mūšis įvyko tarp 

totorių ordų, vadovaujamų emyro Edygos 
(Edigėjaus) ir Timūro Kutlugo, bei lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto vadovaujamų 
pajėgų. Mūšis baigėsi visišku Vytauto ka-
riuomenės sutriuškinimu.

�000 m. rugpjūčio 12 d.: Baren-
co jūroje po sprogimo nu-

skendo rusų atominis povandeninis laivas 
„Kursk“. Manoma, kad „Kursk“ įgula tiesiog 
neturėjo pakankamai žinių ir patirties dirbti 
su tirpedose esančiu vandenilio peroksidu, 
todėl ir įvyko sprogimas. Kremlius atsisakė 
pasaulio pagalbos gelbėjant įgulą. Visi 118 
įgulos narių žuvo.

1��1 m. rugpjūčio 13 d.: Pradėta sta-
tyti Berlyno siena. ji atskyrė tris 

sąjungininkų kariuomenių kontroliuojamus 
Berlyno sektorius nuo Rytų Vokietijos ir tapo 

Šaltojo karo simboliu. Berlynas tapo pada-
lintu į Vakarų Berlyną ir Rytų Berlyną. Siena 
buvo nugriauta 1�8� m. lapkričio � d.

1��� m. rugpjūčio 14 d.: atidarytas 
Karaliaučiaus universitetas 

(veikė iki 1��� m.).

1��1m. rugpjūčio 14 d.: Vinstonas 
Čerčilis ir Franklinas Ruzveltas 

pasirašė Atlanto chartiją. ji tapo vienu pa-
grindinių antihitlerinės koalicijos programi-
nių dokumentų, kuriame buvo susitarta ka-
riauti iki visiško agresorės sutriuškinimo.

1��� m. rugpjūčio 14 d.: japonijos 
imperatorius Hirohitas per ja-

ponijos radiją pranešė, kad nusprendė ka-
pituliuoti prieš Sąjungininkus, iš dalies dėl 
to, kad „priešas ėmė naudoti naują ir žiau-
riausią bombą“.

1���m. rugpjūčio 15 d.: įkurta Ma-
rijampolės, Alytaus, Kauno bei 

Prienų kraštuose veikusi Tauro apygarda. 
1��� m. sausio 1 d. pradėjęs partizanauti 
juozas lukša-daumantas paskirtas Tauro 
apygardos geležinio Vilko rinktinės spau-
dos skyriaus vadovu. žuvo 1��1 m. rug-
pjūčio � d. 1��� m. rudenį apsuptas savo 

namuose nusišovė paskutinis Tauro apy-
gardos partizanas.

1�1�m. rugpjūčio 15 d.: atidarytas 
Panamos kanalas - dirbtinis 

vandens kelias Centrinėje Amerikoje, Pa-
namoje. Panamos kanalas jungia Atlanto 
vandenyną su Ramiuoju vandenynu.

18�8m. rugpjūčio 16 d.: V. H. Pic-
keringo aptiko Febę, vieną iš 

išorinių Saturno palydovų esantį už 1� mln. 
km. nuo žemės.

1�1�m. rugpjūčio 17 d.: Priimta gin-
tarinė deklaracija. deklaracijos 

autoriai buvo jonas Basanavičius, Stasys Ši-
lingas ir donatas Malinauskas. deklaracijo-
je buvo išreikštas lietuvių tautos lojalumas 
Rusijos imperijai prasidėjusiame kare bei 
reiškiamos viltys, kad Rusijai laimėjus ka-
rą Rusijos imperijos sudėtyje bus sujungtos 
didžioji ir Mažoji lietuva, suteikiant auto-
nomiją Rusijos sudėtyje. deklaracijoje apie 
Mažosios ir didžiosios lietuvos suvienijimo 
viltis poetiškai buvo sakoma, kad vokiečių 
drang nach osten išbarstė gintarinius ka-
rolius, o dabar atėjo laikas vėl juos surinkti 
į vieną visumą.

Lošimas 
Nr. 1326

2018-08-08

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 14, 24, 30, 
38, 39, 47

Vikingo skaičius: 6

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 4382650.50€ 0
6 skaičiai 449521.50€ 0
5+1 skaičius 45638.50€ 0
5 skaičiai 1355.50€ 2
4+1 skaičius 108.00€ 30
4 skaičiai 9.00€ 233
3+1 skaičius 4.50€ 651
3 skaičiai 1.50€ 4230
2+1 skaičius 1.25€ 4565
2 skaičiai 0.75€ 32461

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 5,7 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Rugpjūčio 11 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:44
leidžiasi 21:03

Dienos ilgumas 15.19
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Filomena, Klara, Severas, zuza-
na, Visalgas, Visvilė, Ligija

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Rugpjūčio 12 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė jaunimo diena 
Saulė teka 05:46

leidžiasi 21:01
Dienos ilgumas 15.15

Jaunatis (1 mėnulio diena)
Radegunda, Laimonas, Laimo-

na, Klara, Radė
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, salierus, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas vaisių kau-

pimui ir konservavimui.

Rugpjūčio 13 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė kairiarankių 
diena 

Saulė teka 05:48
leidžiasi 20:59

Dienos ilgumas 15.11
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Kasijonas, Poncijonas, Naglis, 
Gilvilė, Ipolitas, Diana
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas vaisių kau-

pimui ir konservavimui.

Rugpjūčio 14 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 05:50
leidžiasi 20:57

Dienos ilgumas 15.07
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Euzebijus, Maksimilijonas, 

Grintautas, Guostė
Tinkamas laikas sėti: 

kopūstus (žiedinius ropinius, 
smidrus), gėles (iš sėklų daigi-

namas), svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 15 d.
TREČIADIENIS

Žolinė, Šv. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo šventė

Saulė teka 05:52
leidžiasi 20:54

Dienos ilgumas 15.02
Jaunatis (4 mėnulio diena)

Visvilas, Vydenė, Napoleonas, 
Sigita, Napalys, Rugilė
Tinkamas laikas sėti: 

kopūstus (žiedinius ropinius, 
smidrus), gėles (iš sėklų daigi-

namas), svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 16 d.
KETVIRTADIENIS

Šv. Rokas, Pjūties pabaiga
Saulė teka 05:54
leidžiasi 20:52

Dienos ilgumas 14.58
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Rokas, Butvydas, Alvita, Jo-

kimas
Tinkamas laikas sėti: 

agurkus, laiškinius svogūnus, 
porus, krapus, garstyčias, pan-

kolius, kalendras, kopūstus 
(žiedinius, ropinius, smidrus), 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius 
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+22 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS 
+21 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

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8510 nSv/val. 

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

Atsakymai

RUGPJŪČIO

11
Š E Š TA d I E n I S

VIlnIUS
+21

+16
RUGPJŪČIO

12
SEKMAdIEnIS

+21
KlAIPĖdA

+14 +18+16

RUGPJŪČIO

13
P I R M A d I E n I S

RUGPJŪČIO

14
A n T R A d I E n I S

RUGPJŪČIO

15
T R E Č I A d I E n I S

RUGPJŪČIO

16
KETV IRTAd IEn IS

RUGPJŪČIO

17
P E n K TA d I E n I S

VIlnIUS
+19

+19
+22
KlAIPĖdA

+18 +22+18

VIlnIUS
+21

+14
+22
KlAIPĖdA

+14 +20+15

VIlnIUS
+28

+16
+30
KlAIPĖdA

+16 +29+16

VIlnIUS
+22

+22
+23
KlAIPĖdA

+21 +24+19

VIlnIUS
+23

+16
+23
KlAIPĖdA

+16 +23+17

VIlnIUS
+25

+17
+27
KlAIPĖdA

+16 +27+14


