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Iš ciklo „Susipažinkime dar kartą“ - Prienų globos namai

LAIKAS!

Stasė Plungienė ir Veronika Songailienė ne tik nestokoja
geros nuotaikos, bet ir kasdien nueina po kelis kilometrus.

SKAITYKITE 6 p.

Birštono
savivaldybės
seniūnaičių
rinkimų grafikas
SKAITYKITE 7 p.

Reikia kalbėtis!
„Būtent!”

SKAITYKITE 8 p.

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų globos namų
Sveikatos priežiūros
skyriuje dirba 46

darbuotojai. Pats skyriaus
pavadinimas sako, kad
šio skyriaus darbuotojų
pagrindinė pareiga –
rūpintis daugiau nei dviejų
šimtų Prienų globos namų
gyventojų sveikata.

Tai atlieka bendrosios praktikos slaugytojos, slaugytojų
padėjėjai, kineziterapeutė, ergoterapeutas, sveikatos edukologė, psichologė, gydytoja
psichiatrė.

pateikti dokumentus
ar duomenis, neva
reikalingus pensijų
perskaičiavimui.

Informuojame, kad „So-

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai,

Rugsėjo 1-oji – šventė, nuo kurios prasideda nauja kelionė
žingeidumo, atradimų, išminties, tarpusavio bendravimo ir
pagarbos keliu.
Linkiu, kad naujaisiais mokslo metais Jus suptų visokeriopa
sėkmė, kasdienis tobulėjimas ir entuziazmas. Tegul džiugina
bendri darbai, o pastangos kuria erdvę pažinimui, užsibrėžtų
tikslų siekimui, vienijančių mokinius, mokytojus, tėvus ir visą
bendruomenę.
Gražios Jums šventės, sėkmingų mokymo ir mokymosi metų
ir tikėjimo savo svajonėmis!
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Andrius Palionis

NUKelta Į 4 p. 

Atsargiai! „Sodros“ specialistai gyventojų namuose
nesilanko
Prasidėjus senatvės
pensijų perskaičiavimui
„Sodra“ sulaukė ir
nerimą keliančių žinių iš
gyventojų. Pranešta, kad
kai kurie vyresnio amžiaus
gyventojai sulaukė
„svečių“, prisistačiusių esą
iš „Sodros“ ir prašančių

Rudens keliu į žinių ir pažinimo erdves.
Sveikinu jaunus ir veržlius, atkaklius ir drąsius
Lietuvos moksleivius, gausią, pilietišką ir ištikimą
pasirinkimui mokytojų bendruomenę su Rugsėjo 1-ąja,
Mokslo ir žinių diena!
Eikite, siekite, bendraukite, auginkite ir aukite!
Mūsų valstybė auga asmenybių šviesoje.
Ją augini TU – šiandienos moksleivi,
gimtosios šalies rytdienos kūrėjau!
Tegul Rugsėjis mokiniams ir mokytojams
būna dosnus didelių norų eiti toli ir
pasiekti kuo daugiau!

dros“ specialistai į gyventojų
namus nevaikšto, paslaugų
namuose neteikia ir jokių duomenų pateikti neprašo. Visi
NUKelta Į 3 p. 

Rudeniop vėl susitinkame su mokykla – vieni pirmąjį kartą, o
kiti galbūt skaičiuoja jau paskutinį mokyklinį rugsėjį...
Visa švietimo bendruomenė – mokiniai, jų tėvai, mokytojai
– drauge atverčia naujųjų mokslo metų lapą vildamiesi savo
svajones paversti tikrove. Tiems, kuriuos lanko nerimas, linkiu
pajusti tikrumą, kad viskas bus gerai.
Abejojantiems linkiu pasijusti laukiamiems. O visiems, atveriantiems mokyklų duris, linkiu atvirumo ir bendrystės, kad padėtume vienas kitam atrasti tikrąsias savo galimybes.
Nuoširdžiai sveikinu Mokslo ir žinių dienos proga!
Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas

Sveikinu Mokslo ir žinių dienos proga!
Kiekvienas rugsėjis – nauja pradžia, kurią pasitinkame tikėdamiesi šviesių, įdomių ir prasmingų darbų bei naujų patirčių kupinų mokslo metų.
Šie metai – ypatingi, paženklinti Lietuvos valstybės atkūrimo ir keleto mūsų mokyklų gyvavimo šimtmečių jubiliejais. Tai sėkmės istorijos, prie kurių kūrimo prisidėjote ir Jūs, mieli mokiniai, tėveliai, buvusieji bei esami
švietimo darbuotojai.
Sveikinu Jus visus su Mokslo ir žinių diena, linkiu ryžto ir kantrybės mokytis ir mokyti, noro siekti tikslų, dalintis idėjomis ir talentais. Linkiu nebijoti
kasdienybės iššūkių, nes jie padeda įveikti savo paties ribas ir eiti tolyn.
Sėkmingos ir prasmingos pažinimo kelionės!
Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

REKLAMA

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

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Rugsėjo 20 d. 18 val.
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre
Garso architektūra – tai
edukacinis garso meno seminaras, skirtas visiems besidomintiems kultūra.
Seminaras skirstomas į
tris dalis – teorinę, praktinę
bei performatyviąją.
Teorinėje dalyje bus pristatomos įvairios su garsu
susijusios meninės kryptys,
tokios kaip– garso instaliacijos, skulptūros, koliažai,
aplinkos garsų fiksavimo
tradicija, musique concrète
ir kt. Išsamiausiai bus kalbama apie tas sritis, kurios
publikai pasirodys aktualiausios ir kurias ši pasiūlys
pati. Seminaras itin aktualus besidomintiems muzika, kinu ir teatru.
Praktinėje dalyje bus
pristatoma ambisoninė erdvinio garso sistema bei

Naujame muziejuje – per 7 tūkst. eksponatų

Įsigalioja etatinis mokytojų apmokėjimas

Sostinėje, Užupyje, duris atveria naujas privatus muziejus –
Lietuvos meno pažinimo centras „Tartle“. Jame bus eksponuojama
per 7 tūkst. su Lietuvos istorija susijusių meno darbų, apimančių
laikotarpį nuo XV amžiaus iki šių dienų.

Premjeras Saulius Skvernelis pripažįsta, kad nuo rugsėjo
įsigaliojus etatiniam mokytojų apmokėjimui, kai kuriose
savivaldybėse gali kilti nesklandumų. Tačiau jis priduria, kad tai
gali lemti ne objektyvios priežastys, o politiniai rinkimų motyvai.

įvairūs, daugeliui – kiek
netikėti, muzikos komponavimo principai. Ši dalis
skirta visiems tiems, kas
linkęs ieškoti savito, charakteringo ir nenuspėjamo
instrumentų skambėjimo.
Dalį užbaigs bendra muzikinė improvizacija kartu su
Vladu Dieniniu, Gintautu
Rože, Pijumi Džiugu Miežiu ir Pauliumi Buraku.
Performatyviojoje dalyje seminaro dalyvių laukia
koncertas, kuriame bus galima išgirsti garso performansą, atliekamą žymiausio šio žanro atstovo Lietuvoje – Armanto Gečiausko.
Po performanso dalyviai
bus pakviesti atvirai diskusijai kartu su seminaro moderatoriais.
RENGINYS –
NEMOKAMAS
Būtina dalyvių
registraciją!
LEIDĖJAS:

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

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

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai
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Sukčiavo perveždami paukščius traukiniu

Viešina Raudonosios armijos nusikaltimus

Du Kinijos balandžių lenktynių dalyviai paukščius gabeno
greituoju traukiniu, paslėpę juos kartoninėse pieno pakuotėse.
Nenuostabu, kad jų balandžiai laimėjo 125,6 tūkst. eurų) prizus.
Vis dėlto trumpa balandžių skrydžio trukmė greitai sukėlė įtarimų.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
pradeda viešinti dokumentus apie Raudonosios armijos vykdytus
nusikaltimus Lietuvoje – nužudymus, prievartavimus ir plėšimus.
Svetainėje www.kgbveikla.lt skelbiami 1944–1953 m. dokumentai.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Šiemet į mokyklas išriedės apie
160 naujų geltonųjų autobusiukų
Vyriausybės posėdyje
pritarta savivaldybėms
perduoti 157 geltonuosius
autobusiukus,
vežiosiančius vaikus
į mokyklas. Šiemet jų
nupirktas rekordinis
skaičius.

Rugpjūčio 30 d., Katedros
aikštėje vykusios geltonųjų
autobusiukų perdavimo savivaldybėms šventės metu, kurioje dalyvavo Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė
ir švietimo ir mokslo ministrė
Jurgita Petrauskienė, į mokyklas pajudėjo jau 1000-asis
mokyklinis geltonas autobusas. Jis skirtas Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai vežioti specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčius
mokinius.
Švietimo ir mokslo ministerija, šiemet nupirkusi rekordinį šių autobusų skaičių, 75
autobusais daugiau nei pernai,
tam iš ES investicijų lėšų skyrė 6,34 mln. eurų.
„Kasmet geltonųjų autobusiukų skaičius auga, tai
reiškia geresnį mokyklų pasiekiamumą ir pagalbą vaikams bei šeimoms. Šiemet
157 šalies mokyklas pasieks

beveik dvigubai daugiau autobusų nei praėjusiaisiais metais ir jais galės naudoti apie
26 tūkst. mokinių,“ — sako
švietimo ir mokslo ministrė
J. Petrauskienė.
Nauji autobusiukai bus skirti vežioti mokinius iš reorganizuotų, likviduotų ir pertvarkytų mokyklų kaimuose ir miesteliuose, gyvenančius toliau
kaip 3 km, taip pat priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų
poreikių turinčius mokinius.
Autobusai į mokyklas išriedės trimis srautais: 50 autobusų bus perduota šventės metu, dar tiek pat autobusų bus
atiduota mokykloms rugsėjo
mėnesį, ir dar 57 autobusai į
mokyklas atriedės lapkritį.
Visi mokykliniai autobusai
turi 19 vietų. Didesniam saugumui užtikrinti, juose įrengti ES standartus atitinkantys
užvedimą blokuojantys alkotesteriai. Iš 157 autobusų 74
atnaujins esamą mokyklinių
autobusų parką ir pakeis jau
netinkamus naudoti.
Geltonųjų autobusų projektas ŠMM vykdomas jau 18
metų ir iš viso mokykloms
perduota 1060 autobusiukų.
ŠMM 

Atsargiai! „Sodros“ specialistai
gyventojų namuose nesilanko
ATKelta IŠ 1 p.
senatvės pensijų perskaičiavimui reikalingi duomenys yra
„Sodros“ duomenų bazėse.
„Lietuvos pašto“ darbuotojai gali atnešti į namus ir įteikti registruotą laišką, pažymėtą
„Sodros“ logotipu apie perskaičiuotą senatvės pensiją.
Daugelis pensijų, taip pat
ir nepriemokos už pirmus šių
metų mėnesius, išmokamos į
banko sąskaitą. Tik tuo atveju,
REKLAMA

jeigu pensija buvo mokama į
namus, ją po perskaičiavimo
atneš tas pats darbuotojas,
kaip ir iki šiol.
Jeigu sulaukėte „svečių“,
kurie prisistato „Sodros“ darbuotojais ir siūlo suteikti paslaugas, prašo dokumentų ar
duomenų, prašome nedelsiant
apie tai informuoti policijos
pareigūnus.
VSDFV Alytaus skyriaus
informacija 

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kokie jausmai aplanko
Rugsėjo 1-ąją?

Deimantė Packevičiūtė ir
Vitalija Čekavičienė

Sandra Klydžaitė ir Ana

Labai džiugiai laukiame
naujų mokslo metų – jau
viskas supirkta, suruošta. O
po šventės mokykloje lauks
torčiukas namuose su seneliais.
Deimantė: „Eisiu į antrą
klasę. Labai noriu į mokyklą,
nekantrauju susitikti su mokytoja ir draugais bei laukiu
kūno kultūros pamokų.“
Vitalija: „Iš mano pirmosios Rugsėjo 1-osios yra išlikę prisiminimai apie iškilmingą, džiugią šventę, kurioje visi – tėvai, mokytoja, dvyliktokai– buvo pasipuošę,o
ceremonija labai graži. Vėliau naujų mokslo metų laukdavau, nes labiausiai norėjosi
susitikti su per vasarą išsiilgtais draugais. “

Kiekviena Rugsėjo 1-oji
sukelia virtinę smagių prisiminimų apie susitikimus
su draugais, mokytojais. Ir
pamokų tądien nebūdavo,
namų darbų neužduodavo
– man tai buvo viena smagiausių dienų metuose. Su
klasiokais visuomet kur nors
nueidavome. Ypač smagu
prisiminti tuos laikus, kai
susirinkdavome dabar jau
neegzistuojančioje kavinėje ir visas būrys užsisakydavome dvi ar tris porcijas
gruzdintų bulvyčių, pieno
kokteilių...
Dabar, matant Rugsėjo 1ąją pasipuošusius vaikus, kyla pavydas ir noras nors metams sugrįžti į mokyklą, bet
būtinai su savo klasiokais.

Snieguolė Sinkevičienė

Prisimenu savo mokyklinius metus ir kaip ruošdavomės naujiems mokslo
metams: pirkdavome sąsiuvinius, tvarkydavome uniformas, močiutė pasiūdavo
naujus „kalnieriukus“... Pirmoje klasėje buvo ir ašarų,
nes manęs kažkodėl (greičiausiai todėl, kad esu gimusi rugsėjo 6 d.) nepriėmė
į tuometinę 2-ąją vidurinę
mokyklą. Nors į šventę atėjome, bet likau be vienuoliktokų dovanų: sąsiuvinio ir
pieštuko. Net nuotrauka yra
išlikusi, kur aš sėdžiu apsiverkusi, pirštą į burną įsikišusi...Vėliau, kai į mokyklą
lydėdavau jau savo vaikus,
Rugsėjo 1-oji būdavo kitokia šventė. Juolab kad esu ir
gimusi mokytojų šeimoje,
ir pati tapau mokytoja. Tad
šeimos mokytojai ir mokiniai visada būtinai susirinkdavo valgyti torto. Dabar
– artėjant rugsėjui apima
liūdesys, nes suprantu, kad
baigėsi atostogos ir reikės
eiti į darbą.

Eglė Marcinkevičienė

Šiais metais mūsų namuose Rugsėjo 1-osios laukiama su džiugiu nerimu ir nekantrumu, nes dukra pradės
lankyti pirmąją klasę. Mokyklos ji labai laukia, jau
viskas suruošta ir skaičiuojamos likusios dienos. Po
šventės mokykloje gal dar
pratęsime tą pakilią nuotaiką ir namuose su šeima suvalgysime tortą. Kai aš mokiausi mokykloje, rugsėjų
labai laukdavau, pirmiausia
dėl to, kad susitiksiu su seniai matytais draugais.

Antanas Bucevičius

Rugsėjo 1-oji sukelia daug
prisiminimų. Pirmiausia suvokiu, kad laikas labai greitai
bėga. Kartais atrodo, kad kai
ką reikėjo daryti kitaip, nors,
manau, jei dabar kas grąžintų
į mokyklinius metus, visose
situacijose elgčiausi panašiai.
Prisiminus savo pirmąją klasę, tarp daugybės prisiminimų pirmiausia iškyla tuomet
apėmęs baimės jausmas dėl
nežinomybės. Dabar, matydamas pasipuošusius vaikus,
po vasaros žengiančius į mokyklą, džiaugiuosi, kad jiems
dar viskas priešaky.

Inga Nosoreva

Mokslo metų pradžia
man sukelia labai šiltus ir
smagius prisiminimus. Savo pirmosios Rugsėjo 1osios pati neprisimenu, tik
nuotraukos primena, tačiau
vėlesnės mokslo metų pradžios šventės sukelia sentimentalius jausmus. Kiekviena Rugsėjo 1-oji – naujas etapas. Žinoma, kartu
prasideda ir nauji rūpesčiai,
bet jie – smagūs. Dukra šiais
metais jau eis į penktą klasę
– vėl nauja pradžia.

 verta žinoti
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ESO visuomeninį elektros tiekimą LDT

Donaldas Trampas apkaltino Kiniją

„Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) visuomeninį elektros
tiekimą gyventojams kitai valstybinio „Lietuvos energijos“ grupės
įmonei – „Lietuvos dujų tiekimas“ (LDT) perleis preliminariai už
30,52 mln. eurų.

JAV prezidentas Donaldas Trampas trečiadienį apkaltino Kiniją,
esą ši komplikuoja Vašingtono santykius su Šiaurės Korėja,
teikdama savo sąjungininkei ekonominę pagalbą, kai derybos
dėl Pchenjano denuklearizacijos nepajuda iš mirties taško.

Rūpinasi tuo, kas brangiausia – sveikata (II)
Iš ciklo „Susipažinkime“ - Prienų globos namai

ATKelta IŠ 1 p.

Šių dienų rykštė –
Alzhaimerio liga
Prienų globos namų gyventojai – senyvo amžiaus žmonės arba suaugę asmenys su
negalia. Net 80 proc. gyvento-

jų yra reikalinga slauga. Globos namuose žmonės apsigyvena po ištikto insulto, progresuojant išsėtinei sklerozei,
demencijai ar sąnarių ligoms,
po stuburo traumų. Daugumą šių ligų lydi ir nemaža
„puokštė“ kitų, ne
ką lengvesnių negalavimų. Pavyzdžiui, beveik trisdešimt gyventojų
serga cukriniu diabetu.
Kaip pastebėjo beveik ketvirtį amžiaus Globos
namuose dirbanti
Sveikatos priežiūros skyriaus vadovės pavaduotoja
Dalia Matulienė, ligos „jaunėja“ – tai,
kas prieš porą dešimtmečių
buvo laikoma išimtinai senatvine liga, dabar užklumpa vis
jaunesnius žmones.

REKLAMA

Ir vaistus paduoti, ir
pamaitinti...
„Mūsų skyriaus darbuotojų pareigas galima apibūdinti
labai trumpai – rūpintis gyventojų sveikatos priežiūra
ir slauga, t.y. užtikrinti visas

gyvybines funkcijas, pritaikyti maitinimą, pasirūpinti,
kad būtų suteiktos reikalingos gydytojų konsultacijos“,
– kalbėjo šio skyriaus darbuotojai.
Bendrosios praktikos slauSveikatos priežiūros
skyriaus vadovės pavaduotoja Dalia Matulienė

gytojos ir jų padėjėjai tris
kartus per dieną (jei reikia, ir
kitaip) išdalina gydytojų paskirtus vaistus ir pažiūri, kad

jie būtų išgerti, perriša žaizdas, keičia stomų maišelius,
pamaitina savarankiškai to
padaryti negalinčius gyventojus (kai kurie jų yra maitinami
per zondą).
Pasak skyriaus vadovės pavaduotojos, darbų apimtis –la-

bai plati. Kad gyventojai gautų reikiamus medikamentus,
reikia ne tik jų įsigyti, bet prieš
tai ir pasirūpinti, kad ligonius
pakonsultuotų gydytojas, išrašytų receptą. Prireikus gyventojai vežami pas gydytojus
konsultantus ne tik į Prienų,
bet ir Kauno ar kitų didžiųjų miestų gydymo įstaigas.
Kiekvienam gyventojui pagal jo sveikatos būklę reikia pritaikyti maitinimą.
Gyventojai aprūpinami neįgaliųjų techninės pagalbos
priemonėmis. Daug dėmesio skiriama ir prevencijai
– sveikatos pamokėlių metu
gyventojai supažindinami su
sveika mityba, vaisių, uogų,
daržovių nauda, gydomųjų
arbatų galia.
„Mes esame viena didelė šeima ir nuoširdžiai rūpinamės kiekvienu savo nariu.
Prie kiekvieno ne po kartą per
dieną reikia „prisiliesti“, – pa-

sakojo darbuotojai.

Judėjimas – sveikata

išeina ir kartu su kitais į kiemą
pasimankštinti, tačiau joms
malonesni pasivaikščiojimai
dviese. Jos turi savo pamėgtus takus, vedančius Nemu-

Globos namų gyventojams
fizinis aktyvumas yra neatsiejama jų gyvenimo dalis
Mankšta su
– juk visi supranta, kad kineziterapeute
Erika Rudiene.
judėjimas tolina senėjimą, gydo ligas, gerina nuotaiką ir darbingumą.
Šiltuoju metų laiku
visi, kas gali, dieną pradeda lauke – vaikšto
Kneipo takeliu, daro
mankštos pratimus.
Prieš dvejus metus
atnaujintas Kneipo takelis yra skirtas pėdų
masažui ir nervinių taškų aktyvinimui. Pėdų
terapija skatina kraujo
bei limfos cirkuliaciją,
taikoma stuburo, virškinamojo trakto, regėjimo, nosies ir gerklės
ligų profilaktikai, bendram atsipalaidavimui.
no link ar į mišką. Sustoję
Vaikštant nelygiais paviršiais ir pasimankština. Kiekviena
labiau veikiama širdies ir moka savo jėgas ir sveikatą
kraujagyslių sistema, lyges- atitinkančių pratimų.
niais – nervų sistema, o pats
Fizinis aktyvumas motevaikščiojimas veikia ramina- rims – ne naujiena. Išlauže
mai, atpalaiduoja.
gyvenusi Veronika ne vienus
metus sveikatą stiprino kartu

„Judėsim, kol
nugriūsim“

Tie, kam leidžia jėgos,
mėgsta ir ilgesnius pasivaikščiojimus. Visus maloniai stebina Veronikos Songailienės
ir Stasės Plungienės aktyvumas. Į devintą dešimtį įkopusios moterys kasdien, jei tik
oras leidžia, po du tris kartus
išeina pasivaikščioti ir nueina po maždaug 4 kilometrus.
Stasė patikslino, kad tiek ji nenueina, skaudantis sąnarys neleidžia, o Veronikai, kuri, kaip
linksmai pasakojo pati, gydytojų yra surinkta iš gabalų, tai
– kasdienė norma.
„Ne vienos, su „padėjėjais“,
– juokavo Globos namuose
artimai susibičiuliavusios moterys, padėjėjais vadindamos
vaikštynes su ratukais. Tie
„padėjėjai“ joms pirmiausia –
ne atramos, bet visuomet kartu esančios poilsio kėdės.
Veronika ir Stasė dažną rytą

kas gerai“.

Svarbiausia – paties
žmogaus motyvacija
Jau septintus metus Prienų
globos namuose dirbanti kineziterapeutė Erika Rudienė
pasakojo, kad širdį paglosto
ir visus sunkumus kaip ranka
nuima, kai mato, kad gyventojas, kuris iš pradžių,
tik atvykęs į Globos namus, nekilo iš lovos, po
mankštų ne tik atsisėda,
bet ir vaikšto su vaikštyne. Ir jai iki šiol sunku
susitaikyti su nuolatinių
pacientų netektimis.
„Dažniausiai tenka
padėti atgauti prarastus
gebėjimus insulto ištiktiems, po lūžių, sergantiems demencija,
Alzheimerio ar Parkinsono ligomis žmonėms.
Stengiuosi padėti, kad
jie kuo ilgiau būtų aktyvūs, galėtų pasirūpinti
savimi“, – savo pagrindines užduotis vardijo
kineziterapeutė.
Kas rytą, dar prieš
pusryčius, norintys mankštintis kartu su Erika mankštinasi
lauke, o kai oras prastas – kineziterapijos salėje. Du kartus
per savaitę grupinę mankštą ji
veda sergantiesiems demencija. Individualias mankštas
(jos trunka 30–45 min) salėje
Ergoterapeutas
Paulius Hermanas.

su šio miestelio sveikuoliais,
o Kaune gyvenusi Stasė jaunystėje buvo aktyvi lengvaatletė.
„Judėsim, kol nugriūsim“,
– žadėjo optimizmu spinduliuojančios ir puikiu humoro
jausmu apdovanotos moterys.
– „Kol pačios galim paeiti, kol
protas dar „veikia“, tol – vis-

arba gyventojų kambariuose
kineziterapeutė padeda atlikti
10–15 gyventojų.
Erika apgailestauja, kad
Teritorinės ligonių kasos nekompensuoja individualių
kineziterapeuto konsultacijų
ir gyventojai ar jų artimieji už
šias paslaugas turi susimokėti patys. Nors, kaip pasako-

verta žinoti 
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jo specialistė, šios paslaugos
kaina Prienų globos namuose yra mažesnė nei gydymo
ar reabilitacijos įstaigose, tačiau vis tiek ne visi gali sau
tai leisti.
Erikos teigimu, kad žmogus pasiektų rezultatų, pirmiausia reikia jo paties motyvacijos. Jei tik jis nuleidžia
rankas ir dėl fizinių ar psichologinių problemų nustoja
mankštintis, gali labai greitai
nebepakilti iš lovos.

Sudegino du vaikų grobimu kaltinamus vyrus

Rasta 300 negyvų nykstančių vėžlių

Meksikos vidurio regione esančiame nedideliame miestelyje
vietos gyventojų minia įsiveržė į policijos areštinę ir ištempusi į
gatvę gyvus sudegino du vyrus, apkaltintus mėginimu pagrobti
vaikus. Pastaruoju metu padaugėjo minios įvykdomų nužudymų.

Daugiau kaip 300 jūrinių vėžlių, priklausančių vienai nykstančiai
rūšiai, buvo rasti negyvi viename pietų Meksikos paplūdimyje,
įsipainioję į draudžiamo tipo žvejybos tinklus, pranešė
aplinkosaugos institucijos.

psichologės Vaidos Rukienės, yra toks posakis „Seni
medžiai nepersodinami...“
Remdamosi šiuo posakiu ir
kalbėjome apie psichologinius globos namų gyventojų
sunkumus, problemų sprendimo būdus ir psichologo
vaidmenį.
Visi žmonės, kurie apsigyvena globos namuose,
yra konsultuojami (stebimi,
įvertinami) pirminės psichologo konsultacijos metu, nu-

Bendrosios praktikos slaugytoja Laima
Kondrotienė intensyviosios slaugos palatoje.

Panašias užduotis – padėti
pacientui atsigauti po traumų
ar ligų, integruotis į visuomenę ir sugrįžti į visavertį
gyvenimą – atlieka ir ergoterapeutas Paulius Hermanas.
Tik jo pratimai dažniausiai
skirti rankoms (smulkiajai
motorikai).
Jau antrus metus Prienų
globos namuose dirbantis
specialistas prisimena, kad iš
pradžių į jo „žaislus“ pacientai
žiūrėjo nepatikliai – nelabai
tikėjo, kad tokiomis priemonėmis galima pagerinti sveikatą. Tačiau pamažėle jaunas vaikinas pelnė gyventojų
pasitikėjimą, o svarbiausia
– jaučia didelį administracijos darbuotojų ir kitų kolegų
palaikymą.
„Vieni rezultatus pastebi
po mėnesio ar dviejų, kitiems
prireikia ir dvejų metų“, – pasakojo Paulius, per dieną padedantis dešimčiai – trylikai
pacientų.
Kol kas jis dirba ne visu
etatu, tačiau labai tikisi, kad
jo paslaugos yra naudingos ir
netrukus jis galės padėti dar
daugiau pacientų.

Psichologė padeda,
kad lengviau prigytų
„šaknys“
Anot Prienų globos namų
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matant tęstines konsultacijas
pagal poreikį, tikslingumą ir
galimybes.
Psichologės teigimu, tie,
kurie atvyksta į globos namus
gyventi savo noru, „prigyja“ lengviau – jie bendrauja su darbuotojais ir kitais
gyventojais, bendradarbiauja dėl geresnės savo,
o kartais ir kitų globos namų gyventojų gyvenimo
kokybės. Svarbiausias šių
žmonių tikslas ir yra kuo
produktyviau praleisti likusią savo gyvenimo dalį
naujuose namuose, įveikti
baigtinumo nerimą (baimę) ir oriai pasitikti mirtį.
Tokiems žmonėms psichologas reikalingas bendravimo
poreikiui tenkinti, jie paprastai džiaugiasi kiekvienu specialisto (ar bet kurio kito darbuotojo) apsilankymu, užkalbinimu ir ilgesniu konsultacijos laiku. Todėl ir psichologas
dirba su šiais gyventojais per
žmogiškąjį ryšį, supratimą,
palaikymą, išklausymą, nerimo sumažinimą ir pan. Pasak
Vaidos, kartais, iškyla tarpasmeninių sunkumų, konfliktų, nepasitenkinimo, nesusikalbėjimo ir pan., būna, kad
žmogus ir nelaimingai, be atsako, pamilsta, kartais silpnėja fizinė ar pakinta psichinė

sveikata, žmogaus reakcijos
į ligą ar aplinką. Tuomet reikalingas būklės įvertinimas
(diagnostika).
Kiti žmonės (su tam tikra
fizine ar psichine negalia)
yra atvežami artimųjų, kartais įvardinus, kad jie gyvens
globos namuose iki gyvenimo
pabaigos, o kartais ir apgaulės būdu (sakant, kad tai sanatorija, laikinai pagyvensite
ir pan.). Tokie žmonės „neprigyja“. „Jų adaptacija kur
kas sunkesnė,
džiaugsmas dėl
sulaukto dėmesio ir darbuotojų rūpesčio
būna laikinas,
o ilgainiui, kai
supranta, kad į
savo namus nebegrįš, psichinė būklė pablogėja. Atsiranda
tarsi gedėjimas,
atsisveikinimas
su tuo, kas buvo, ko jau nebus, kankina liūdesys, beprasmybė, mažėja
savivertė, atsiranda ir pyktis
artimiesiems“, – kalbėjo psichologė.

Daugiau nei penkerius metus su
Globos namų gyventojais bendrauja
psichologė Vaida Rukienė.

Vaidos teigimu, pykti ant
vaikų ar kitų giminaičių, kurie aplanko retai ir iš esmės
yra patys brangiausi, galima
laikinai, kol lauki. Kai sulauki, pykčio jau nebūna likę.
Todėl tas pyktis lengvai nukreipiamas į aplinką (į darbuotojus, kitus gyventojus).
Pasak psichologės, su tokiais
pacientais dirbti tenka ilgiau ir
sunkiau: „Be žmogiškojo ryšio, kuris mezgamas tarp gyventojo ir psichologo, iškyla
poreikis palengvinti žmogaus
prisitaikymą globos namuose,
konsultacijų metu mokomasi
valdyti pyktį, keisti mąstymą,

Prienų globos namų kolektyvas
bendros išvykos metu.

požiūrį į vaikus, darbuotojus, aplinką, iš naujo mokomasi tam tikrų elgesio būdų,
skatinamas dalyvavimas užimtumo terapijoje, įvairiose
veiklose, renginiuose ir pan.
Kartais tenka keisti netgi vertybines nuostatas, peržiūrėti
(perkainoti) vertybes.“
Specialistės patirtis rodo,
kad yra žmonių, kurie per ilgesnį ar trumpesnį laiką prisitaiko, tačiau yra ir tokių,
kurie pradeda sirgti. „ Kai
šaknys neprigyja, „suserga“
žmogaus vidus. Juk žmogus
yra biopsichosocialinė būtybė ir, sutrikus vienai sričiai,
sutrinka ir kitos, atsiranda
daugiau somatinių pakitimų,
sutrinka miegas, ima ryškėti
depresinė simptomatika, daugėja konfliktų, nesusipratimų, nepagrįstų reikalavimų
aplinkai ir pan.“, – pasakojo
psichologė.
Yra ir dar viena grupė gyventojų, kurie dėl sunkaus
laipsnio demencijos visiškai dezorientuoti ir turi būti visą laiką slaugomi. Anot
Vaidos, jie nesupranta, kur
yra, negali įvertinti savo
būklės, adekvačiai reaguoti
į aplinką. Tokių žmonių poreikiai yra labai maži, dažniausiai – baziniai slaugos
poreikiai. Psichologas šiuo
atveju atlieka tik diagnostinius vertinimus.
„Kai kurie globos namų
gyventojai yra nuolatiniai

tęstiniai pacientai, keletą metų reguliariai besilankantys
konsultacijose. Kitiems psichologo prireikia epizodiškai,
kai atsiranda bendravimo poreikis, nerimas, santykių problemos, noras pasidalinti tam
tikra patirtimi ar kt. Yra keletas, kurie vengia individualių konsultacijų, tačiau koridoriuje ar didesnėje žmonių
kompanijoje bendravimo su
psichologu neatsisako“, – pasakojo jau daugiau nei penkerius metus su Prienų globos
namų gyventojais bendraujanti psichologė.
Jos manymu, globos namų gyventojams nelabai tinka grupinė terapija, nes jie tą
Prienų globos namų kolektyvas
bendros išvykos metu.

„grupę“ pratęsia toliau, tik be
psichologo priežiūros ir dedamų saugiklių, neišlaikant konfidencialumo. Siekiant apsaugoti juos pačius, skatinama
užimtumo terapija grupėse,
su užimtumo specialistais, t.y.
per individualų darbą grupėje bendraujant su kitais, o ne
iškeliant ir gvildenant psichologinius sunkumus.
Bet kuriuo atveju, visi žmonės, kurie apsigyvena globos
namuose, yra konsultuojami
(stebimi, įvertinami) pirminės konsultacijos metu, numatant tęstines konsultacijas
pagal poreikį, tikslingumą ir
galimybes (paciento prieinamumo konsultacijoms).



laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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„Panasonic“ iškeldins savo būstinę iš JK

Vašingtonas ir Delis aptars Indijos planus

Nerimaudama dėl galimų problemų dėl mokesčių, kurių gali
atsirasti dėl „Brexit“, Japonijos elektronikos milžinė „Panasonic“
planuoja savo Europos būstinę iš Didžiosios Britanijos šiemet
perkelti į Nyderlandus.

JAV „aukščiausiu lygiu“ aptars su Indija Delio planus įsigyti Rusijos
gamybos oro erdvės gynybos sistemų S-400. Potencialus sistemų
S-400 įsigijimas Vašingtonui kelia nerimą.

„Dezinformacija“

Ion Mihai Pacepa, Ronald J.
Rychlak. Dezinformacija. Slaptas ginklas: laisvos visuomenės
griovimo metodai. Iš anglų
kalbos vertė
Aušra Stanaitytė-Karsokienė. – Vilnius:
Briedis [2018].
– 464 p.
Sovietų Sąjungos lyderiu
tapęs ilgametis
KGB vadovas
Jurijus Andropovas dezinformaciją apibūdino kaip kokainą, kurio kartą pauostę, galbūt gyvensite kaip gyvenę,
bet jeigu vartosite kasdien,
tapsite narkomanu – visiškai
kitu žmogumi.
1978 m. į Vakarus pabėgęs
vienas iš šios knygos autorių,
N. Ceauşescu valdomos Rumunijos saugumo generolas
ir išorinės žvalgybos viršininko pavaduotojas Ionas
Mihai’us Pacepa teigia, kad
sovietų bloke dezinformacijos srityje darbavosi daugiau
žmonių negu ginkluotosiose
pajėgose ir gynybos pramonėje. Čia puikiai suprasta, kad
tinkamai ir laiku paskleista
dezinformacija gali būti kur
kas naudingesnė nei šnipinėjimas ir branduolinių raumenų demonstravimas.

Dezinformacija
tiesiogiai nežudo,
bet ji sėja sumaištį,
skaldo, sukelia
abejones ir
susipriešinimą.
Dezinformacija tapo
kryptingu ginklu,
kurį sovietai įvaldė
tiesiog meistriškai.
Šiuo požiūriu jiems
neprilygo nė viena
Vakarų bloko šalis
su laisva spauda
ir demokratine
santvarka.
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Tarybos posėdyje ne visi sprendimai priimti
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugpjūčio 24-ąją
vykusiame Birštono
savivaldybės tarybos
posėdyje dalyvavo 13
tarybos narių, kurie pagal
numatytą darbotvarkę
turėjo apsvarstyti 18
projektų ir priimti
sprendimus bei išklausyti
informacijas.

2013 m. Jungtinėse Valstijose pasirodžiusioje knygoje
„Dezinformacija“ saugumo
generolas I. M. Pacepa ir Misisipės teisės universiteto profesorius R. Rychlakas atvirai
ir be pagražinimų pasakoja,
kaip Šaltojo karo laikotarpiu
sovietai kartu su savo satelitais planavo ir įgyvendindavo
plačias dezinformacijos bei
atviro šmeižto kampanijas,
kiršino tautas, skleidė baimę
ir nepasitikėjimą. Per visą
knygą besidriekianti gija –
Romos popiežiaus Pijaus XII
juodinimo kampanija, kurios
metu jam lipdyta „Hitlerio
popiežiaus“ pravardė. Tiek
J. Stalino, tiek N. Chruščiovo dezinformatoriai popiežių
stengėsi pavaizduoti naciams
simpatizuojančiu antisemitu,
žydų genocidą ignoravusiu
veidmainišku „šventeiva“.
Tikrasis šios šmeižto lavinos
tikslas – ne tik sužlugdyti milijonų žmonių tikėjimą, įkalti
nesantarvės pleištą tarp religijų, valstybių, bet ir sudrebinti
Vakarų pasaulio pamatus.
Nors knygoje „Dezinformacija“ pasakojama apie
Šaltojo karo laikų informacinę priešpriešą, autorių teigimu, dabartinė Rusija nedaug
skiriasi nuo savo pirmtakės
Sovietų Sąjungos. Čia dezinformacijai skleisti buvo
ir tam tikru mastu tebėra dedamos didžiulės pastangos,
vadovaujantis dar Vladimiro
Lenino išsakytomis nuostatomis, kad moralu yra tai, kas
atitinka interesus. 

Kederys Tarybai pristatė veiklos ataskaitą, paminėdamas,
kokius svarbiausius darbus
Tarnyba atlieka ir ko reikia,
kad jos veikla būtų efektyvesnė, o miestas džiugintų gražiomis viešosiomis erdvėmis
ir gėlynais, švariomis gatvėmis ir šaligatviais.

Prieš prasidedant posėdžiui,
buvo pasveikinta garbingą jubiliejų atšventusi Tarybos narė Birutė Vokietaitienė, taip
pat tądien švenčianti savo
gimtadienį Birštono viešosios
bibliotekos direktorė Alina
Jaskūnienė.

Birštono PSPC
direktorius
darbą pradės nuo
pirmadienio

Tarybos nariams buvo pristatytas naujas Birštono pirminės sveikatos priežiūros
centro direktorius Dainius
Križanauskas, kuris laimėjo
konkursą ir darbą pradės nuo
pirmadienio, t. y. nuo rugpjūčio 27 dienos. Naujasis įstaigos vadovas yra prienietis,
gyvenantis Kaune. Kaip pats
pažymėjo prisistatydamas Tarybai, jis turi pakankamai patirties įvairiose sveikatos priežiūros srityse ir pristatė savo
pagrindines veiklos gaires.

Ataskaita apie Miesto
tvarkymo tarnybos
veiklą
Birštono miesto tvarkymo
tarnybos direktorius Algirdas

Nors Birštono miesto tvarkymo tarnybos ataskaita buvo
apsvarstyta komitetuose, Tarybos nariams dar kilo klausimų dėl Vytauto kalno ir Kneipo tako priežiūros.
Algirdas Kederys pažymėjo, kad mieste yra daug gėlynų, tad jų laistymui ir gatvių
priežiūrai reikėtų įsigyti laistymo mašiną, taip pat atnaujinti ir kitą materialinį turtą. Reikia paminėti, kad BĮ
Miesto tvarkymo tarnyba yra
svarbi, nes formuoja miesto
išvaizdą, daro miestą patrauklų ne tik gyventojams, bet
ir svečiams. O smulkmenos,
kad ir nedidelės, būna greitai
pastebimos.

Patikslinus biudžetą –
kilo diskusijos
Šių metų Birštono savivaldybės biudžeto patikslinimo
projektą pristatė Biudžeto
skyriaus vedėja Ona Grigonienė. Perskirstant lėšas, papildomų pinigų planuojama
skirti Birštono vaikų lopšeliui-darželiui „Giliukas“, lopšeliui-darželiui „Vyturėlis“,
projektui „Ikimokyklinio ugdymo tinklas abipus sienos“,
taip pat BĮ Birštono miesto
tvarkymo tarnybai mineralinio vandens statinio apšvietimui atnaujinti ir A. Dulskio
paminklo žuvusiems partizanams atnaujinimui, vandentiekio atnaujinimui Škėvonių

kapinėse kompensuoti ir Birštono seniūnijai kelių priežiūrai, transporto nuomai ir kapinių tvoros remontui. Diskusija kilo dėl lėšų skyrimo
BĮ Miesto tvarkymo tarnybai,
nes, opozicijos nuomone, tai
daroma atbuline data. Pasak
jų, gal lėšos ir reikalingos
objektų rekonstrukcijai, tačiau
tai reikia daryti laiku.

einantiesiems pėsčiomis į
darbą, bet ir žmonėms su negalia. Įrengus viaduką, susisiekimas žmonėms būtų saugesnis ir patogesnis. Ateityje
būtų pageidavimas, kad kitas
viadukas būtų įrengtas ir prie
įvažiavimo į gyvenvietę – pagerėtų susisiekimas ant kalno
gyvenantiems miesto gyventojams.

Ruošiamasi naujiems
mokslo metams

Šilumos kainos
didėjimui nepritarta

Taryba patvirtino sprendimą dėl klasių komplektų
ir priešmokyklinio ugdymo
grupių skaičiaus. Dėl Birštono vienkiemio darželio-mokyklos struktūros pertvarkos
Birštono gimnazijoje klasių
komplektų skaičius padidėjo dviem klasių komplektais (trečių ir ketvirtų klasių).
2017–2018 mokslo metais
buvo 24 klasių komplektai,
o 2018–2019 mokslo metais – 26. Gimnazijoje 2017–
2018 mokslo metais mokėsi
522 mokiniai, o 2018–2019
mokslo metais mokysis 540
mokinių. Nustatytas ir priešmokyklinio ugdymo grupių
skaičius: lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ – 2 grupės (po
20 vaikų), lopšelyje-darželyje „Giliukas“ – 1 grupė (11
vaikų).

Savivaldybės administracijos Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotojas Laurynas Laukevičius
pristatė sprendimo projektą
dėl centralizuotai tiekiamos
šilumos kainos (kainos dedamųjų) nustatymo. UAB
„Birštono šiluma“ yra pateikusi šilumos bazinės kainos
dedamųjų perskaičiavimo pagrindimą, kuriame nurodyti
galiojančios šilumos kainos
didėjimo argumentai – planuojama, kad galiojanti šilumos kaina didės 5 procentais
(nuo 4,85 ct / kWh iki 5,13 ct
/ kWh).
Priėmus šį teikiamą sprendimo projektą ir Valstybinei
kainų ir energetikos kontrolės komisijai priėmus galutinį nutarimą dėl šilumos kainų
dedamųjų, reikės pripažinti
netekusiais galios Birštono
savivaldybės tarybos 2017
m. rugpjūčio 25 d. sprendimo
Nr. TS-144 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos
(kainos dedamųjų) nustatymo uždarajai akcinei bendrovei „Birštono šiluma“ ir kai
kurių Birštono savivaldybės
tarybos sprendimu pripažinimo netekusiais galios“ 1 ir 2
punktus, kurie nustato dabar
galiojančią centralizuotai tiekiamos šilumos kainą (kainos
dedamąsias).
Tarybos nariai šiam sprendimo projektui nepritarė balsuodami prieš. Tačiau iš turimos patirties aišku, kad tai
yra tik laikinas laimėjimas ir
parodymas, kad Taryba tam
prieštarauja, nors puikiai žinoma, kad galutinį žodį taria
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Ir tas
NUKelta Į 7 p. 

Pristatytas viaduko
projektas
Informaciją apie darnaus
judumo Birštono mieste plano
patikslinimus pateikė Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėjo pavaduotojas
Egidijus Dargis.
Darnaus judumo Birštono
mieste ir Birštono vienkiemyje plano komiteto 2018 m. birželio 28 d. buvo pritarta Birštono miesto darnaus judumo
plano papildymui nauja priemone „Viaduko per magistralinį A16 kelią prieigų ir jungčių su Birštono miestu ir Birštono vienkiemiu žmonėms su
negalia įrengimas“, kuri galėtų būti įgyvendinta ES struktūrinių fondų lėšomis.
Intensyvėjant eismui, susisiekti per A-16 kelią gana
sudėtinga ne tik mokiniams,

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Rusijos laineryje kilo keleivių muštynės

Čempionė diskvalifikuota ketveriems metams

Vienos Rusijos oro bendrovės lėktuve, skridusiame iš Maskvos
į Tadžikistano sostinę Dušanbė, kilus muštynėms tarp keleivių
nukentėjo stiuardesė, o vienas keleivis taip pat pareiškė, turįs
bombą, todėl lainerį teko nutupdyti.

Tarptautinė baidarių ir kanojų irklavimo federacija skyrė ketverių
metų diskvalifikaciją 2008 metų olimpinei čempionei Innai
Osypenko-Radomskai dėl to, kad ji neatliko dopingo testo. Ji buvo
paprašyta priduoti mėginį ne varžybų metu, bet to atsisakė.

Tarybos posėdyje ne visi sprendimai priimti
ATKelta IŠ 6 p.
balsavimas ar prieštaravimas
nieko nereiškia...
Po posėdžio vykusios spaudos konferencijos metu merė
pripažino, kad reikia labiau
kontroliuoti šilumos kainą
veikiančius rodiklius, ieškoti
būdų ir rezervų, kaip kainą sumažinti, bet ne didinti. Be to,
N. Dirginčienė pastebėjo, kad
tvirtinant centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainą savivaldybė galėtų turėti
daugiau galių, o ne tik stebėti
vienašališkus VKEKK sprendimus, kuriuos priimant neatsižvelgiama, kokį sprendimą
priėmė savivaldybė.
Kyla klausimas, kam tada
savivaldybės taryba turi svarstyti ir priimti sprendimus, kurie visai nieko nereiškia?
Konferencijoje dalyvavęs
Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Noreika
pažymėjo, kad sunku nedidinti šilumos kainos, kai didėja
biokuro kaina. Teks ieškoti vidinių rezervų. Ar šilumos kaina keisis, ar ne, bus aišku, kai
prasidės šildymo sezonas, kai
savo žodį tars VKEKK.

Merė pasiūlyta
kandidate „Auksinės
krivūlės riterio“
apdovanojimui
Birštono savivaldybės Teisės ir personalo skyriaus vedėja Aušra Slavinskienė pristatė sprendimo projektą dėl
kandidato „Auksinės krivūlės
riterio“ apdovanojimui teikimo. Merei nusišalinus nuo šio
klausimo svarstymo, Birštono
savivaldybės taryba priėmė
sprendimą teikti „Auksinės
krivūlės riterio“ apdovanojimui Birštono savivaldybės
tarybos merės Nijolės Dirginčienės kandidatūrą.

Laurai Budreckytei –
garbės ambasadoriaus
vardas
Taryba vienbalsiai priėmė
sprendimą suteikti Birštono
savivaldybės garbės ambasadoriaus vardą birštonietei,
jaunosios kartos džiazo atlikėjai Laurai Budreckytei.
L. Budreckytė yra baigusi
REKLAMA

Birštono meno mokyklą ir
džiazo vokalo studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Dainininkė lavino
vokalinius įgūdžius Estijos
muzikos ir teatro akademijoje, dalyvavo Bobby McFerrino, Jeffo Cascaro, Briano
Melwino meistriškumo kursuose. Laura yra daugkartinė
„Dainų dainelės“ (2002 m.,
2004 m., 2006 m.) ir naci-

onalinių konkursų laureatė.
2012 metais Laura tapo tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Jazz Voices“ nugalėtoja ir geriausia laisvosios programos atlikėja. 2013 metais
jai atiteko tarptautinio džiazo vokalistų konkurso „Riga
Jazz Stage“ Latvijoje „Grand
Prix“. Šie laimėjimai atvėrė solistei kelius į prestižinių
„Pori Jazz“ (Suomija) bei „Ri-

gas Ritmi“ (Latvija) festivalių
scenas. Laura Budreckytė taip
pat dainavo Ispanijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Bulgarijoje bei
daugybėje muzikinių renginių
Lietuvoje. Ji yra grupių „Cin
Amono“ ir „The Schwings“
narė. Be kūrybinės, vokalistė
užsiima ir pedagogine veikla
– dėsto dainavimą Vilniaus
kolegijoje.

Opozicijos kritika
valdantiesiems
Po Tarybos posėdžio, pasibaigus spaudos konferencijai su valdančiosios frakcijos atstovais, savo nuomonę
panoro pareikšti ir opozicija.
Darius Šeškevičius pažymėjo, kad valdančioji dauguma
taiko labai blogą praktiką –
atlikti darbus, o vėliau gauti
Tarybos pritarimą jų finansavimui. Kaip sakė Jurgita
Šeržentienė, susidaro situacija, kad jie tampa blogie-

čiai, trukdantys kurorto gražinimui, todėl norėtųsi, jog
tokia praktika nebūtų taikoma ateityje. Visi opozicijos
nariai tvirtino, kad jie nori
didesnio skaidrumo.
Atrodo, kad skaidrumo
nori visi, bet neranda bendrų
sąlyčio taškų.
Taip pat buvo pasidžiaugta, kad 20 tūkstančių eurų,
kurie buvo skiriami Prienų–
Birštono krepšinio komandai
remti, atiteks kitai sporto šakai, geriausiai – futbolui.

SKELBIAMI BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMAI

Birštono savivaldybės administracija rugsėjo mėnesį skelbia Birštono miesto ir Birštono seniūnijos seniūnaičių rinkimus
Seniūnaitija
Rinkimų
Rinkimų vieta
Kandidatų iškėlimo
būdas, data
laikotarpis ir dokumentų
ir laikas
priėmimo vieta
Birštono miesto I-oji seniūnaitija
Apklausa
Birštono
Kandidatų dokumentai
Kaštonų g., Šilagėlių takas, Voveraičių takas, Beržų alėja, Volungių g.,
2018-09-18
savivaldybės
registruojami Birštono
Kunigaikštienės Elenos g., Karalienės Barboros al., Žvėrinčiaus g., Pušyno g.,
17.30 val.
patalpos,
savivaldybės administracijoje,
Algirdo g., Tylioji g., Jaunimo g., Kęstučio g. (nuo gatvės pradžios iki sankirtos
Jaunimo g. 2,
106 kabinete,
su S. Dariaus ir S. Girėno g.), Vaižganto g., Vytauto g., Tulpių g., Šlaito g.,
Birštonas
iki 2018-09-10 imtinai
Algirdo g., Muziejaus g., Nemuno g., J. Basanavičiaus a., Birutės g.
Birštono miesto II-oji seniūnaitija
Apklausa
Birštono
Kandidatų dokumentai
Lelijų g., Mokyklos g., Kęstučio g. (nuo sankirtos su S. Dariaus ir S. Girėno g.
2018-09-19
savivaldybės
registruojami Birštono
iki gatvės pabaigos), S. Dariaus ir S. Girėno g., Druskupio g., B. Sruogos g.,
17.30 val.
patalpos,
savivaldybės administracijoje,
Vilniaus g., N. Silvanavičiaus g., Prienų g., Lakštingalų g., Ievų g., Svarainių g.,
Jaunimo g. 2,
106 kabinete,
Slyvų g., Alyvų g., Agrastų g., Vaisių g., Aviečių g., Astrų g., Kriaušių g.,
Birštonas
iki 2018-09-10 imtinai
Kranto g., Pilies g.
Birštono miesto III-oji seniūnaitija
Susirinkimas Išlaužo
Kandidatų dokumentai
Turistų g., Kampiškių g.
2018-09-21
girininkijos
registruojami Birštono
17.00 val.
patalpos,
savivaldybės administracijoje,
Turistų g. 20,
106 kabinete,
Birštonas
iki 2018-09-10 imtinai
Birštono miesto IV-oji seniūnaitija
Apklausa
Birštono
Kandidatų dokumentai
Birštono g., Gojaus g., Jazminų g., Kimbirų g., Kurorto g., Paupio g., Pavasario 2018-09-20
seniūnijos
registruojami Birštono
g., Petražolių g., Pušų g., Saulės g., Saulėgražų g., Verknės g., Vienkiemio g.,
17.30 val.
patalpos,
savivaldybės administracijoje,
Pakalnės g. nuo 1 iki 16 numerio.
Birštono g. 14,
106 kabinete,
Birštonas
iki 2018-09-10 imtinai
Birštono viensėdžio seniūnaitija
Apklausa
Birštono
Kandidatų dokumentai
Birštono vs., Kernuvių k., Naudžiūnų k., Širvinių k., Moibelių k., Medeikonių
2018-09-18
seniūnijos
registruojami Birštono
k., Gudakalnio k., Tauliukų (dalis) k., Panemunės (dalis) k., Gojaus k., Nečiūnų 17.30 val.
patalpos,
seniūnijoje, Birštono g. 14,
(dalis) k., Kimbirų k.
Birštono g. 14,
Birštonas,
Birštonas
iki 2018-09-10 imtinai
Nemajūnų seniūnaitija
Apklausa
Nemajūnų
Kandidatų dokumentai
Paverknių I k., Voseliūnų k., Būdų k., Babronių k., Žvirgždėnų k., Jundeliškių
2018-09-19
dienos centro
registruojami Birštono
k., Paverknių II k., Kamiliavos k., Dirvoniškio k., Grikapėdžio k. (dalis),
17.30 val.
patalpos,
seniūnijoje, Birštono g. 14,
Šilaičių k., Šilėnų k., Pelėšiškių k., Bučiūnų k., Dimšiškių k., Geležūnų k.,
Geležūnų
Birštonas,
Nemajūnų k., Nečiūnų k. (dalis), Tauliukų k. (dalis), Panemunės k. (dalis),
kaimas
iki 2018-09-10 imtinai
Balvoniškių k., Padvariškių k.
Puzonių seniūnaitija
Susirinkimas Matiešionių
Kandidatų dokumentai
Puzonių k., Panartiškių k., Mūliškių k., Dzingeliškių k., Matiešionių k.,
2018-09-20
bendruomenės
registruojami Birštono
Žemaitkiemio k., Šūtupio k.
17.30 val.
patalpos,
seniūnijoje, Birštono g. 14,
Matiešionių
Birštonas,
kaimas
iki 2018-09-10 imtinai
Siponių seniūnaitija
Susirinkimas Siponių
Kandidatų dokumentai
Vaitiškių k., Šaltinėnų k., Siponių k., Trakelių k., Vanagų k., Martinonių k.,
2018-09-24
bendruomenės
registruojami Birštono
Jackonių k., Zajų k.
17.30 val.
patalpos,
seniūnijoje, Birštono g. 14,
Siponių kaimas Birštonas,
iki 2018-09-10 imtinai
Škėvonių seniūnaitija
Susirinkimas Birštono
Kandidatų dokumentai
Škėvonių k., Ivoniškio k., Lengveniškių k.
2018-09-25
savivaldybės
registruojami Birštono
17.30 val.
patalpos,
seniūnijoje, Birštono g. 14,
Jaunimo g. 2,
Birštonas,
Birštonas
iki 2018-09-10 imtinai
Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.birstonas.lt
Administracijos direktorius

 verta žinoti
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Prašo migrantus nukreipti vis į kitus uostus

Per mirtininko išpuolį žuvo 11 žmonių

Roma ketvirtadienį prašys Europos Sąjungos, kad Viduržemio
jūroje išgelbstimi migrantai būtų nukreipiami kaskart vis į kitus
uostus ir kad sąrašo viršuje būtų įrašyta Prancūzija ir Ispanija,
nurodė vienas šaltinis Gynybos ministerijoje.

Vakarų Irake per mirtininko išpuolį, akcentavusį „Islamo valstybės“
(IS) tebekeliamą grėsmę, trečiadienį žuvo mažiausiai 11 žmonių.
Mirtininkas susprogdino transporto priemonę prie patikrinimo
posto netoli Sirijos sienos esančio Kaimo miesto pakraštyje.

tų galimybė balsuoti nuo 16
metų, kokią įtaką dosnumas
versle gali turėti ekonomikos
raidai ir t. t.“
Diskusijų dalyvių būrys
– įspūdingas sričių ir patirčių įvairove: Algirdas Toliatas, Žydrūnė Vitaitė, Domas
Dargis, Urtė Neniškytė, Rytis
Zemkauskas, Unė Kaunaitė ir
bet kuris kitas iš 200 festivalio „Būtent!“ diskusijų dalyvių, sutikusių atvykti į Birštoną ir taip palaikančių nuomonių įvairovės ir demokratijos
šventę, turės kuo pasidalinti ir
apie ką padiskutuoti su festivalio publika.
Šeštadienio vakarą vyks
parlamentinių partijų lyderių
debatai. Apie valstybės paslaugas piliečiams ir tikruosius
šių valstybės „klientų“ poreikius diskutuos Eugenijus
Gentvilas, Gediminas Kirkilas, Radvilė Morkūnaitė-Mil-

nių aktyvumo, kuomet jie ne
tik klausėsi diskusijų, bet su
entuziazmu sprendė kritinio
mąstymo indekso testą, šiais
metais atvežame dar vieną
– interaktyvų pilietiškumo
nustatymo žaidimą. Taip pat
savo palapinėje kviesime
dar arčiau prieiti prie įdomių
žmonių, rengdami betarpiškus „blic“ pokalbius su diskusijų panelistais“, – į Atviros Lietuvos fondo palapinę
kviečia ALF vadovė Sandra
Adomavičiūtė.
ALF, partneriaudamas su
Lietuvos kultūros taryba,
kvies į penkias skirtingų
krypčių diskusijas: „Šimtmečio dvasią atspindintis
lietuviškas kinas“ – lietuviško kino epopėjos aptarimą su
Ryčiu Zemkausku,, pokalbį
„Apie Lietuvą po 100 metų:
Atvira, kiaura, uždara“ klausiant ar tikrai šiandien atviros visuomenės idėja patiria
krizę, su Donatu Pusliu, Bernardinai.lt vyr. redaktoriumi,

kulėnienė, Gintautas Paluckas ir Rita Tamašunienė. Debatus moderuos žurnalistas
Edmundas Jakilaitis.
Kokybišką užimtumą –
kūrybines dirbtuves, įvairius
stalo ir lauko žaidimus – jaunesniems ir jauniausiems festivalio dalyviams organizuoja skautai, maltiečiai, „Misija
Sibiras“ ir kitų organizacijų
dalyviai, speciali erdvė bus
paruošta ir keturkojams augintiniams.
„Praėjusiais metais likome maloniai nustebinti žmo-

politologu. Andrius Zimaitis,
teisininkas, visuomenės veikėjas, „Laikykitės ten su Andriumi Tapinu“ scenaristas,
kartu su Pauliumi Gritėnu,
15min.lt aktualijų žurnalistu
ir politikos komentatoriumi
diskusijoje „Išgalvojau Lietuvą. 100 įvaizdžio formavimo metų“ juokaus su aktoriumi Giedriumi Savicku.
Diskusijoje „Pokalbiai apie
lietuvių literatūros kanoną“
bus ieškoma atsako į klausimą ar siekdami įsiklausyti
į pasaulį turime ką pasakyti

Reikia kalbėtis! „Būtent!”
Rugsėjo 7-8 dienomis
Birštone vyks antrasis
visiškai nemokamas
diskusijų festivalis
„Būtent!“.

Dvi dienas Vytauto parko
erdvėje Birštone vyks per 90
renginių ir diskusijų svarbiomis Lietuvai temomis, tikimasi, jog lankytojų skaičius
sieks 5000. Festivalis „Būtent!“ yra vienas iš 8 Šiaurės
ir Baltijos šalių demokratijos
festivalių šeimos narių.
Festivalio svečių Birštone lauks 8 diskusijų erdvės
– „Idėjų Lietuva“, „Europietiška Lietuva“, „Versli Lietuva“, „Atvira Lietuva“, „Galimybių Lietuva“, „Tvari
VIEŠOJI ĮSTAIGA
Lietuva“, „Sumani Lietuva“
ir „Kūrybinga Lietuva“. Kiekvienoje jų sutartu ritmu – valanda diskusijai ir pusvalandis
KVIEČIAME GYVENTI AKTYVIAU
pertraukai – viena tema keis
kitą, o festivalio svečiai miViešoji įstaiga „Vilties žiedas“ įgyvendina projektą „Žalia
gruos tarp
šviesa veikliems“. Projektą finansuoja Europos socialinis fonerdvių uždas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicitrukdami
jų veiksmų programą.
ten, kur bus
Projekto tikslas – skatinti vyresnio darbingo amžiaus žmodiskutuojanių aktyvumą siekiant jų grįžimo bei išlikimo darbo rinkoje
ma būtent
ar įsitraukimo į FONDŲ
savanorišką
veiklą.
Projektas FINANSUOJAMO
skirtas vyresNGOS STRUKTŪRINIŲ
LĖŠŲ
BENDRAI
jiems akPROJEKTO
„ŽALIAamžiaus
ŠVIESA
VEIKLIEMS“
nio darbingo
asmenims
(nuo 55 metų iki pensijinio
tualiausioamžiaus).
mis temoKVIETIMAS
Projekto
metu dalyviams bus organizuojami motyvaciniai
mis. Susimokymai.2018-09-18
Mokymosi visą gyvenimą idėjos plėtra pripažįspažinti su
tama kaip viena
svarbiausių priemonių socialinei atskirčiai
Kaunas
dviejų diemažinti. Verta atkreipti dėmesį, kad šie motyvaciniai monų festivakymai turi savo specifiką, yra pagrįsti aktyviais mokymosi
lio prograesnio darbingo
amžiaus
aktyvumo
siekiant asmenų
metodais.
Bus asmenų
atliekamas
kiekvienoskatinimas,
dalyvio individualus
ma
rbo rinkojeporeikių
ar įsitraukimo
į
savanorišką
veiklą,
motyvuojant,
ugdant
ar galima
ir galimybių vertinimas, siekiant tinkamai įvertinti
svetainėje
i skatinant mokymąsi
visą
gyvenimą.
asmens profesinius gebėjimus, galimybes mokytis ir/ar dirbadidinti vyresnio
darbingo
amžiaus
asmenų
dalyvavimą
darbo
rinkoje www.disir
ti konkretų
darbą, bus
vykdomi
bendrųjų
ir specialiųjų
gebėkusijufesProjektas patrauklus
kad projekto metu įvertinus dalyvių intencijas,
jimų darbuituo,
mokymai.
tivalis.lt.
bus suformuotos
dvi integravimo
darbo rinką
Projekto
dalyviai busįpakviesti
taptikryptys:
savanoriais, dalyvaus
„Trečbo rinkoje ar
integruotissampratos
į ją;
savanorystės
ir jos teikiamos naudos mokymuose,
dalį
rengikuriuoseveikloje.
bus pristatomas savanorystės įprasminimas, patirties
save savanoriškoje
nio
prograperdavimas, saviraiškos galimybės, suteikta galimybė konkre(TG) - vyresnio darbingo amžiaus asmenys (Vyresnio darbingo amžiaus
mos sudaro
čiai savanoriškai veiklai.
yresnis, iki Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto
visuomenės pasiūlytos temos,
s, asmuo) Projektas skirtas žmonėms, norintiems turėti aktyvų sociao ji visa puikiai atspindi šalyje
linį gyvenimą ir išlikti konkurencingiems darbo rinkoje. Bus
verdančių nuomonių įvairoišduoti įgytas kompetencijas patvirtinantys pažymėjimai. Movę, – sako vienas iš festivalio
kymu metu dalyviams numatyti pietūs, kavos pertraukos. Keiniciatorių, VšĮ „Visos idėjos“
lionės išlaidos į užsiėmimų vietas kompensuojamos.
anorišką veiklą.
atstovas, Antanas Bubnelis.
dividualus poreikių
ir galimybių
vertinimas.
Maloniai
kviečiame Prienų
rajono gyventojus pasinaudoti
– Lankytojus kviesime ne tik
mų mokymai.
galimybe užsiėmimuose praturtinti savo laisvalaikį, įgyti naustebėti, bet ir aktyviai dalyų ir informacijos
sklaidos
jų žinių,
sutikti organizavimas.
bendraminčių, praplėsti akiratį, pabendrauti
vauti diskusijose įvairiausioprie arbatos puodelio.
mis temomis: apie opiausias
Seminaras norintiems dalyvauti projekto veiklose įvyks
verslą kamuojančias kliūtis,
rugsėjo 18 d. 9 val.,
klimato kaitą, regionų plėPrienų kultūros
antradienis), 8:30-17:00
val. ir laisvalaikio centro patalpose,
trą, turizmo strategiją, vaikų
Vytauto
g. 35, Prienai
IR LAISVALAIKIO CENTRAS
Vytauto
g. 35, Prienai
mitybos įpročius. Bus svarsSmulkesnės
informacijos
tel., 8 37 756207,
tel., 8 662
22119 prašome teirautis tel. 8 37 345564,
toma, kodėl Lietuvoje mažai
tel. 8 615 41616 arba j.savickiene@viltiesziedas.lt
protestuojama, ką pakeisREKLAMA

Telefonai:
vičiaus pr. 7C, (8~37) 756207
T-45251
(8~37) 209643

AB Swedbankas
El.paštas:
Kodas 73000
info@viltiesziedas.lt
A/S LT097300010077137495

patys? Diskusija „Pilietinis
protestas: kodėl klūpoma,
kai reikia keltis?“, kurią moderuos Justinas Žilinskas, teisininkas, Mykolo Riomerio
universiteto profesorius, publicistas, rašytojas, sieks išmatuoti protesto efektyvumą
ir įvardins ar būta efektyvių
protestų Lietuvoje.
Rugsėjo 7–8 d. Birštone
vykstantį nemokamą diskusijų festivalį „Būtent!“ kuria ir
dalį programos temų pasiūlė
jo organizatoriai – Britų taryba, Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, bankas
„Swedbank“, Birštono savivaldybė bei programos partneriai – Atviros Lietuvos
fondas, Europos Komisijos
atstovybė Lietuvoje, Europos Parlamento informacijos
biuras Lietuvoje ir „Versli
Lietuva“.
Festivalis „Būtent!“ Lietuvoje organizuojamas antrą kartą. Vienas iš renginio
tikslų – parodyti, kad svarbūs
sprendimai neatsiejami nuo
požiūrių
įvairovės
ir skirtingų visuomenės grupių įtraukimo į jų
svarstymą. Festivalio
organizatoriai
pernai
sukūrė atvirą
diskusijų erdvę,
kuria prisidedama prie demokratiškos, vieningos bei pažangios
visuomenės kūrimo, ugdoma diskusijų ir įsiklausymo
kultūra, tolerancija kitai nuomonei ar požiūriui. Festivalio
iniciatoriai įkvėpimo semiasi
iš ilgametes tradicijas turinčio
ir kasmet apie 30 tūkst. žmonių pritraukiančio Almedalen
diskusijų forumo Švedijoje, sėkmingų pavyzdžių Danijoje, Suomijoje bei kitose
Skandinavijos šalyse, taip pat
kaimyninėse Estijoje bei Latvijoje. “ BŪTENT
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Bus tiesiamas jungiamasis kelias

„Gazprom“ pusmečio pelnas šoktelėjo 65 proc.

Automagistralėje „Via Baltica“, ruože nuo Kauno iki Suvalkų
(A5), tarp Garliavos ir Juragių iki 2024-ųjų metų planuojama
nutiesti naują jungiamąjį kelią. Jis palengvins susisiekimą vietos
gyventojams. Šiame ruože netinkamai įrengti nuvažiavimai.

Rusijos dujų monopolininkas „Gazprom“ pranešė per pirmąjį
pusmetį susižėręs 630,804 mlrd. rublių konsoliduoto grynojo
pelno - 65,4 proc. daugiau nei metus. Pardavimų pajamos augo
23,7 proc. iki 3,972 trln. rublių.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K.Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašo atsiliepti mirusio Valerijaus Vorobjovo paveldėtojus
arba jų įgaliotus asmenis , 2018 m. rugsėjo 11 d. 9.00 val. Jūs
kviečiami atvykti į Prienų r., Balbieriškio sen., Naravų k. prie
žemės sklypo (kad. Nr. 6945/2:3), suderinti sklypo ribas su
gretimu žemės sklypu Nr.6945/2:2, kuriam nurodytu laiku
bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K.Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.

Prienų r. savivaldybės informacija apie
Išlaužo, Pakuonio, Prienų, Balbieriškio
seniūnijų ribų pasikeitimą
Panaikinus Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūniją,
nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. pasikeitė Išlaužo, Pakuonio, Prienų ir Balbieriškio seniūnijų ribos: Išlaužo seniūnijai priskirtos Pakuonio seniūnijai priklausiusios Purvininkų, Šaltupio,
Laukiškių, Valengiškių gyvenamosios vietovės; Pakuonio seniūnijai priskirtos buvusios Ašmintos seniūnijos Bačkininkų,
Pabališkių, Apušoto, Patrakiemio, Naujininkų, Antakalnio,
Pagaršvio, Ašmintos, Pošvenčio, Malinavo, Pašventupio,
Vangų gyvenamosios vietovės; Prienų seniūnijai priskirtos
buvusios Ašmintos seniūnijos Kalvių, Pociūnų, Davaitbalio,
Važatkiemio, Alksniakiemio, Šmitiškių, Rūdupio, Žarijų, Bagrėno, Strielčių, Liepaloto, Giniūnų, Mačiūnų, Ignacavos bei
Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų, Paduoblio gyvenamosios vietovės.
Prašome minėtų vietovių gyventojus visais Jums rūpimais
klausimais kreiptis į seniūniją pagal gyvenamąją vietą.
Š. m. rugsėjo 18 d. 15 val. bus atliekami Onos Revuckienės žemės sklypo, esančio Prienų r. sav., Purvininkų k.
(kad. Nr. 6948/0002:317) kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo sklypo (kad. Nr. 6948/0002:27) savininką
Irmantą Briedį dalyvauti paženklinant sklypo ribas. Matavimus atliks IĮ „Geotopas“, tel. 8 618 80396, Vinčų g.
5-16, Kaunas.

Informuojame, kad 2018-09-08 d. nuo 11.00 bus atliekamas žemės sklypų: kadastro Nr. 6903/0006:233, Mardosų
k., kadastro Nr. 6903/0006:56, Norkūnų k., kadastro Nr.
6903/0006:151, Nr. 6903/0006:370 ir Nr. 6903/0006:671
Gerulių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav. ribų ženklinimas. Dėl matuojamų žemės sklypų bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas
kviečiame atsiliepti gretimo žemės sklypo, kadastro Nr.
69403/0006:201, Mardosų k., bendrasavininkę Anelę Mickevičienę, gim. 1935-09-27 (nėra duomenų apie deklaruotą gyv. vietą), kadastro Nr. 6903/0006:67 Norkūnų k.,
bendrasavininkį Norbertą Vinikaitį, gim. 1976-05-14 , deklaruota gyv. vieta Norvegija, kadastro Nr. 6903/0006:151,
Gerulių k., bendrasavininkį Gintarą Seilių, gim. 1973-1114,deklaruota gyv. vieta Jungtinė Karalystė, kadastro Nr.
6903/0006:456, Gerulių k., savininkę Renatą Kričenaitę,
gim. 1974-01-09, deklaruota gyv. vieta Jungtinė Karalystė,
arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746
Dalė Gulijeva.
REKLAMA

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (56 kv. m, IV a., renovuotas
namas, su visais esamais baldais
ir buitine technika, yra balkonas,
džiovykla) Statybininkų g. ir garažą Revuonos g. (netoli PC „Norfa“,
Prienuose. Tel. 8 604 48085.

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

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

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

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

Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.

SODYBAS, SODUS

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

Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a.
namas, centrinis šildymas, ūkinis
pastatas, du garažai, 33 a žemės)
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639
93501.
Nebrangiai sodo sklypą (4,5 a
žemės, gražioje, patogioje vietoje) SB „Medelynas“, Šiltnamių g.,
Prienuose. Tel. 8 687 71343.

Prienų rajono savivaldybės administracija
perka butus Prienų mieste
Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036
„Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų
tvarkos aprašo patvirtinimo“ perka 1 ir 2 kambarių butus
Prienų mieste.
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. rugsėjo 14
d. 15 val.
Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite rasti Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.prienai.lt arba
gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją,
Laisvės a. 12, Prienai (113 arba 107 kab.).
Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato kopiją. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.
Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės
administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. rugsėjo 14
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
Informuojame, kad vykdomi žemės sklypų (kad. Nr.
6925/0002:0380; 6925/0002:0381), esančių Paprūdžių k.,
Balbieriškio sen., Prienų r., savininkas – Mindaugas Vasiliauskas, kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimų sklypų (kad. Nr. 6925/0002:0333; 6925/0002:0312) mirusių
bendrasavininkių Pranciškaus Račkausko ir Agotos Račkauskienės paveldėtojus 2018 m. rugsėjo 12 d. 10.00 val.
dalyvauti matavimuose. Matavimus atlieka: UAB „Žemplanas“, matininkė Daiva Jakubauskienė, Pulko g. 12A,
Alytus, tel. 8 611 29716, el.p. zemplanas @ gmail.com.

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

ŽEMĖS SKLYPUS

IŠSINUOMOJA

19 a namų valdos sklypą (geras
susisiekimas, yra elektros įvadas
ir priskirtas adresas) Kauno g.,
Mauručių k., Prienų r. Tel. 8 683
91121.

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

4,53 ha ūkio paskirties žemę
Mieleiškampio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 604 72168.

GARAŽUS
Garažą (šarvuotosios durys, trifazė elektra, didelis rūsys, nauji
tvarkingi dokumentai) prie Elektros tinklų, Prienuose. Tel. 8 645
41278.

Perka
Perka arba išsinuomoja sandėliavimo 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 brandumo miškus: jaunuolynus, pribręstančius, brandžius. Tel. 8
625 44123.

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

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Ford Focus“ (2001 m. 1,8 l, D,
85 kW, nesurūdijęs, odinis salonas), „VW Transporter Caravele
T4“ (1991 m. 1,9 l, D, 8 sėdimos
vietos, nesurūdijęs, perdažytas),
dviašę lengvojo automobilio
priekabą. Tel. 8 655 10847.
„VW Golf“ (1990 m., B/D, TA iki
2019 m. 03 mėn., automatas,
vyšninės spalvos). Tel. 8 682
07294.
„VW Golf“ (2002 m., 1,9 l, D, 96
kW, TA iki 2019 m. 10 mėn., el.
langai, SP, kondicionierius, 2150
Eur). Tel. 8 684 84461.

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
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ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Dvi 4 mėn. ožkytes (atvestas pieningos ožkos). Tel.: (8 319) 46296,
8 676 81106.
Melžiamą ožkytę ir 6 mėn. ožkytę
ir ožiuką. Dovanoja šuniukus ir
kačiukus. Tel. 8 685 41422.
4 veršių karvę (veršiavosi kovo 6
d.). Tel. 8 617 59526.
7 metų karvę (veršiavosi kovo
mėn.). Tel. 8 650 79664.

Šių metų šieną „kitkomis“. Galimas pristatymas. Tel. 8 675
84559.
Šieną, šiaudus „kitkomis“. Elektrinį bulvių rūšiuotuvą. Tel. 8
615 90307.
Naujas lenkiškas gamyklines
žvaigždines lėkštes „Bomet“
(2,7 m pločio, žalios). Pamatų
blokus iš griaunamo sandėlio.
Arklio traukiamą plūgą, akėčias,
plūgelį ir naujas roges. Tel.: 8 670
01696, 8 601 31832 (skambinti
nuo 18 val.).

PERKA
Prienų rajone nuo š. m. rugpjūčio 8 d. kiekvieną trečiadienį ir
šeštadienį superku nerūšinius
obuolius. Kaina 3,5–4 euro centai/kg. Tel. 8 682 04534.
Superkame nerūšinius obuolius.
Tel. 8 600 20174.

Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo
autobusų maršrutų tvarkaraštis nuo 2018-09-01 iki 2019-06-14
Maršruto Nr.

Maršruto pavadinimas

1.

Prienai – Antakalnis
per Ašmintą, Malinavą
Š

d. d. 6.30; 14.40 iki Pakuonio
Š
6.30; 10.45 iki Pakuonio

Prienai – Medžionys
per Jiezną, Stakliškes,
Vyšniūnus, Užuguostį,
Radomislę

d. d. 6.35; 14.15 Stakliškės – Radomislė
d. d. 7.01; 15.40 Stakliškės – Medžionys
A; P 5.55; 16.50 Stakliškės – Popsys
S
10.00; 13.00 Stakliškės – Medžionys
d. d. 7.34 Stakliškės – Prienai
d. d. 13.10 Prienai – Stakliškės
T; P 7.35 Prienai – Užgirėliai
8.42; 12.42 Jieznas – Žideikonys
9.02; 13.00 Jieznas – Sundakai
12.00 Jieznas – Užgirėliai
13.26 Jieznas – Prienai
d. d. 5.45; 17.30 iki Veiverių
d. d. 10.15; 13.50; 15.30 iki Skriaudžių
Š
6.00; 10.15 iki Skriaudžių
A; P 6.10; 15.55 per Žagarius
Pr.; T; K 6.10; 15.55
S
10.20 iki Žiūronių
K 8.00; 12.30

4.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prienai – Darsūniškio
kr. per Jiezną, Kašonis,
Žideikonis, Sobuvą
Prienai – Veiveriai per
Klebiškį, Šilavotą
Prienai – Žiūronys per
Balbieriškį, Žagarius
Prienai – Balbieriškis
per Paprūdžius
Prienai – Pociūnai per
Strielčius, Bagrėną
Prienai – Išlaužas per
Dambravą
Prienai – Veiveriai per
Klebiškį, Lizdeikius
Prienai – Šakališkiai
per Naująją Ūtą,
Kunigiškius
Šeimos klinika – Kauno
g.– Poliklinika –
Civilinės kapinės
Prienai – Jiestrakis per
Žemaitkiemį

Autobuso išvykimo laikas

d. d. 6.50; 15.00
d. d 6.35; 14.50; 17.15
Š
6.35; 10.30
A; K 7.35; 12.00
d. d. 6.40; 15.20
d. d. 7.30; 8.25; 9.30; 11.40; 14.30; 15.33

d. d. 6.15 (išskyrus T); 15.00; 17,20
T 6,00 per Kuišius
Š 6.15; 12.00
16.
Prienai – Puzonys per
T 8.00; 13. 00
Birštoną
S 8.00; 14.50
17.
Prienai – Siponys per
A 6.20; 14.50 iš Birštono a. s.
Birštoną
Š 6.20; 13.00
19.
Prienai – Kėbliškiai per d. d. 6.15; 13.15; 14,50; 17.30
Pakuonį
Š; S 6.40;12.20; 16,50
d. d. – darbo dienos, Pr. – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis,
K – ketvirtadienis, P – penktadienis, Š – šeštadienis, S – sekmadienis.
Informacija teikiama Prienų autobusų stotyje, tel. (8 319) 52333
REKLAMA

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“).

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Malkas ir viengubo pjovimo lentas. Tel. 8 675 17683.
Nebrangiai naudotus sofą-lovą ir
2 fotelius. Tel. 8 645 70912.

PASLAUGOS

Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.

Naujai, moderniai įrengtoje
spaudykloje spaudžiame ir
pasterizuojame obuolių sultis. Priėmimas neribojamas.
Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prienai. Tel. 8 606 10196.

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 Jūsų skolas (ir
antstolių) iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai
mažiausios palūkanos rinkoje.
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame
nemokamai - be palūkanų. Konsultuojame pensijų II-III kaupimo
pakopos klausimais. Tel. 8 601
50935.

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

Dažome medinius namus-fasadus ir stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
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Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Dedame grindis, laminatą, kalame vidaus ir lauko dalylentes, montuojame gipskartonį,
statome karkasines verandas,
keičiame stogų dangas, dedame
langus, duris. Kiti dailidės darbai.
Taisome langų, durų angokraščius. Tel. 8 601 48676.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
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.

Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!

REKLAMA

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

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

Prienų meno mokyklos
direktoriaus pareigoms.
Konkurso paskelbimo data 2018 m. rugpjūčio 29 d.
Atrankos data 2018 m. gruodžio 18 d. 10.00 val.
Išsami informacija pateikiama pagrindiniame skelbime interneto
svetainėje adresu: http://www.prienai.lt/go.php/Karjera316903
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

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

šaldytuvus, šaldiklius.

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

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

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

Medžio perdirbimo
įmonei,esančiai Jiezne,
reikalingi darbuotojai:
autokrautuvo vairuotojai,
kūrikai, gateristas, stalius,
staklininkai, obliavimo staklių
operatoriai.
Tel.: 8 606 00570, Vytautas.
Betonuotojai, mūrininkai, apdailininkai, plytelių klojėjai. Kreiptis:
UAB „Rūdupis“, Pramonės g.11,
Prienai, tel. (8 319) 60220.

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Mini ekskavatoriaus 3,3 t. nuoma.
Tranšėjų kasimas vandentiekiui,
elektrai, nuotekoms, drenažui ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą
švietimo įstaigos vadovo –

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
G. Navickienės odontologiniam
kabinetui reikalinga padėjėja. Tel.
8 699 60165.
Vištienos apdirbimo įmonėje
– darbuotojas (reikalinga B kat.)
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės įrengimus Dovainonyse, Kaišiadorių r.,
reikalingas elektrikas, suvirintojas. Reikalavimai: būtina mokėti
skaityti brėžinius, suvirinimas
TIG ir pusautomačiu. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt

UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams, meistrams, brigadininkams, lauko
vamzdynų montuotojams ir
pagalbiniams darbininkams
vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir aplinkos tvarkymo darbams visoje
Lietuvoje (yra galimybė rinktis
darbą pagal gyvenamąją vietą).
Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą. Daugiau informacijos
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.
Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės įrengimus, Dovainonyse, Kaišiadorių
r. reikalingas šaltkalvis. Reikalavimai: būtina mokėti skaityti
brėžinius. Į darbą ir iš darbo vežame įmonės transportu. Darbo
užmokestis sutartinis. Tel. 8 656
01720, viktoras@dovaina.lt.
UAB „Taneta“ reikalingas suvirintojas. Kontaktiniai tel.: (8 319)
65630, 8 609 41956.
Armatūros apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros kapotojų, pagalbinių darbininkų. Darbas
Kaune. Tel. 8 600 65000.
Autoservisui reikalingas automobilių meistras Prienuose. Tel.
8 687 27001.

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą
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Laikyti
negaliojančiu
Pamestą Užuguosčio vidurinės
mokyklos brandos atestatą B Nr.
011913, išduotą Stasiui Alešiūnui,
laikyti negaliojančiu.

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

Pasiūlymas
Prienų rajono neįgaliųjų draugija
organizuoja kelionę į Šventąją
rugsėjo 10–15 dienomis. Kaina
40 Eur. Išvykstame nuo Draugijos
rugsėjo 10 dieną 14 val. Kreiptis
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408,
8 640 73586 (Prienų r. neįgaliųjų
draugijos pirmininkė)

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Rugsėjo 7 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018 m.
futbolo čempionato 2-ojo rato
18.30 „Jieznas“ – „Ringis“ 19.30
„Pozityvus“ – „Kalniečiai“ 19.30
„Ąžuolas“ – „Prienai“
Rugsėjo 8 d. 13 val. – tradiciniai poeto, kraštiečio Justino
Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai „Ant Lietuvos mano
širdis patekėjo“ poeto gimtinėje
(Važatkiemio k., Ašmintos sen.).
Į renginį iš Prienų Laisvės aikštės
12.20 val. išvyks užsakytas autobusas (autobusas stovės prie
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro). Pageidaujančius vykti
prašome registruotis telefonais
(8 319 60 379, 8 652 99077 iki
rugsėjo 7 d. 15 val.
Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prienų sporto arenos (Pramonės
g. 20, Prienai) teritorijoje vyks
Prienų krašto mugė ir sporto
šventė „Rudens spalvos 2018“.
Renginyje vyks sporto varžybos,
meninė programa, skaniausio
patiekalo rinkimai, pramogos
vaikams ir kt. Kviečiame tautodailininkus, amatininkus,
ūkininkus, prekybininkus, dalyvauti ir prekiauti šventėje.
Norintiems prekiauti – dėl leidimų prašome kreiptis į Prienų
miesto seniūniją tel. (8 319) 52
195, el. p. irena.stasytiene@
prienai.lt Leidimų prekiauREKLAMA

ti kaina: 14 Eur – juridiniam
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam
asmeniui.Dėmesio! Mugėje
nebus galima prekiauti alkoholiniais gėrimais! Mugės pradžia
– 10 val., šventės atidarymas
– 12 val., numatoma šventės
pabaiga – 17 val. Šventės programa bus paskelbta interneto
svetainėje www.prienai.lt
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda „Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų konkurso „Mano miesto
bliuzas – Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui“ darbų
paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda
– tai tekstiliniuose stenduose
pateikiami Holokausto liudininkų prisiminimai.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Antano
Sadecko tremties paveldo fotografijų paroda „Negrįžusiems“.
Paroda veiks iki rugpjūčio 29 d.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto,
sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto
akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas
Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė

Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Rugsėjo 01 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Rugsėjo 02 d. 08:00 Prisijaukink
sekmadienio rytą. Birštonas
Wake Park
Rugsėjo 02 d. 09:00 Kruizas laivu

į Birštoną. Birštono turizmo informacijos centras

HOROSKOPAS
Rugsėjo 3-9 d.

Rugsėjo 03 d. 10:00 Kviečiame
paminėti mokslo ir žinių dieną. Šv.
Antano Paduviečio bažnyčia



Rugsėjo 03 d. 14:00 Pasitikime
rugsėjį smagiai!. Royal Spa Residence

ARŪNAS STORPIRŠTIS
Stichija: Žemė
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: karneolis ir nefritas
Spalvos: mėlyna ir geltona

Rugsėjo 05 d. 19:30 Estradinis
duetas “Klajūnės”. „Versmė“
sanatorija
Rugsėjo 05 d. 19:00 Improvizacinė
muzika iš Japonijos ir Lietuvos.
Birštono kurhauzas

MERGELĖ
(08.22-09.23)

AVINAS
(03.21-04.20)
Tai, ką nuveiksite pirmadienį ir antradienį, bus malonu ir naudinga ne
tik jums. Savaitės viduryje galite per
daug pinigų išleisti visai nebūtiniems
prabangos dalykams. Vėliau dėl to
teks labai gailėtis. Sekmadienį savo
asmenines problemas pasilaikykite
sau, nesukite dėl jų galvos visai niekuo dėtiems žmonėms.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Pirmomis savaitės dienomis pasikliaukite pirmu įspūdžiu ir nesibaiminkite veikti intuityviai. Linksminkitės ar ilsėkitės tik su draugais,
kuriuos gerai pažįstate ir pasitikite.
Saugokitės pernelyg draugiškai ir
familiariai besielgiančių nepažįstamųjų, tada sekmadienio kelionė ar
iškyla bus maloni ir romantiška.



Kviečiame
dalyvauti Jiezno
seniūnijos
gyventojus
Rugsėjo 5 d. 11.00 val.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre vyks paminklo trims
savanorių kartoms projekto
pristatymas. Paminklo projekto autorius – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Taikomosios skulptūros
studijų absolventas Marius
Bumbulis, kuris pristatys

skulptūros projekto vizualizacijas. Planuojama paminklo statymo vieta – Jiezno
miesto Nepriklausomybės
aikštė.
Paminklas finansuojamas
iš surenkamų lėšų.
Prisidėti prie paminklo
kariams savanoriams idėjos įgyvendinimo pilietis
gali aukodamas nurodytoje sąskaitoje: „Savanorystės rėmėjų asociacija“ į/k
304289644 Sąskaitos numeris: LT957300010149458662
Adresas: Žirmūnų g. 97-52
LT-09115 Vilnius. 

DVYNIAI
(05.22-06.21)
Savaitės pradžioje galite tikėtis finansinio pelno, o trečiadienį turėtumėt sužinoti daug naujo. Antroje
savaitės pusėje nedalyvaukite bendruose projektuose, susijusiuose su
pinigais - jie veikiausiai bus nesėkmingi. Savaitgalį daug džiaugsmo
suteiks žmonės, iš kurių to visai nesitikėjote.
VĖŽYS
(06.22-07.22)
Pirmomis savaitės dienomis nepersidirbkite. Turite taupyti jėgas. Antroje
savaitės pusėje galimas kilimas karjeros laiptais, o gal tiesiog sutvirtės
jūsų pozicijos dabartinėje padėtyje.
Jei turite vaikų, pasistenkite šį savaitgalį skirti jiems kuo daugiau savo laiko ir dėmesio. Sekmadienį susilaikykite nuo ūmių ir neapgalvotų
sprendimų.

OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Pirmadienio ar antradienio nakties
sapnas gali būti pranašiškas. Pagaliau išspręsite vieną profesinę
problemą. Antroje savaitės pusėje
niekam neskolinkite pinigų. Pats
pelno galėsite turėti tik įdėjęs nemažai darbo ir pastangų. Šeštadienį
būsite kandus ir kategoriškas. Nepasiduokite pagundai peikti ir teisti
visus ir viską.

LIŪTAS
(07.23-08.21)
Pirmoje savaitės pusėje susilaikykite
nuo išlaidų pramogoms. Šią savaitę
tikriausiai turėsite daug galimybių
pakeisti savo buitį ar aplinką. Pasinaudokite bent dalimi jų. Savaitgalį padovanokite ką nors mylimam
žmogui ir pasistenkite neapsikrauti
darbais. Poilsio dienas skirkite poilsiui. Jei negalvosite, ką kalbate, šeimoje gali kilti įtampa.

VANDENIS
(01.21-02.18)
Pirmomis savaitės dienomis verčiau
susilaikykite nuo tolimos kelionės.
Jei tai dalykinė komandiruotė, ji bus
smagi, bet neproduktyvi. Nepasitikėkite pažadais - jie veikiausiai
tušti. Jei sugebėsite greitai atpažinti dėmesio vertą reikalą, antroje savaitės pusėje galite neblogai
pasipelnyti.





MERGELĖ
(08.22-09.23)
Pirmoje savaitės pusėje visas jėgas
skirkite darbo ir karjeros reikalams.
Trečiadienį ar ketvirtadienį į jūsų gyvenimą gali grįžti kai kas iš praeities,
ką jau manėte seniai pamiršęs. Bendraudamas su žmonėmis pasistenkite būti lankstus ir diplomatiškas, antraip greit pritrūksite argumentų.



Kazys Petkevičius (dovana - ventiliatorius bei galimybė laimėti televizorių).

SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Pirmadienį ir antradienį daug nuveiksite, jei užsiimsite tik savo asmeniniais reikalais. Kitomis dienomis jau galite padėti ir draugams ar
giminaičiams, tuo labai pataisydamas savo reputaciją. Pokyčiai namuose ir asmeniniame gyvenime
antroje savaitės pusėje gali būti ne
visiškai tokie, kokių tikėjotės.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Pirmomis savaitės dienomis galite
visiškai pasitikėti savo intuicija. Jei
darbo dienos neužteks, nevenkite
papildomai padirbėti vakarais namie. Ketvirtadienį ar penktadienį
susipažinsite su žmogumi, kuris
ilgainiui gali gerokai pakeisti jūsų
mąstymo ir gyvenimo būdą. Savaitgalį tikriausiai norėsite bent dalį laiko praleisti vienas.



ŠIOS SAVAITĖS LOTERIJOS LAIMĖTOJAS

SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Pirmadienį ir antradienį niekam
neskolinkite pinigų, ypač didesnės
sumos. Jūsų polinkis išlaidauti dabar
ypač nepageidautinas. Trečiadienio
vakarą verčiau praleiskite su šeima.
Apskritai antroje savaitės pusėje namų ūkiui labai reikės jūsų dėmesio
ir nagingų rankų.









ŽUVYS
(02.19-03.20)
Pirmoje savaitės pusėje nepersivalgykite ir nesišvaistykite nerealiais
pažadais. Norėdamas pasipuikuoti galite tik apsikvailinti. Jūsų laiką
šią savaitę veikiausiai tvarkys kiti, jums liks tik sekti iniciatyviems
draugams iš paskos. Siausdamas su
bičiuliais savaitgalį, nepervertinkite
savo jėgų.
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15.25 val.
„Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 07:00 Gimtoji žemė 07:30
Premjera. Hani ir Nani 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
09:35 Labas rytas, Lietuva 10:30
Žinios 10:35 Labas rytas, Lietuva
11:30 Žinios 11:35 Labas rytas,
Lietuva 12:00 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 12:55
Pasaulio dokumentika. Premjera.
Metų laikai 13:50 Premjera. Džesika Flečer 4 15:25 Klausimėlis.
lt. 15:43 Loterija „Keno Loto”
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Gražiausios poetų dainos 22:40
Blogi žodžiai 00:10 Kazino „Royale” 02:35 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 03:30 Pasaulio dokumentika. Metų laikai
04:25 Džesika Flečer 4

Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(4) 13:40 Ekstrasensų mūšis (10)
16:00 Reali mistika (48) 17:05
Nusikaltimų tyrėjai (7) 18:15 Kas
žudikas? (3) 19:30 Dainuok mano dainą 21:30 MANO HEROJUS Į saulę 23:25 AŠTRUS KINAS Nepažįstamojo skambutis
01:05 Dainuok mano dainą
06:00 „Pavojingiausios kelionės.
Ladakas“ 06:30 „Pasaulio turgūs.
Nica“ 07:00 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš
viršaus“ 07:55 „Pasaulio turgūs.
Ypatingas maistas“ 08:30 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 08:45
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio skanėstai
10:25 Gyvenimo būdas 10:55
Ekovizija 11:05 „Iššūkis“ (3/1;
3/2) 13:00 „Baltoji vergė“ (33;
34) 15:00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 15:15 Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žinios 16:12 Orai
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“
16:20 Partizanų keliais 2 16:50
Grilio skanėstai 17:25 „Neišsižadėk“ (34) 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Neišsižadėk“ (34 tęs. 35)
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“
(9; 10) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (10 tęs.) 23:00 „Iššūkis“
(3/1; 3/2) 01:00 „Moterų daktaras“ (2/5; 2/6) 02:45 „Baltoji vergė“ (33; 34) 04:05 „Neprijaukinti.
Naujoji Zelandija“ 04:30 „Iššūkis“
(3/1; 3/2)

Sekmadienis, rugsėjo 2 d.

11.50 val.
„Narnijos kronikos“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu 08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių
Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų
gyvūnai 12:00 Pasaulio dokumentika. Viduriniųjų Rytų gamta 13:00
Pasaulio dokumentika. Premjera.
Pavojingoji žemė 13:55 Puaro
15:45 Žinios. Orai 16:00 Istorijos detektyvai 16:50 Vasara su
„Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos
„Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 Laisvės
kaina. Partizanai 21:50 Premjera.
Gimtadienio noras 23:20 Kung fu
kovotojai 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke- Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
lias 07:25 HIPPO HELL HD 16:9 žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
08:25 Sandėlių karai 08:55 Vie- 05:00 Seserys
nam gale kablys 09:25 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai 10:00 06:30 Žvėrelių būrys (19) 06:55
Žvejo nuotykiai 11:00 Pragaro Įspūdingasis Žmogus-voras (7)
kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 07:20 “Nickelodeon” valanda.
Paskutinė lokių karalystė 14:00 Kung Fu Panda (6) 07:45 Sveiki
Atšiaurioji Aliaska 15:00 Ledo atvykę į “Veiną” (7) 08:10 Pabaikelias 16:00 Iš peties 17:00 siukas Bansenas (20) 08:35 Tomo
Sandėlių karai 18:00 Skorpi- ir Džerio nuotykiai (2) 09:00 Ogis ir
onas 19:00 Amerikos talentai tarakonai (29) 09:10 Ogis ir tarako21:00 Žinios 21:53 Sportas nai (30) 09:30 KINO PUSRYČIAI
21:58 Orai 22:00 Heraklis 23:55 Ralfas griovėjas 11:20 KosmiKingsman. Slaptoji tarnyba 00:30 nis krepšinis 12:55 Vyrai juodais
Kolumbiana 02:30 Du miegamie- drabužiais 2 14:40 Gražuolė ir
ji, viena vonia
pabaisa 16:40 Ne vienas kelyje

06:30 Žvėrelių būrys (18) 06:55
Įspūdingasis Žmogus-voras (6)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (5) 07:45 Sveiki
atvykę į “Veiną” (6) 08:10 Pabaisiukas Bansenas (19) 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (1) 09:00
Ogis ir tarakonai (26-28) 09:30
Drakonų kova. Super (40) 10:00
KINO PUSRYČIAI Lukas Skruzdėliukas 11:40 Berniuko Rykliuko ir Lavos mergaitės nuotykiai
13:25 Mano žmona - ragana
15:25 Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Alvinas ir
burundukai 2 21:15 PREMJERA
Kvaišų atostogos 23:20 Be įsipa- 05:30 Panorama. HD 05:52
reigojimų 01:20 Neįmanoma mi- Sportas. Orai. 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Rensija. Šmėklos protokolas
kamės iššūkius. Naujo LRT sezono atidarymas. 07:35 Kultūrų
05:40 Mažylė Houp 06:15 Tele- kryžkelė. Rusų gatvė. 08:05
vitrina 06:30 Aladinas 07:00 An- Misija. Vilnija. 08:30 Pažvelk
čiukų istorijos 07:30 Žvaigždžių į profesiją kitaip 09:00 Mokskarai. Sukilėliai 08:00 Aladinas lo sriuba 09:30 Laumės juosta
08:30 Kobra 11 09:30 Maisto 2018. Vaikų vokalinės muzikos
kelias 10:00 Turbo 11:50 Ma- festivalis. 1 d. 11:00 Hamletas
žylio atostogos 13:50 Keturkojis 13:15 Klauskite daktaro 14:10
Kupidonas 15:45 Havajai 5.0 Stilius 15:05 Giminės ir 16:00
16:45 Ekstrasensų mūšis 18:30 Euromaxx 16:35 Naujas kinas
TV3 žinios 19:17 TV3 sportas 17:30 Atspindžiai. Paveldo ko19:22 TV3 orai 19:25 Eurojack- lekcija. 18:00 Prisikėlimo ekspot 19:30 Šrekas 21:10 Karalius presas – šimtmečio veidai 18:45
Artūras 23:45 Gautas iškvie- Marčelas Mastrojanis. Tobulas
timas 01:25 Jūrų pėstininkas italas 19:45 Skamba skamba
03:00 Išpirka - milijardas 04:55 kankliai 2018. Sutartinių pynės.
20:40 Stambiu planu 21:30 KiRouzvudas
no žvaigždžių alėja. Premjera.
Suvilioti seklį 23:00 LRT OPUS
06:15 Auklė (123-127) 08:45 ORE. Mesijus & Munpazn 00:00
Sveikatos ABC televitrina 09:00 Dabar pasaulyje 00:30 Europos
Nutrūkę nuo grandinės (11) kinas. Pasienis 02:05 Saulius
09:30 Varom! (1) 10:00 Vaikai Petreikis ir Šv. Kristoforo oršėlsta (18) 10:30 Džiunglių prin- kestras 03:30 Prokurorai 04:15
cesė Šina (16) 11:30 Nepalies- Pažvelk į profesiją kitaip 04:40
ta Meksika (1) 12:40 Anthonis Klauskite daktaro

Vaikai šėlsta (19) 10:30 Džiunglių
princesė Šina (17) 11:30 Nepaliesta Meksika (2) 12:40 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(5) 13:40 Ekstrasensų mūšis (11)
16:00 Reali mistika (49) 17:05
Nusikaltimų tyrėjai (8) 18:15 Kas
žudikas? (4) 19:30 Nemiga (9)
20:30 Nemiga (10) 21:30 Juodasis sąrašas (18) 22:30 Okupuoti
(5) 23:30 Okupuoti (6)
05:30 Grilio skanėstai 06:00 Skinsiu raudoną rožę 07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 07:55 „Pasaulio
turgūs. Nuotykiai turguje“ 08:30
Kaimo akademija 09:00 Šiandien
kimba 10:00 „Pavojingiausios kelionės. Mongolija“ 10:35 „Pavojingiausios kelionės. Peru“ 11:10
Ekovizija 11:20 Grilio skanėstai
11:50 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (7; 8) 13:50 PREMJERA.
„Širdies plakimas“ (1; 2) 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Grįžtu
namo 16:55 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Belgijos GP
apžvalga 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Geriausios nardymo vietos“ 19:00 „Jekaterina Didžioji“
(9) 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Jekaterina Didžioji“ (10) 21:30
Skinsiu raudoną rožę 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 „Mesingas.
Aplenkiantis laiką“ (9; 10) 00:05
„Delta“ (2/12) 01:05 „Bitininkas“
(1/5) 02:00 „Juodosios katės“ (1)
02:45 „Neišsižadėk“ (30) 03:35
„Tarp meilės ir neapykantos“ (8)
04:20 „Juodosios katės“ (1) 05:05
„Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 „Baltoji
vergė“ (54)

06:10 Televitrina 06:25 Ledo kelias 07:25 Paskutinė lokių karalystė 08:30 Iš peties 09:30 Vienam
gale kablys 10:00 Žvejo nuotykiai
11:00 Pragaro kelias 12:00 Jokių
kliūčių! 13:00 Paskutinė lokių karalystė 14:00 Atšiaurioji Aliaska
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 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 Kalėjimo bėgliai 23:00
Kalėjimo bėgliai 00:00 Heraklis
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 01:45 Jokių kliūčių! 02:35 DaktaSportas 19:28 Orai 19:30 Free ras Hausas
Fest 21:30 PREMJERA Klasės
susitikimas. Berniukai sugrįžta!
06:00 Lietuvos Respublikos him23:35 Kryžius
nas 06:05 LRT OPUS ORE. Mesijus & Munpazn 07:05 Mokslo
05:05 Naujakuriai 05:30 Naujaku- sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė.
riai 06:15 Televitrina 06:30 Aladi- Vilniaus albumas 07:45 Kultūrų
nas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30 kryžkelė. Trembita 08:00 Kultūrų
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00 kryžkelė. Menora 08:15 KultūAladinas 08:30 Kobra 11 09:30 rų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis
Šefai vikingai 10:00 Krudžiai 11:50 08:30 Krikščionio žodis 08:45
Narnijos kronikos: liūtas, burtinin- Kelias 09:00 Euromaxx 09:30
kė ir drabužių spinta 14:35 Narni- Premjera. Gamtosaugos idėjos
jos kronikos. Princas Kaspijanas 10:00 ARTS21 10:30 Pradėk
17:25 Į šiaurę 18:30 TV3 žinios nuo savęs 11:00 Septynios Kau19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 no dienos 11:30 Durys atsidaro
orai 19:30 Persis Džeksonas. 12:00 Trakų Dievo Motinos – LieMonstrų jūra 21:35 Nepriklauso- tuvos Globėjos metai 13:15 ARTi
mybės diena. Atgimimas 23:55 13:30 Stop juosta 14:00 Legendos
Karalius Artūras 02:15 Gautas 14:50 Šventadienio mintys 15:15
iškvietimas 03:25 Juokingiausi Vienuolynų kelias Lietuvoje 15:45
Amerikos namų vaizdeliai 05:10 Laumės juosta 2018 17:15 Kultūros teismas 18:00 Nes man tai rūpi
Naujakuriai
18:45 Mano tėviškė 19:00 Mūsų
miesteliai 19:50 Islamas ir Vaka06:25 Baltijos galiūnų čempiona- rai 20:40 Lemtinga diena 21:30
tas. IV etapas. Rokiškis 07:25 Ne- Skambantys pasauliai su Nomepaliesta Meksika (1) 08:30 Tauro da Kazlaus 22:30 Romantiškos
ragas 09:00 Baltijos galiūnų čem- akimirkos 00:10 Dabar pasaulyje
pionato finalas. Radviliškis 10:00 00:40 Akacijų alėja 2018

Pirmadienis, rugsėjo 3 d.

21.00 val.
„Kapų plėšikė Lara Kroft.
Gyvybės lopšys“

Naujas pėdsakas (15) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (7) 14:50
Farų karai (8) 15:50 Teisingumo
agentai (8) 16:55 Kobra 11 (10)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (16) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(8) 20:00 DELFI dėmesio centre 20:30 Info diena 21:00 Kapų
plėšikė Lara Kroft. Gyvybės lopšys 23:15 Į saulę 00:50 Strėlė (5)
01:40 Nusikaltimų tyrėjai (7)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Giminės 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų
kontrolė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Premjera. 100 metų
kartu. 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Genijus. Einšteinas
00:00 LRT radijo žinios 00:05 Štutgarto kriminalinė policija 8 01:00
LRT radijo žinios 01:10 Istorijos
detektyvai 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT
radijo žinios

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (54) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė“ 07:10 Šiandien kimba 08:10
„Delta“ (2/12) 09:15 „Moterų daktaras“ (2/18) 10:20 „Neišsižadėk“
(34) 11:25 „Juodosios katės“ (2)
12:30 „Bitininkas“ (1/8) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/15) 14:55 „Gurovo bylos. Bet kokia kaina“ 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (3/5) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika
„Saugi vaikystė“.” 19:00 „Bitininkas“ (1/25) 20:00 Reporteris 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Merginos iš Ukrainos“ (1/7) 22:00
Reporteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika „Saugi vaikystė“.” 23:00 2018
m. „Formulės-1“ čempionatas.
Italijos GP apžvalga. 00:05 „Delta“
(2/13) 01:05 „Bitininkas“ (1/6)

06:15 Mano gyvenimo šviesa
(300-302) 07:30 Keista šeimynėlė
(14) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (190) 08:55 Rytas su LNK
10:55 Ponas Bynas (14) 11:25
Meilės sparnai (61) 12:25 Meilės sparnai (62) 13:25 Gyvenimo
daina (65) 14:25 Dvi širdys (1079)
15:25 Dvi širdys (1080) 15:55
Dvi širdys (1081) 16:30 Labas
vakaras, Lietuva 17:35 NAUJAS
SEZONAS Yra, kaip yra 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 KK2 20:00 NAUJAS SEZONAS Nuo... Iki... 20:30 PREMJERA Rimti reikalai (1) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Operacija
“Argo” 00:30 Akloji zona (2) 01:20
Operacija “Argo” 03:25 Programos pabaiga

06:05 Televitrina 06:20 Pavojingiausi pasaulio vairuotojai 07:00
Pragaro kelias 08:00 Skorpionas
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30
Kobra 11 12:30 Vedęs ir turi vaikų
13:30 Iš peties 14:30 Televitrina
15:00 Kaulai 16:00 CSI Majamis
17:00 Kobra 11 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 19:00 Univeras. Naujas bendrikas 20:00 Saša ir Tania
20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00
Naša Raša 21:30 Naša Raša
22:00 Pašėlęs policininkas 23:00
Lozoriaus efektas 00:40 Daktaras
Hausas 01:35 Amerikiečiai 02:25
Trapučio parkas 02:50 Trapučio
parkas 03:15 Paskutinis žmogus Žemėje

05:10 Naujakuriai 05:35 Naujakuriai 06:10 Televitrina 06:25 Ančiukų istorijos 06:55 Simpsonai
07:55 Kobra 11 08:55 Meilės sūkuryje 09:55 Tai - mano gyvenimas
10:50 Tai - mano gyvenimas 11:55
Laukinė žemė 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 Visi
mes žmonės 20:30 Kam ta meilė?
21:00 TV3 vakaro žinios 21:52
TV3 sportas 21:57 TV3 orai 22:00
Kobra 11 23:00 Blogas policininkas
00:05 Kastlas 01:00 Kaulai 01:55
Rouzvudas 02:45 Ekstrasensai
tiria 03:40 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:35 Kastlas 05:20
Rouzvudas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(1) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (6) 08:30 Farų karai (7) 09:30
Teisingumo agentai (7) 10:35
Kobra 11 (9) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(7) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2017” 07:10
Alvinas ir patrakėliai burundukai
2 07:20 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:30 Detektyvė Miretė 07:40
Aviukas Šonas 5 07:50 Stop juosta
08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Šventasis karas 13:10 Durys atsidaro. Kultūros žurnalas 13:40
Islamas ir Vakarai 14:30 Lemtinga diena 15:20 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 2 15:30
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Šventinis koncertas Mokslo metų pradžiai ir Laisvės dienai „Dainuojame Tėvynei ir laisvei” 19:30
Prokurorai 20:30 Premjera. Diana.
Septynios pasaulį sukrėtusios dienos 22:10 Krantinėje 23:55 DW
naujienos rusų kalba 00:10 DW
naujienos rusų kalba 00:25 Dabar pasaulyje
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21.00 val.
„Galutinis tikslas 2“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Giminės 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera.
Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas 21:29 Loterija „Jėga”
21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. 12
beždžionių 1 23:45 Klausimėlis
00:00 LRT radijo žinios 00:05 Štutgarto kriminalinė policija 8 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Stilius.
Gyvenimo būdo žurnalas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”
05:00 Seserys
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(303-305) 07:30 Keista šeimynėlė (15) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (191) 08:55 Rytas
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
sparnai (63) 12:25 Meilės sparnai
(64) 13:25 Gyvenimo daina (66)
14:25 Dvi širdys (1082) 14:55
Dvi širdys (1083) 15:25 Dvi širdys
(1084) 15:55 Dvi širdys (1085)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
NAUJAS SEZONAS Nuo... Iki...
20:30 PREMJERA Rimti reikalai (2) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
SEANSAS Maksimali bausmė
01:00 Akloji zona (3) 01:50 Maksimali bausmė
05:20 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Ančiukų istorijos 06:55
Simpsonai 07:55 Visi mes žmonės 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
Tai - mano gyvenimas 11:55 Laukinė žemė 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 Prieš srovę
20:30 Kam ta meilė? 21:00 TV3
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 22:00 Išeities kodas 23:50 Kastlas 00:50 Kaulai
01:40 Rouzvudas 02:30 Ekstrasensai tiria 03:30 Kaip išsisukti
įvykdžius žmogžudystę 04:20
Kastlas 05:09 Rouzvudas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija

(2) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (7) 08:30 Farų karai (8) 09:30
Teisingumo agentai (8) 10:35
Kobra 11 (10) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(8) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (16) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (8) 14:50
Farų karai (9) 15:50 Teisingumo
agentai (9) 16:55 Kobra 11 (11)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (17) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(9) 20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena 21:00 Galutinis
tikslas 2 22:45 Kapų plėšikė Lara
Kroft. Gyvybės lopšys 00:40 Strėlė
(6) 01:30 Nusikaltimų tyrėjai (8)
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (55) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Vantos lapas 07:10 Skinsiu raudoną rožę 07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ (2/13) 09:15 „Moterų
daktaras“ (2/19) 10:20 „Neišsižadėk“ (35) 11:25 „Juodosios katės“
(3) 12:30 „Bitininkas“ (1/9) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (2/16) 14:55 „Deimantų
medžiotojai“ (1) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57
Orai 17:00 „Moterų daktaras“ (3/6)
18:00 Reporteris 18:57 Orai 19:00
„Bitininkas“ (1/26) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“
(1/8) 22:00 Reporteris 22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (2/11) 00:05
„Delta“ (2/14) 01:05 „Bitininkas“
(1/7) 02:00 „Juodosios katės“ (3)
02:45 „Neišsižadėk“ (32)
06:10 Televitrina 06:25 Saša ir
Tania 07:00 Pragaro kelias 08:00
Kaulai 09:00 Sandėlių karai 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
12:30 Vedęs ir turi vaikų 13:30
Univeras. Naujas bendrikas 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 Vedęs ir turi vaikų 19:00 Univeras.
Naujas bendrikas 20:00 Saša
ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai
21:00 Priverstas žudyti 23:05 X
mutantai 00:05 Pėdsakai 01:00
Daktaras Hausas 01:50 Amerikiečiai 02:35 Trapučio parkas 03:00
Paskutinis žmogus Žemėje
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Akacijų alėja 2018
07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 07:50 Kelias į namus
08:20 Septynios Kauno dienos
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Šventasis karas 13:10 Nacionalinis turtas 13:35 Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios dienos 15:20
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 15:30 Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 10 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 UEFA „Tautų taurės” futbolo turnyrui artėjant
19:00 Laisvės vėliavnešiai 19:30
Meilė kaip mėnulis 20:25 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 21:15 Šaltojo
karo paslaptys. Atominės bombos
vagystė 22:10 Antradienio detektyvas. Premjera. Komisarė Lanc
00:10 DW naujienos rusų kalba
00:25 Dabar pasaulyje 00:55
Akacijų alėja 2018

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Teisingumo agentai (9) 10:35
Kobra 11 (11) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(9) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (17) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (9) 14:50
Farų karai (10) 15:50 Teisingumo
agentai (10) 16:55 Kobra 11 (12)
22.00 val.
22.30 val. 18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (18) 19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
„Kartą Rytų Europoje“
„Meilės pusiausvyra“
skyrius (10) 20:00 DELFI dėmesio centre 20:30 Info diena 21:00
Raudonkepuraitė 23:00 Galutinis
06:00 Lietuvos Respublikos him- tikslas 2 00:50 Strėlė (7) 01:40 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva Kas žudikas? (3)
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Premjera. Štutgarto kriminalinė 05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 8 11:10 Komisaras Rek- „Baltoji vergė“ (56) 06:20 Progra- policija 8 11:10 Komisaras Reksas
sas 12:00 Giminės 13:00 Klaus- ma 06:24 TV parduotuvė 06:40 12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno Kaimo akademija 07:10 4 kampai daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba 07:40 Lietuva tiesiogiai 08:10 „Del- 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
diena, Lietuva 16:30 Premjera. ta“ (2/14) 09:15 „Moterų daktaras“ Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. (2/20) 10:20 „Jekaterina Didžioji“ 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir (9) 11:25 „Juodosios katės“ (4) TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 12:30 „Bitininkas“ (1/10) 13:35 TV Klauskite daktaro 19:30 Specialus
19:30 Gyvenimas 20:25 Loteri- parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
ja „Keno Loto” 20:30 Panorama (2/17) 14:55 „Deimantų medžio- 20:30 Panorama 21:00 Dienos
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas tojai“ (2) 16:00 Reporteris 16:30 tema 21:20 Sportas 21:29 Lote21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 rija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią
mama gamina geriau! 22:30 Dvi- „Moterų daktaras“ (3/7) 18:00 Re- dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
račio žinios 23:00 Premjera. Sma- porteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika Premjera. Prieš audrą 1 01:30
ragdo miestas 23:45 Klausimėlis „Renovacija. Tikrai verta“.” 19:00 Klausimėlis 02:00 LRT radijo ži00:00 LRT radijo žinios 00:05 Štut- „Bitininkas“ (1/27) 20:00 Reporte- nios 02:10 Štutgarto kriminalinė
garto kriminalinė policija 8 01:00 ris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 policija 8 03:00 LRT radijo žinios
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
su Edita 02:00 LRT radijo žinios (1/9) 22:00 Reporteris 22:52 Orai 03:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
22:55 Rubrika „Renovacija. Ti04:05 Nacionalinė paieškų tarnykrai verta“.” 23:00 „Gluchariovas“
ba 05:00 Seserys
06:15 Mano gyvenimo šviesa (2/12) 00:05 „Delta“ (2/15) 01:05
(306-308) 07:30 Keista šeimy- „Bitininkas“ (1/8)
06:15 Mano gyvenimo šviesa
nėlė (16) 07:55 Volkeris, Teksa(309-311) 07:30 Keista šeimynėlė
so reindžeris (192) 08:55 Rytas
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 06:10 Televitrina 06:25 Saša ir Ta- (17) 07:55 Volkeris, Teksaso reinsparnai (65) 12:25 Meilės sparnai nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai džeris (193) 08:55 Rytas su LNK
(66) 13:25 Gyvenimo daina (67) 09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
14:25 Dvi širdys (1086) 14:55 Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 (67) 12:25 Meilės sparnai (68)
Dvi širdys (1087) 15:25 Dvi širdys Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 13:25 Gyvenimo daina (68) 14:25
(1088) 15:55 Dvi širdys (1089) Vedęs ir turi vaikų 13:30 Unive- Dvi širdys (1090) 14:55 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva ras. Naujas bendrikas 14:30 Te- (1091) 15:25 Dvi širdys (1092)
17:35 NAUJAS SEZONAS Yra, levitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI 15:55 Dvi širdys (1093) 16:30
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor- Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 Labas vakaras, Lietuva 17:35
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Kaip aš susipažinau su jūsų ma- NAUJAS SEZONAS Yra, kaip yra
NAUJAS SEZONAS Nuo... Iki... ma 19:00 Univeras. Naujas ben- 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
20:30 PREMJERA Rimti reikalai drikas 20:00 Saša ir Tania 20:30 Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su
(3) 21:30 Žinios 22:24 Sportas Žinios 20:58 Orai 21:00 Teisingu- Rūta 21:00 PREMJERA Rimti rei22:28 Orai 22:30 VAKARO SE- mo ieškotojas 23:10 X mutantai kalai (4) 21:30 Žinios 22:24 SporANSAS Melo pinklės 00:25 Akloji 00:10 Pėdsakai 01:05 Daktaras tas 22:28 Orai 22:30 VAKARO
zona (4) 01:15 Melo pinklės 03:25 Hausas 01:55 Amerikiečiai 02:50 SEANSAS Pasmerktas būrys
Alchemija XXVII. Žmonės, kurie Trapučio parkas 03:15 Paskutinis 01:20 Pasmerktas būrys
šoka 03:55 RETROSPEKTYVA žmogus Žemėje
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Akacijų alėja 2018
07:20 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:30 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 1 07:55 Pradėk nuo
savęs 08:25 Nacionalinis turtas
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Šventasis karas 13:05 Linija,
spalva, forma 13:30 Stilius 14:25
Šaltojo karo paslaptys. Atominės
bombos vagystė 15:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė
18:30 Septynios Kauno dienos
19:00 Aktorės Vaivos Mainelytės
jubiliejui 19:55 Aktorės Vaivos
Mainelytės jubiliejui. Velnio nuotaka 21:15 Virusų medžiotojai. Kaip
sustabdyti artėjantį protrūkį 22:15
07:00 Didžiojo sprogimo teorija Elito kinas. Premjera. Arbatėlė su
(3) 07:30 Kijevo operatyvinė gru- Musoliniu 00:00 Dabar pasaulyje
pė (8) 08:30 Farų karai (9) 09:30 00:30 Bardų festivalis

05:09 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Prieš srovę 08:55
Meilės sūkuryje 09:55 Tai - mano
gyvenimas 11:55 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
Pagalba 18:00 TV3 žinios 18:22
TV3 sportas 18:27 TV3 orai 18:30
Kontrolinės vyrų krepšinio varžybos. Suomija - Lietuva 20:30 Kam
ta meilė? 21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
22:00 Meilės pusiausvyra 22:25
Filmo pertraukoje - Vikinglotto
22:30 Meilės pusiausvyra 23:55
Kastlas 00:55 Kaulai 01:45 Rouzvudas 02:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:25 Kaip išsisukti
įvykdžius žmogžudystę 04:15
Kastlas 05:05 Rouzvudas

05:05 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25
Simpsonai 07:55 Kobra 11 08:55
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano gyvenimas 10:45 Tai - mano
gyvenimas 11:55 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai
15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Farai
20:30 Kam ta meilė? 21:00 TV3
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 22:00 Kartą Rytų Europoje 23:50 Kastlas 00:50
Kaulai 01:40 Rouzvudas 02:30
Specialioji jūrų policijos tarnyba
03:25 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:15 Kastlas 05:00
Rouzvudas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(4) 07:30 Kijevo operatyvinė grupė (9) 08:30 Farų karai (10) 09:30
Teisingumo agentai (10) 10:35
Kobra 11 (12) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius

(10) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (18) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (10) 14:50
Farų karai (11) 15:50 Teisingumo
agentai (11) 16:55 Kobra 11 (13)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (19) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(11) 20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena 21:00 Aurora.
Operacija “Likvidavimas” 22:55
Raudonkepuraitė 00:50 Strėlė (8)
01:40 Kas žudikas? (4)
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (57) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo
būdas 07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ (2/15) 09:15 „Moterų daktaras“ (2/21) 10:20 „Jekaterina Didžioji“ (10) 11:25 „Juodosios
katės“ (5) 12:30 „Bitininkas“ (1/11)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (2/18) 14:55 „Deimantų
medžiotojai“ (3) 16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57
Orai 17:00 „Moterų daktaras“
(3/8) 18:00 Reporteris 18:52 Orai
18:55 Rubrika „Verslo genas“.”
19:00 „Bitininkas“ (1/28) 20:00
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 „Merginos iš
Ukrainos“ (1/10) 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 23:00 „Gluchariovas“
(2/13) 00:05 „Delta“ (2/16) 01:05
„Bitininkas“ (1/9) 02:00 „Juodosios katės“ (5) 02:45 „Jekaterina
Didžioji“ (8)
06:10 Televitrina 06:25 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 Univeras. Naujas
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 18:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 19:00
Univeras. Naujas bendrikas 20:00
Saša ir Tania 20:30 Žinios 20:58
Orai 21:00 Karšta pupytė 23:05
X mutantai 00:05 Pėdsakai 01:05
Daktaras Hausas 01:50 Amerikiečiai 02:40 Trapučio parkas 03:05
Trapučio parkas 03:30 Paskutinis
žmogus Žemėje
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Akacijų alėja 2018
07:40 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:55 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 1 08:20 Lietuva mūsų
lūpose 08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Šventasis karas 13:05 Euromaxx 13:35 Klauskite daktaro
14:25 Virusų medžiotojai. Kaip
sustabdyti artėjantį protrūkį 15:20
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 1 16:05
Kaip atsiranda daiktai 10 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas
19:00 Lietuva mūsų lūpose 19:30
Meilė kaip mėnulis 20:25 Anapus
čia ir dabar 21:15 Mano tėviškė
21:30 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
22:15 Lietuvių kino klasika 23:30
ARTi. Veidai 23:45 DW naujienos
rusų kalba

Penktadienis, rugsėjo 7 d.

„Poilsiautojai. Pavydo žaidynės“

karai (12) 15:50 Teisingumo agentai (12) 16:55 Kobra 11 (14) 18:00
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (20) 19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12)
20:00 @rimvydasvalatka 20:30 Info diena 21:00 Juodoji aušra 23:00
Aurora. Operacija “Likvidavimas”
00:25 AŠTRUS KINAS Bepročiai
02:15 Strėlė (7) 03:00 Strėlė (8)
03:45 Dainuok mano dainą

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Premjera. Štutgarto kriminalinė
policija 8 11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija „Keno
Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 UEFA
„Tautų taurės” futbolo turnyras. Lietuva – Serbija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 23:45 Fantastiškas
penktadienis. Premjera. Paguodos
kvantas 00:30 Paguodos kvantas
02:15 Pasaulio dokumentika. Planeta Žemė 2 03:05 Pasaulio dokumentika. Metų laikai 04:00 Teisė žinoti 04:25 Džesika Flečer 4

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00
„Pavojingiausios kelionės. Laosas“
06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“ 06:40 Krepšinio pasaulyje su
V 07:10 Grilio skanėstai 07:40 Lietuva tiesiogiai 08:10 „Delta“ (2/16)
09:15 „Moterų daktaras“ (2/22)
10:20 Partizanų keliais 2 10:50
Grįžtu namo 11:25 „Juodosios
katės“ (6) 12:30 „Bitininkas“ (1/12)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (2/19) 14:55 „Deimantų
medžiotojai“ (4) 16:00 Reporteris
16:27 Orai 16:30 Gyvenimo būdas 17:00 „Moterų daktaras“ (3/9)
18:00 Reporteris 18:45 Keliauk su
„Reporteriu“ 18:57 Orai 19:00 „Bitininkas“ (1/29) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“
(1/11) 22:00 Reporteris 22:45 Keliauk su „Reporteriu“ 22:57 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (2/14) 01:00
„Moterų daktaras“ (2/7; 2/8)

21.10 val.

06:10 Televitrina 06:25 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30
Kaip aš susipažinau su jūsų mama
13:00 Kaip aš susipažinau su jūsų
mama 13:30 Univeras. Naujas
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 18:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 19:00
Univeras. Naujas bendrikas 20:00
Farai 21:00 Žinios 21:52 Sportas
21:58 Orai 22:00 Vėlaus vakaro
panorama 22:30 Kietas riešutėlis.
Puiki diena mirti 00:25 Teisingumo ieškotojas 02:20 Paskutinis
žmogus Žemėje 02:45 Daktaras
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- Hausas
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 06:00 Lietuvos Respublikos him- mano gyvenimas 11:55 Lauki- nas 06:05 Bardų festivalis „Akacijų
nė žemė 13:00 Pažadėtoji 15:00 alėja 2017”. 1 d 07:10 Alvinas ir paSimpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 trakėliai burundukai 2 07:25 Nauji
TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30 Piterio Peno nuotykiai 1 07:50
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 Pažvelk į profesiją kitaip 08:50 Kaip
orai 19:30 Ledynmetis. Žemynų atsiranda daiktai 10 09:15 Labas
atsiradimas 21:10 Poilsiautojai. rytas, Lietuva 12:00 DW naujiePavydo žaidynės 23:20 Abraomas nos rusų kalba 12:15 Šventasis
Linkolnas. Vampyrų medžiotojas karas 13:05 Stop juosta 13:35
01:25 Išeities kodas 03:00 Meilės Stambiu planu 14:25 Mūsų miespusiausvyra 04:35 Juokingiausi teliai. Jūžintai. 2 d 15:20 Premjera.
Amerikos namų vaizdeliai 05:05 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
Juokingiausi Amerikos namų vaiz- 15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 15:45 Detektyvė Miredeliai 05:30 Naujakuriai
tė 15:55 Premjera. Aviukas Šonas
5 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (5) 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
07:30 Kijevo operatyvinė grupė Mokslo sriuba 18:30 Lietuvos tūks(10) 08:30 Farų karai (11) 09:30 tantmečio vaikai 19:30 Meilė kaip
Teisingumo agentai (11) 10:35 mėnulis 20:25 Kultūros teismas
Kobra 11 (13) 11:40 Įstatymas ir 21:15 Europos kinas. Neapolio
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius dainos 23:10 Grupės „Freaks on
(11) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. Floor” „Roko Mišios” festivalyje
Naujas pėdsakas (19) 13:45 Kijevo „Midsummer Vilnius 2018” 00:10
operatyvinė grupė (11) 14:50 Farų Dabar pasaulyje
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(312-314) 07:30 Keista šeimynėlė
(18) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (194) 08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
(69) 12:25 Meilės sparnai (70)
13:25 Gyvenimo daina (69) 14:25
Dvi širdys (1094) 14:55 Dvi širdys
(1095) 15:25 Dvi širdys (1096)
15:55 Dvi širdys (1097) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 NAUJAS SEZONAS Gyvūnų policija
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 NAUJAS SEZONAS
KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS Neįmanoma misija.
Slaptoji tauta 23:40 Europa 01:05
Neįmanoma misija. Slaptoji tauta

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugsėjo 8 d.

13.25 val.
„Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą” 07:00
Gimtoji žemė 07:30 Premjera.
Hani ir Nani 2 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00
Pasaulio dokumentika. Planeta
Žemė 2 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Metų laikai
13:50 Premjera. Džesika Flečer
4 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vakaras
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Gražiausios poetų dainos 22:40
Didžioji afera 01:05 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai”
02:50 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 03:30 Istorijos detektyvai
04:15 Puaro
06:30 Žvėrelių būrys (20) 06:55
Įspūdingasis Žmogus-voras (8)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (7) 07:45 Sveiki
atvykę į “Veiną” (8) 08:10 Pabaisiukas Bansenas (21) 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (3) 09:00
Ogis ir tarakonai (31) 09:10 Ogis
ir tarakonai (32) 09:20 Drakonų
kova. Super (41) 09:50 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Blizgutis 11:25 Herbis. Lenktynių asas
13:25 Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę 15:25 Ir vėl tu! 17:30 Bus
visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
Alvinas ir burundukai 3 21:15 Tami 23:10 Sekso abėcėlė 00:25
Pjūklas 4 02:10 Tami
05:05 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 05:30 Naujakuriai
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos 07:30
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00
Aladinas 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30 Mokytis niekada nevėlu 11:00 Misija: dirbame
sau 11:30 Egipto princas 13:20
Šoklusis bičiulis. Pasaulio čempionas 15:00 Svajoklis Badis
16:45 Ekstrasensų mūšis 18:30
TV3 žinios 19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30 Princesės dienoraštis
21:50 Keleiviai 23:40 Rytai 01:55
Poilsiautojai. Pavydo žaidynės
03:50 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 04:15 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 04:40
Kaulai 05:30 Naujakuriai
06:15 Didžiojo sprogimo teorija
(1) 06:45 Didžiojo sprogimo teorija (2) 07:15 Didžiojo sprogimo teorija (3) 07:45 Didžiojo sprogimo
teorija (4) 08:15 Didžiojo sprogimo teorija (5) 08:45 Sveikatos

ABC televitrina 09:00 Nutrūkę
nuo grandinės (12) 09:30 Varom!
(2) 10:00 Vaikai šėlsta (20) 10:30
Džiunglių princesė Šina (18)
11:30 Nepaliesta Meksika (3)
12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (6) 13:40 Ekstrasensų mūšis (12) 16:00 Reali
mistika (50) 17:05 Nusikaltimų
tyrėjai (9) 18:15 Kas žudikas? (5)
19:30 Dainuok mano dainą 21:30
MANO HEROJUS Paskutinis samurajus 00:30 Ekstrasensų mūšis (13) 02:30 Bepročiai
06:00 „Pavojingiausios kelionės.
Madagaskaras“ 06:30 „Pasaulio
turgūs. Florencija“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Pasaulis iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti. Afrika“ 08:30 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 08:45
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas 11:00
„Iššūkis“ (3/3; 3/4) 13:00 „Baltoji vergė“ (35; 36) 15:00 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 15:15
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žinios 16:12 Orai 16:15 Rubrika
„Saugi vaikystė“.” 16:20 Partizanų keliais 2 16:50 Grilio skanėstai 17:25 „Neišsižadėk“ (36)
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Neišsižadėk “ (36 tęs. 37) 20:00
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (11; 12)
22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“
(12 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/3; 3/4)
00:40 „Viskas dėl tavęs“ (7; 8)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (2/2;
2/3) 04:15 Skinsiu raudoną rožę
04:40 „Rasputinas“ (8) 05:30 Grilio skanėstai
06:10 Televitrina 06:25 Ledo
kelias 07:25 Paskutinė lokių karalystė 08:30 Planetos talentai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Statybų gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30 Autopilotas 11:00
Pragaro kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Paskutinė lokių karalystė 14:00 Atšiaurioji Aliaska
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:52 Sportas 21:58 Orai
22:00 Geležinis žmogus 3 00:35
Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti
02:10 Paskutinis žmogus Žemėje
02:35 Daktaras Hausas
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Laumės juosta
2018. Vaikų vokalinės muzikos
festivalis. 2 d 07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 08:05 Misija
08:30 Mano mama gamina geriau! 09:30 Režisieriaus Petro
Abukevičiaus 90-osioms gimimo
metinėms 11:00 Makbetas 13:20
Klauskite daktaro 14:10 Stilius
15:05 Giminės ir 16:00 Euromaxx 16:30 Laukinės gamtos
slėpiniai 17:00 Atspindžiai 17:30
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 18:15 Stambiu planu
19:00 Kėdainių miesto šventės
didysis koncertas 22:00 Kino
žvaigždžių alėja 00:20 Anapus
čia ir dabar 01:05 Kino žvaigždžių
alėja. Andromedos štamas 03:15
Linija, spalva, forma 03:45 Stilius
04:35 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 05:30 Panorama 05:52 Sportas. Orai
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Dievas veikia per
visus kunigus
Ar nežinai, kas yra kunigas? Jis yra Viešpaties pasiuntinys. Ar jis skelbia savo žodžius? Nekęsdamas jo,
nekenti to, kuris jį kunigu
pašventino. „Iš kur aš žinau,
kad Dievas jį kunigu pašventino?“ klausi. Jei tuo netiki,
tai tuščia yra visa tavo viltis.
Jei Dievas per jį neveikia, tai
nesi pakrikštytas, nedalyvauji
paslaptyse, nesinaudoji palaiminimais, nesi krikščionis.
„Kaip tai? Argi Dievas visus kunigus pašventina, net
ir nevertuosius?“ Šventimus
Dievas suteikia ne visiems,
bet veikia per visus, net ir tada, kai jie yra neverti žmonėms išgelbėti. Ko Dievas nedaro mūsų išganymui? Ko jis
nėra kalbėjęs? Per ką jis neveikia? Jei jis veikė per Judą
ir per pranašus, apie kuriuos
kalbėjo: „Aš jūsų nepažįstu.
Pasitraukite nuo manęs, neteisybę darantieji“, juo labiau
jis veikia per kunigus...
„Bet šis kunigas neduoda
išmaldos“, sakai. „Jis neatlieka savo pareigų“. Iš kur tai žinai? Nepeik, tikrai nežinodamas. Bijok atsakomybės! Kai
kurie sprendimai tesiremia
paprastu įtarimu. Sek Viešpačiu ir klausyk, ką jis sako:
„Aš nužengsiu ir žiūrėsiu, ar
pasiekusis mane šauksmas
sutinka su jų darbais, o gal
taip nėra“? (Pr 18, 21). Jei ir
gerai žinai, dalyką ištyrei ir
radai tikrą, tai lauk Teisėjo ir
neužbėk Kristui už akių. Jis
ištirs, ne tu. Esi paprasčiausias tarnas, ne Viešpats. Esi
tik avelė. Nepulk Ganytojo,
kad nereikėtų atsakyti už tai,
ką apie jį bloga kalbi.
„Kaip tu gali man įsakyti“,
kalbi kunigui, „ko pats nedarai? Ne kunigas tai tau įsako.
Jei tik jo klausytum, neturėtum laukti jokio užmokesčio.
Tas, kuris įsako, yra Kristus...
„Bet“, toliau sakai, „kunigas
turėtų būti geresnis negu aš
esu“. Kodėl? „Kadangi jis
yra kunigas“. Ar jis tavęs nepralenkia daugeliu dalykų –
vargais, pavojais, kovomis,
REKLAMA

sunkenybėmis? Ar šiomis sąlygomis jis nėra geresnis kaip
tu? Jei jis ir nebūtų doriškai
geresnis už tave, tai argi dėl
to tu turėtum save pražudyti? Klausyk, ką Viešpats sako:
„Teismo dieną žmonės turės
duoti apyskaitą už kiekvieną
pasakytą tuščią žodį (Mt 12,
36). Ar manai esąs geresnis
negu kitas? Ar nedejuoji, ar
nesimuši į krūtinę, ar nenulenki galvos, ar neseki evangelijos muitininku? Jei ne, tai
važiuoji į pražūtį, jei ir būtum
geresnis. Jei esi geresnis, tai
tylėk, kad pasiliktum geresnis. Jei tauški, viskas veltui.
Jei laikai save geresniu, tai
tokiu nesi. Nelaikydamas savęs geresniu, padarai ypatingą pažangą...
Sakyk man, kai ateini žaizdotas į gydytojo butą, ar klausi jį turi ar neturi jis pats žaizdą, pirmiau negu jis tavo žaizdą patepa ir ištiria? Jei ir turi,
ar dėl to rūpinies? Jei jis ir
turėtų, ar tu savosios negydytum? Sakai: „pirmiausia pats
gydytojas turi būti sveikas.
Jei jis pats nėra sveikas, tai ir
aš savo žaizdos negydysiu“
Jei kunigas ir būtų blogas, ar
dėl to pasaulietis turėtų būti
ramus? Visai ne. Priešingai:
kiekvienas gaus jam paskirtą
užtarnautą, prideramą bausmę, taip pat ir tu. Šiuo atveju
kunigas ir pasaulietis stovo
ant to paties laipto... „Tai kodėl jis yra mums vyresnysis?
Kodėl jis užima tokią vietą“?
kaltini toliau.
Nekalbėkime apie Bažnyčios mokytojus nieko blogo, neteiskime jų taip aštriai,
kad sau nepakenktume. Verčiau žiūrėkime į save pačius
ir neapkalbėkime kitų. Laikykime tą dieną pagarboje,
kurią mums kunigas suteikė
šviesą. Jei kas turėtų tėvą su
tūkstančiu ydų, tai tas ydas
nutylėtų. Pasakyta: „Klausyk
savo tėvo, kuriam tu gimei,
ir neniekink savo pasenusios
motinos“ (Pat 23, 32). Jei tai
galioja kalbant apie kūniškus
tėvus, juo labiau tai tinka dvasiškiems tėvams. Laikyk tai
didžiu dalyku, kad kunigas
tau kasdien patarnauja, šventąjį Raštą moko suprasti, tavo
labui Dievo namus puošia,
dėl tavęs neišmiega, už tave
meldžiasi, maldaudamas už
tave prieš Dievą stovi, už tave
atgailoja. Jo visa tarnyba skirta tau. Tai laikyk didžiu dalyku, apie tai mąstyk ir artinkis
prie jo su visa pagarba.
Jei jis nusidėjėlis, kas tau
rūpi? Ar teikia kunigas, kuris nėra nusidėjėlis, visus di-

džiuosius palaiminimus savo
paties vardu? Visai ne. Tavo
tikėjimu remiasi visas jo veikimas. Ar padės tau geras kunigas, jei pats neturi tikėjimo?
Ar pakenks blogas, jei esi tikintis? Ar kunigo gyvenimo
būdas ir jo dora turi tokį didelį
veikimą? Dievo palaiminimai
nėra tos rūšies, kad jie vyktų
pagal kunigo dorą. Viskas priklauso nuo Dievo malonės.
Kunigas teturi tik žodžius ištarti. Svarbiausį dalyką padaro Dievas, gi kunigas atlieka
tik simbolinį veiksmą.
kun. Jonas Auksaburnis

Popiežius viso pasaulio šeimoms:
Padėkite Dievui
įgyvendinti jo svajonę
Šeštadienio vakarą Dublino Croke Park stadione vyko
vienas pagrindinių Pasaulinio
šeimų susitikimo renginių
– šeimų šventė – liudijimų
ir maldos vakaras, kuriame
dalyvavo ir popiežius Pranciškus.
„Dėkoju už karštą sutikimą.
Gera čia būti! Šiandien susitikome Dubline šeimų švente dėkoti Dievui už tai kas
esame: po pasaulį pasklidusi
viena Kristaus šeima. Bažnyčia yra Dievo vaikų šeima, sakė Pranciškus. Šeima, kuri
džiaugiasi kartu su besidžiaugiančiais ir verkia kartu su
tais, kuriuos slegia skausmas,
jaučiasi parblokšti ant žemės.
Šeima, kurioje vieni kitais rūpinasi, nes Krikšto dėka visi
esame Dievo, mūsų Tėvo,
vaikai. Štai kodėl, - pridūrė
popiežius, - visada drąsinu
tėvus kiek įmanoma greičiau
krikštyti savo vaikus, kad jie
priklausytų didžiajai Dievo
šeimai“.
Toliau savo kalboje popiežius sakė, kad šeimos sudaro Dievo tautos daugumą.
„Kokia gi būtų Bažnyčia be
jūsų?“ Pranciškus paaiškino, jog norėdamas, kad būtų
geriau matomas šeimos grožis ir labiau pripažįstama jos
svarba, jis parašė apaštališkąjį
paraginimą „Amoris laetitia“
– apie šeimos džiaugsmą. Jis
taip pat norėjo, kad ir šio Pasaulinio šeimų susitikimo tema būtų: „Šeimos Evangelija – džiaugsmas pasauliui“.
„Dievas nori, - sakė popiežius, - kad kiekviena šeima
būtų tarsi švyturys, skleidžiantis pasauliu Jo meilės

džiaugsmą. Ką tai reiškia? Tai
reiškia, kad mes sutikę gelbstinčią Dievo meilę bandytume žodžiais arba be žodžių
ją liudyti mažais gerumo darbais kasdienybės rutinoje, paprastomis gyvenimo akimirkomis. Tai ir yra šventumas“,
pabrėžė popiežius, pridurdamas, kad pašaukimas mylėti
ir siekti šventumo skirtas ne
privilegijuotai mažumai, bet
visiems. „Ir dabar, jei turime akis, galime jį pamatyti
aplink mus. Jis tyliai glūdi
širdyse visų tų šeimų, kurios
myli, atleidžia, yra gailestingos visiems kam to reikia,
ir tai daro tyliai, netrimituodamos“. „Tėčiai ir mamos,
seneliai ir senelės, vaikai ir
vaikaičiai – visi yra pašaukti
šeimoje pasiketi meilės pilnatvę“.
Toliau savo kalboje popiežius atsakė į kiek anksčiau
išklausytus šeimų liudijimus.
Šeima iš Burkina Faso papasakojo apie atleidimo šeimoje svarbą. Popiežius šia proga
vėl priminė jau ne kartą minėtus tris šeimos gyvenime esmiškai svarbius žiodžius: „atsiprašau“, „prašau“, „ačiū“.
„Atleisti, - sakė Pranciškus,
- tai padovanoti dalelę savęs.
Jėzus visada mums atleidžia.
Jo atleidimo dėka ir mes galime atleisti kitiems“. Kitame
liudijime kalbėta apie socialinių tinklų įtaką vaikų auklėjimui. Šios priemonės labai svarbios. Tik reikia saiko
ir išminties. Irakiečių šeima
kalbėjo apie meilę, kuri padėjo ištverti karą ir persekiojimus. Pasak popiežiaus, jų pavyzdys liudija kaip Kristaus
Kryžius duoda jėgų, padeda
blogį nugalėti gerumu, į neapykantą atsakyti atleidimu.
Popiežius taip pat padėkojo
už liudijimą dešimties vaikų
tėvams Mary ir Damianui.
Galiausiai popiežius palietė ir
jam labai brangią senelių išminties ir patirties perdavimo
jaunajai kartai temą. „Jei visuomenė nesupranta senelių
svarbos – ji neturi ateities“.
„Leiskite jums pasakyti dar
vieną dalyką, - sakė popiežius
baigdamas savo kalbą. Jūs,
šeimos, esate Bažnyčios ir
pasaulio viltis. Dievas – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia
– sukūrė žmoniją pagal savo
paveikslą, kad ji dalyvautų jo
meilėje, kad būtų šeimų šeima, kad džiaugtųsi ramybe,
kurią tik Jis gali duoti. Liudydami Evangeliją jūs galite
padėti Dievui įgyvendinti jo
svajonę“.
VATICAN NEWS

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“
Tai kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo metodu, kurio metu:
išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje labiausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklandesniais; susipažinsime su nesmurtinio (atjaučiančio) bendravimo principais; mokysimės atpažinti savo ir kitų poreikius; gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką,
geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.
Renginys nemokamas, vykdomas pagal projektą „Darni
šeima visam gyvenimui – misija įmanoma“, dalinai finansuojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
6 susitikimai po 2,5 val. – antradieniais, Prienuose, Kęstučio g. 16 (Prienų parapijos namuose).
Lektorė Bernadeta Mališkaitė SJE.
Pirmasis susitikimas – rugsėjo 18 d. 18 val.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba
www.prienuparapija.lt
Vietų skaičius yra ribotas.
Daugiau informacijos rasite www.prienuparapija.lt

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

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

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

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2018 m. rugsėjo 1 d., www.naujasisgelupis.lt

Rugsėjo 1 d.
ŠEŠTADIENIS
Mokslo ir žinių diena
Baltijos jūros diena
Pasaulinė barzdų diena
Saulė teka 06:23
leidžiasi 20:14
Dienos ilgumas 13.51
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė, Gytis
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, ridikus,
ridikėlius, burokėlius, morkas,
pastarnokus, petražoles, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Matematinis galvosūkis

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

1

Š E ŠTA D I E N I S

+13
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +21

SEKMADIENIS

RUGSĖJO

2

+14
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +23
RUGSĖJO

3

+13 +22

P I RM A D I E N I S

+13
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +22
RUGSĖJO
Atsakymai

4

+14 +23

ANTRADIENIS

+15
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

Rugsėjo 3 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 06:27
leidžiasi 20:10
Dienos ilgumas 13.43
Delčia (22 mėnulio diena)
Berta, Bronislovas, Bronislova, Grigalius, Sirtautas, Mirga,
Bronislava
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

+15 +21
RUGSĖJO

5

+15 +22

TREČIADIENIS

+14
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +21
RUGSĖJO

6

Rugsėjo 4 d.
ANTRADIENIS
Pasaulinė seksualinės
sveikatos diena
Saulė teka 06:29
leidžiasi 20:07
Dienos ilgumas 13.38
Delčia (23 mėnulio diena)
Ida, Rozalija, Girstautas, Germantė, Rožė, Germina
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Spraga tvoroje.

Rugsėjo 6 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:32
leidžiasi 20:02
Dienos ilgumas 13.30
Delčia (25 mėnulio diena)
Beata, Faustas, Vaištautas,
Tautenė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

RUGSĖJO

+13 +22

Rugsėjo 2 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 06:25
leidžiasi 20:12
Dienos ilgumas 13.47
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Ingrida, Protenis, Vilgaudas,
Steponas, Vilgaudė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Rugsėjo 5 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:30
leidžiasi 20:05
Dienos ilgumas 13.35
Delčia (24 mėnulio diena)
Laurynas, Erdenis, Dingailė,
Justina, Stanislava, Stasė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 5, 23, 25,
27, 32, 40

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 9013472.00€
6 skaičiai

0

228663.00€ 0

5+1 skaičius 15588.50€ 1
5 skaičiai

2850.50€

1

4+1 skaičius 77.50€

44

4 skaičiai

8.00€

285

3+1 skaičius 4.50€

697

3 skaičiai

1.50€

4647

2+1 skaičius 1.25€

5068

2 skaičiai

34686

0.75€

Kito tiražo prognozė:

10,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+14
+21

KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1329
2018-08-29

Vikingo skaičius: 5

KET VIRTADIENIS

+12 +19

Savaitė istorijos puslapiuose

1655
1914
1923

m. rugsėjo 1 d.: rusų kariuomenė sudegino Zapyškį.

m. rugsėjo 1 d.: Sankt Peterburgas pervadintas Petrogradu.

m. rugsėjo 1 d.: žemės drebėjimas nusiaubė Tokiją ir Jokohamą, nusinešdamas apie 100 000 žmonių gyvybių.

1939
1983
1985
2004

m. rugsėjo 1 d.: Vokietija užpuolė Lenkiją: prasidėjo Antrasis
pasaulinis karas.

RUGSĖJO
Atsakymai

Sudoku

+13 +20

7

+12 +20

P E N K TA D I E N I S

+14
+18
KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +19

+13 +17

VANDENS TEMPERATŪRA

476

m. rugsėjo 4 d.: germanų federam. rugsėjo 2 d.: JAV pripažino
cijos generolas Odoakras nuvertė
Lietuvos nepriklausomybę.
paskutinį Vakarų Romos imperijos imperatom. pr. m. e. rugsėjo 2 d.: Oktaviano rių Romulą Augustulą.
laivynas nugalėjo Marko Antonijaus
m. rugsėjo 4 d.: 44 ispanų misiir Kleopatros pajėgas Akcijaus jūrų mūšyje.
onieriai įkūrė Los Andželą, pavadinę
jį
El
Pueblo
de Nuestra Señora La Reina
m. rugsėjo 2 d.: baigėsi Antrasis pasaulinis karas: Japoni- de los Ángeles de Porciúncula.
ja kapituliavo.
m. rugsėjo 5 d.: Pasirašyta
Portsmuto taikos sutartis, užm. rugsėjo 3 d.: San Marinas
paskelbė nepriklausomybę nuo baigusi Rusijos-Japonijos karą.
Romos. Seniausia vis dar egzistuojanti respublika pasaulyje.

1991
31
1945
301

1777
1783
1967
1993

1781

1905

m. rugsėjo 3 d.: pasirašyta Parm. rugsėjo 1 d.: SSRS naikinyžiaus taika, užbaigusi Amerituvas numušė Pietų Korėjos
kos revoliuciją.
avialinijų lėktuvą.
m. rugsėjo 3 d.: Didžioji Brim. rugsėjo 1 d.: Atlanto vantanija pripažino JAV nepriklaudenyno dugne aptiktos „Titanisomybę.
ko“ nuolaužos.
m. rugsėjo 3 d.: Švedijos kem. rugsėjo 6 d.: pradėta statyti
m. rugsėjo 1 d.: Šiaurės Osetiliuose įvestas dešinės pusės
Vilniaus gynybinė siena.
joje ginkluoti užgrobikai įsivereismas.
žė į Beslano miestelyje esančią mokyklą ir
m. rugsėjo 7 d.: Borodino mūm. rugsėjo 4 d.: prasidėjo popaėmė 500–1400 žmonių (daugiausiai vaikų)
šis, kuriame Napoleono vadopiežiaus Jono Pauliaus II vieš- vaujama prancūzų armija laimėjo prieš ruįkaitais. Įkaitų drama nusinešė virš 150 gyvynagė Lietuvoje.
bių, mažiausiai 556 žmonių sužeista.
sų pajėgas.

1503
1812

+19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS
+19 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+18 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8480 nSv/val.

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

