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Projekto pabaigoje – 
susitikimas su Tomu 
Venclova

SKAITYKITE 3 p.

Stiklinė pieno, kavos 
ar greipfrutas: kartu 
su vaistais šie įprasti 
produktai gali tapti 
net ir pavojingais

SKAITYKITE 4 p.

REKLAMA

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Sugriautas 
didžiausias 
mitybos mitas – 
raudona mėsa 
bei pienas 
yra naudingi 
sveikatai

Ištiko 
psichologinė 
krizė – ką 
daryti? pataria 
psichologė

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Paroda-šventė „Jurginų 
žiedai kunigaikštienei 
Elenai“

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 8 p.

NUKelta Į 3 p. 

Kokie užkandžiai 
galimi 
darželiuose ir 
mokyklose?

SKAITYKITE 7 p.

NUKelta Į 2 p. 

Žmonių netenkina tokia 
sveikatos apsaugos sistema

Apie save – eilėmis ir dainomis

SKAITYKITE 6 p.

SKaItYKIte 3 p. 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Lankantis įvairiose 
sveikatos priežiūros 
įstaigose (ligoninėse, 
poliklinikose, klinikose) 
tenka išgirsti įvairiausių 
žmonių nusiskundimų 
ir nepasitenkinimo 
dabartine padėtimi. 

Suprantama, kad, išgirdę 
apie valdžios ketinimus nai-

kinti kai kurias rajonuose vei-
kiančias ligonines, labiausiai 
sunerimo vyresnio amžiaus 
žmonės. Apie brangstančius 
vaistus jau nėra ką kalbėti. 
Sveikatos apsaugos ministras 
kasdien vis po „gerą naujieną“ 
pateikia, o permainų ten, kur 
verkiant reikia, – nemato.

Kai „greitoji – ne 
taksi“

Labai taikliai apie tai pa-
sakė Kauno klinikose sutikta 

viena jonaviškė: „Jaunimas 
jau evakavosi į užsienio ša-
lis, kur yra bent kiek vertina-
mi, nors ten ir sunkiai dirba. 
Dabar liko seniai, kurie patys 
nepajėgia už save pakovoti, 
ne tik patys pas daktarus nuei-
ti. Prieš keletą metų dar buvo 
sakoma, kad mūsų šalyje li-
ko tik patriotai ir pensininkai. 
Dabar jau liko tik pensininkai, 
kuriuos sėkmingai pavyksta 
evakuoti tik į kapines...“.

Lietuvos valstybinės 
reikšmės keliuose šiuo 
metu yra sumontuotos 
25 greičio palaikymo 
sistemos (sektoriniai 
greičio matuokliai), 
kuriomis skaičiuojamas 
vidutinis transporto 
priemonių greitis. 

Sektoriniai greičio matuo-
kliai iki šiol tik fiksavo pažei-
dimus, tačiau, atlikus metro-
loginę patikrą, matuoklių už-
fiksuoti duomenys nuo rugsė-
jo pradžios bus perduodami į 
Administracinių nusižengimų 
registrą (ANR).

Vairuotojai, viršiję greitį 

Nuo rugsėjo 1-osios sektoriniais 
greičio matuokliais užfiksuoti 
pažeidėjai sulauks nuobaudų

ruožuose, kuriuose sumon-
tuotos minėtos sistemos,  jau 
sulauks ir baudų. Pažeidimo 
protokolas bus siunčiamas to-
kia pat tvarka, kaip ir užregis-
travus greičio viršijimą stacio-
nariu greičio matuokliu.

Šios sistemos veikimo prin-
cipas paprastas: viena kamera 
užfiksuoja automobilį ir važia-
vimo pro ją laiką, o kita –  tuos 
pačius duomenis ruožo pabai-
goje. Sektorinio greičio siste-
ma pagal atstumą tarp kamerų 
ir ruožo pradžioje ir pabaigoje 
užfiksuotą laiką apskaičiuo-
ja vidutinį greitį. Jį viršijus, 

PRIENŲ MENO MOKYKLA
2018-2019 m. m.

KVIEČIA MOKYTIS
vaikus ir suaugusius

skambinti fortepijonu, gitara, griežti smuiku, pūsti: 
klarnetą, triūbą, saksofoną, groti liaudies 

instrumentais: lumzdeliu, birbyne, kanklėmis, 
armonika, groti akordeonu, mokytis dainavimo,

mokytis dailės ir fotografijos.

Priimame visus norinčius nuo 5 m. 
Daugiau informacijos mokyklos internetinėje 

svetainėje: www.menas.prienai.lm.lt  
Gytis Ambrazevičius, Mindaugas Ancevičius, Greta Ambrazaitė, Lina Buivydavičiūtė.
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Vyriausybė apskundė EŽTT sprendimą 
Vyriausybė pateikė skundą dėl Europos Žmogaus Teisių Teismo 
sprendimo, kad Lietuvoje prieš daugiau nei dešimt metų 
slaptame amerikiečių kalėjime neteisėtai buvo tardomas Saudo 
Arabijoje gimęs palestinietis.

per neblaivų vyrą Kauno rajone žuvo žmogus
Sekmadienį kelio Vaišvydava-piliuona-pakuonis-pabališkiai 
ketvirtajame kilometre automobilis vairuojamas neblaivaus (1,64 
prom. alkoholio) vairuotojo, gimusio 1990 metais, kelio posūkyje 
nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Žuvo kartu važiavęs keleivis.

Pasiklausius žmonių, atro-
do, kad Lietuvoje sveikatos 
priežiūros sistema visiškai ne-
tobulėja, o atvirkščiai – žlug-
doma. Nei ministras, nei kiti 
tautos išrinktieji visai nesi-
rūpina dar likusių Lietuvoje 
žmonių gerove ir sveikata, 
jos išsaugojimu ir profilak-
tika, kad žmogus kuo ilgiau 
galėtų gyventi kokybišką gy-
venimą. Pasak vieno vyriškio, 
įsijungusio į pokalbį, labiau-
siai kenčia kaimo gyventojai, 
kuriems sunkiau pasiekiamos 
gydymo įstaigos. Pasako-
jo žmogus savo istoriją, kai 
dėl įtariamo insulto buvo iš-
vežtas į Kauno klinikas, o po 
apžiūros, po kelių valandų, 
praleistų Priėmimo skyriuje, 
buvo išvežtas į III klinikinę 
ligoninę. Ten dar praleidęs dar 
3–4 valandas, paryčiais buvo 
paleistas namo. Kur dėtis, kai 
nei autobusai, nei troleibusai 
nevažiuoja, o ir pats nelabai 
orientuojasi naktį mieste? Tai-
gi, sėdėjo prie ligoninės esan-
čioje stotelėje, kol pradėjo 
kursuoti autobusai. Šiaip taip 
pasiekė namus. O jeigu kas 
nors būtų atsitikę ir, anot jo, 
būtų pas Dievulį iškeliavęs iš 
tos stotelės? Bet kam tai rūpi, 
juk greitoji – ne taksi, džiau-
kis, kad išvežė...

Neįgaliojo vežimėliui 
gauti reikia asmens 

dokumento
Neseniai teko lankytis Aly-

taus S. Kudirkos polikliniko-
je, kurios tvarka nustebino. Su 
mažai vaikščiojančiu ligoniu 
prie durų neprivažiuosi – rei-
kia leidimo. O kaip jį gauti? 
Jei netinkamu laiku atvažia-
vai, tai stovėk prie užtvaro 
ir maigyk mygtuką – nieko 
nesulauksi, jokios informa-
cijos. Neįgaliam ligoniui į 
konsultacijų kabinetą nuvež-
ti reikia vežimėlio. Tam, kad 
jį gautum, reikia užpildyti 
prašymą, kuriame reikia nu-
rodyti asmens kodą ir tapaty-
bės kortelės ar paso išdavimo 
numerį. Tik banko sąskaitos 
numerio nereikėjo... Vežimė-
lį grąžinus, lapelio su asmens 
duomenimis neatidavė. Be-

Žmonių netenkina tokia sveikatos apsaugos sistema
je, Prienų poliklinikoje tokių 
dalykų nebūna, asmens duo-
menų nereikia pateikti. Argi 
negana būtų parodyti siunti-
mą ar pensininko, neįgaliojo 
pažymėjimą?

Šypsenos ne visada 
užtenka

Jau kuris laikas kalbama 
ir diskutuojama apie mažus 
gydytojų atlyginimus. Žino-
ma, gaila, kad taip yra mūsų 
šalyje. Bet mažus atlyginimus 
gauna ne tik gydytojai ir mo-
kytojai. Labai norėtų dides-
nius gauti ir kiti aukštąjį išsi-
lavinimą turintys darbuotojai. 
Ne visi turi galimybę įsitaisy-
ti į gerai mokamas vietas, juk 
reikia kažkam ir kitus darbus 
dirbti.

Ne visi turi galimybę ir pri-
sidurti iš šalies, gauti arbatpi-
nigių. Na, o gydytojai, ypač 
turintys didesnę darbo ir gy-
venimo patirtį, moka ir papil-
domo euriuko paprašyti, įvar-
dindami, kad gydytojas, kelis 

kartus konsultuodamas, nusi-
pelno dovanėlės... Ne visiems 
svarbu, kad tu gal paskutinius 
savo pinigus atiduosi.

Štai ką pasakojo viena daž-
nai poliklinikose bei ligoninė-
se besilankanti moteris. „Nu-
einu pas gydytoją, žiūriu– ant 
durų užrašas, kad gydytojui 
geriausia dovana – šypsena. 
Taigi, jau eidama į kabine-
tą nutaisau plačiausią šypse-
ną. Po apžiūros padėkoju ir 
sakau, kad labai gražu, kai 
gydytojui ligonis gali nuo-
širdžiai padėkoti ir nusišyp-

soti. Bet geriau jau būčiau 
to nesakius. Pažiūrėjo kaip į 
kokią kvaišą, kaip į menkys-
tą, prismeigdamas žvilgsniu 
prie grindų“, – sakė moteris, 
primindama ir kitiems, kad 
einant pas tą gydytoją vie-
toj šypsenos geriau 10 eurų 
duoti. Tada jau ir gydytojas 
šypsosis...

Renkasi jaunus 
gydytojus, tik jų 

mažai
Graudu, kai žinai, kaip gy-

vena žmogus, duodantis tuos 
varganus euriukus gydytojui, 
kuris turi daug daugiau negu 
ligonis. Štai viena moteris pa-
sakojo, kad ruošiantis eiti pas 
gydytoją specialistą, kaimynė 
patarė neiti tuščiomis, o duoti 
10–20 eurų, nes kitaip, sako, 
nė recepto neparašys.Na, ką 
gi, pirmą kartą davė 20 eurų, 
o nuėjus kitą kartą (buvo pa-
siųsta dar vienai konsultacijai) 
pabandė nieko neduoti. Tad 
nieko ir negavo... 

Dar viena pašnekovė pa-
sakojo, kad jau antras mėnuo 
negauna iš gydytojos tyrimų 
atsakymo, vis žada ir žada 
paskambinus telefonu, sako, 
reikės važiuoti ne tuščiomis, 
jeigu nori kažką sužinoti...

Iš pokalbių su žmonėmis 
aiškėja vienas dalykas – žmo-
nės dažniau renkasi jaunus 
gydytojus, kurie yra atidesni, 
daugiau dėmesio skiria ligo-
niui, su juo pasikalba ir pini-
gėlių neima. Teko ne vieną 
girdėti sakant, kad reikia pri-
sirašyti pas jaunus daktariu-

kus. Tik gaila, kad jų nedaug, 
dauguma išsilavinusių jaunų 
medikų „evakavosi“ svetur. 
O senieji, kurių dauguma jau 
yra pensinio amžiaus, ne vi-
sada supranta, kad papras-
tam, ligotam žmogiukui rei-
kia atjautos ir dėmesio, kad 
nereikėtų laukti atlygio pini-
gine išraiška.

Tiesa, negalima sakyti, kad 
visi vyresnio amžiaus gydyto-
jai tik ima kyšius, žadėdami 
patikimesnę narkozę opera-
cijos metu ar žaizdas susiūti 
plonesne adata ar geresniu 
siūlu. Yra gerų ir sąžiningų 
medikų, kurie dirba pagal pa-
šaukimą ir sąžinę.

Ar nevertėtų pas 
garbaus amžiaus 

žmones vykti 
gydytojui ar 

kompetentingam 
slaugytojui

Jeigu ligonį atsiveži į poli-
kliniką pats, o ne greitoji at-
gabena, tai tikrai nelabai ma-

lonu stumdytis su vežimėliu 
(jeigu pavyksta gauti) siaurais 
gydymo įstaigos koridoriais. 
Sunku ir tą garbaus amžiaus 
ligonį tampyti, jis pavargsta 
ir pyksta, kai reikia pasiruoš-
ti kelionei. Dažnam, prižiū-
rinčiam sergantį ar sunkiai 
vaikštantį artimą žmogų, kyla 
mintis: kodėl negali gydytojas 
ar slaugytojas pats atvažiuoti į 
namus? Juk kai ateina rinkimų 
į Seimą metas, tai garbaus am-
žiaus žmonėms sudaromos są-
lygos balsuoti namuose. 

„Teko vežti konsultacijai 

pas gydytoją 89 metų mamą. 
Būčiau išsikvietus gydytoją 
į namus, tačiau prieš tai iš-
kviesta specialistė įspėjo, kad 
daugiau taip nedarytume. Jos 
manymu, senutė vaikšto ir ga-
li būti atvežta į rajoninę ligo-
ninę. O tas jos vaikščiojimas 
– pasiremiant vaikštyne ar laz-
dele, prisilaikant už sienos iki 
tualeto ir prie stalo. Tad kai rei-
kėjo vežti pas specialistą, teko 
prašytis iš darbo ne tik man, 
bet ir dukrai, kad padėtų. Tai-
gi, vienas gydytojas būtų atva-
žiavęs pusvalandžiui, o mums 
teko dviem sugaišti daugiau 
kaip pusę dienos“, – pasako-
jo moteris.

Neseniai teko matyti, kai 
prie poliklinikos neįgaliojo ve-
žimėlyje nualpo garbaus am-
žiaus moteris. Seną žmogų nu-
vargino ir pati kelionė pas gy-
dytoją, ir apžiūra bei procedū-
ros, ir karštas oras. Vargo su ja 
ir dukra, stumianti tą vežimėlį. 
Argi tai žmogiška, kad tokio 
amžiaus ligonį reikia pačiam 

atsivežti pas gydytoją? 
Dar liūdniau, kai gydytojas 

net nekalba su tuo į kabinetą 
atvestu seneliu, visko klausia 
artimuosius. Gal būtų geres-
nė praktika, kad neurologas 
ar psichiatras apsilankytų na-
muose, pamatytų, kaip elgiasi, 
kaip gyvena ir kaip orientuo-
jasi aplinkoje tas žmogelis? Ir 
tada išklausytų artimuosius.

Kodėl ligoninėse stovi 
tuščios lovos?

Norint pertvarkyti sveika-
tos priežiūros sistemą, ma-

žinti ligoninių skaičių regio-
nuose teigiama, kad dauguma 
lovų stovi tuščios. Taip, tikrai 
būna tuščių lovų, kadangi ne 
visada guldomi gydymui li-
goniai. Ne vienas skundžiasi, 
kad vos paeinantis po opera-
cijos pacientas tuoj išrašomas 
namo, nors dar tikrai būna rei-
kalinga speciali priežiūra. Juk 
dabar kiekvienoje seniūnijoje 
ar gyvenvietėje nėra ambula-
torijos ar felčerinio punkto, 
kurio medikas lankytų ir pri-
žiūrėtų ligonį.  

Niekas nepasakys, kad būtų 
blogai, jeigu atokiame savival-
dybės kaime gyvenantis sene-
lis būtų paguldytas į ligoninę, 
kur jam būtų atliekamos fizi-
oterapijos procedūros, pasta-
tomos lašinės, bent kartą per 
metus atliekama rimta apžiū-
ra ir stebėjimas. Argi nebūtų 
žmogui geriau, kai pasikon-
sultavęs pas gydytojus didžio-
siose klinikose jis būtų gydo-
mas pagal jų rekomendacijas 
savo regiono ligoninėje. Tada 
mažiau būtų gulinčių Klinikų 
koridoriuose ir laukiančių ne-
žinia ko. O rajoninių ligoninių 
specialistams, slaugytojams ir 
pagalbiniam personalui nerei-
kėtų baimintis dėl savo dar-
bo vietų.

Daug galima išgirsti nege-
rovių poliklinikose ir ligoni-
nėse. Sveikatos sistema nėra 
tobula, ji netenkina nei gydy-
tojų, nei jų pacientų. Daugelis 
kalbintų ir kalbėjusių žmonių 
mano, kad sveikatos apsau-
gos ministras, prieš rengda-
mas nepamatuotus pokyčius, 
tegul ateina ir nors po vieną 
dieną pabūna poliklinikose ar 
ligoninėse, tegul pamato rea-
lią situaciją, pasikalba su ligo-
niais. Žinoma, jis pats to nepa-
darys, tačiau yra jo aplinkoje 
žmonių, kurie jam pataria, 
atstovauja ir renka duomenis. 
Juk ne Dievas iš dangaus nu-
leidžia tuos įvairius įstatymus 
ir jų pakeitimus.

 Nei pavardžių, nei vardų 
kalbintų žmonių nerašome, 
nes jie ir toliau eis į tas pa-
čias gydymo įstaigas. Didelio 
pasirinkimo nėra, ypač tada, 
kai esi atsiųstas pas specia-
listą konsultuotis. Bet faktai 
nedžiugina. Gal reikia poli-
klinikas ir ligonines ne nai-
kinti, o tiesiog labiau pritai-
kyti žmonėms?
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Nuniokojo du šimtmečius veikiantį muziejų 
Didžiulis gaisras sekmadienio vakarą nuniokojo du šimtmečius 
Rio de Žaneire veikiantį Brazilijos nacionalinį muziejų, iš kurio 
ugniagesiams ir darbuotojams pavyko išgelbėti keletą istorinių 
relikvijų.

Kabule žuvo kandidatas į parlamentą
Kabule per sekmadienio vakarą įvykusį teroro išpuolį žuvo 
kandidatas į parlamentą Anvaras Niazis. Užpuolikams detonavus 
magnetinę bombą, sprogo automobilis, kuriuo važiavo A. Niazi, 
taip pat buvo sužeisti trys politiką lydėję asmenys.

projekto pabaigoje – susitikimas 
su Tomu Venclova

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Rugpjūčio 30 dieną 
Birštono kurhauze 
vyko Birštono viešosios 
bibliotekos projekto 
„Po žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai 
renginiai Birštone 2018“ 
baigiamasis renginys –  
susitikimas su talentingu 
poetu, rašytoju Tomu 
Venclova ir jo kūryba.

T. Venclova –  ne tik įžy-
mus Lietuvos poetas, liberalus 
konservatyvaus nacionalizmo 
kritikas ir talentingas eseistas, 
bet ir vienas iškiliausių Vidu-
rio ir Rytų Europos visuome-
nės ir kultūros kritikų draugi-
jos narių, tokių kaip Česlovas 
Milošas, Vaclovas Havelas ar 
Josifas Brodskis. T. Venclo-
va daugiausia bendravo su 
Č. Milošu.

1975 metais T. Venclova 
parašė atvirą laišką Lietuvos 
komunistų partijos Centro 
komitetui, kuriame pareiškė 
norą emigruoti, išdėstyda-
mas apsisprendimo priežas-
tis. 1977 m. sovietinė valdžia 
leido jam išvykti iš Sovietų 
Sąjungos. Tai, atrodo, turėjo 
būti labai neįtikėtina, bet visgi 
įvyko. Kad T. Venclova mums 
yra išskirtinė asmenybė, rodė 
ir pilna salė susirinkusiųjų.

Paskutinis baigiamasis ren-
ginys, susitikimas su poetiniu 
žodžiu ir muzika, privertė 
klausytojus ir žiūrovus pajus-
ti, kokie svarbūs yra šie rengi-
niai, praturtinantys kiekvieno 
mūsų dvasinį pasaulį. 

Prisilietimus prie T. Venclo-
vo poezijos pradėjo aktorius 
Andrius Bialobžeskis, skaity-
damas ankstyvąją poeto kūry-

bą, fleitininkė Augustė Jana-
tjeva sukūrė nuostabų muzi-
kinį foną ir nuotaiką. Vėliau 
buvo skaitomi kiti eilėraščiai 
bei poezijos kūriniai, prieinant 
iki pačių naujausių. Tiesa, pats 
rašytojas paminėjo, kad dabar 
rašo jau mažiau.

T. Venclova taip pat su-
pažindino su savo kūryba, 
kalbėjo apie kai kuriuos gy-
venimo momentus, taip pat 
prisiminė, kad prieš daugelį 
metų teko plaukti Nemunu 
pro Birštoną. Beje, dabar ra-
šytojas pamalonino birštonie-
čius paminėdamas, kad mūsų 
kurortas savo grožiu prilygsta 
Šveicarijos kurortams...

T. Venclova sakė, kad jau 
daug metų gyvena Jungtinė-
se Amerikos Valstijose, daž-
nai lankosi Kroatijoje, Pran-
cūzijoje, tačiau labai myli 
Lietuvą. „Žmogus nepasi-
renka vietos, jis pasirenka 
Lietuvą“, – sakė T. Venclova. 
Paskaitęs kai kuriuos nau-
jausius eilėraščius, tarp jų ir 
„Rugpjūčio elegiją“, rašyto-
jas dalijosi įžvalgomis ir pa-
stebėjimais apie juos, taip pat 
atsakė į susirinkusiųjų klausi-

mus apie straipsnį „Aš dūstu“, 
apie ankstyvąją kūrybą, kuo ji 
skiriasi nuo vėlesnės.

Gražių žodžių apie T. Ven-
clovą ir jo kūrybą išsakė ren-
ginyje dalyvavusi savivaldy-
bės merė Nijolė Dirginčienė 
bei bibliotekos direktorė Ali-
na Jaskūnienė.

Kadangi susitikimas su T. 
Venclova buvo paskutinis šių 
metų renginys, bibliotekos 
direktorė dėkojo ir visai savo 
komandai, partneriams bei vi-
siems dalyvavusiems, kurie 
irgi prisidėjo, kad renginiai 
būtų sėkmingi ir populiarūs.

Birštono viešosios bibliote-
kos kolektyvas birštoniečiams 
ir svečiams suteikė galimybę 
visą vasarą mėgautis lietuvių 
rašytojų ir poetų kūryba, kartu 
leistis į nepamirštamas, sva-
jingas bei įdomias literatūri-
nes keliones, klausytis puikios 
ir užburiančios muzikos.

Reikia priminti, kad šį pro-
jektą organizavo Birštono vie-
šoji biblioteka, o rėmė Lietu-
vos kultūros taryba, LR kul-
tūros ministerija ir Birštono 
savivaldybė. 

Belieka tikėtis, kad šis pui-
kus projektas bus tęsiamas ir 
kitais metais, nes žmonėms jis 
reikalingas.

laima
dUOBlIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje savo kūrybą 
pristatė jaunimas. 

Poetė Greta Ambrazaitė at-
vyko su prieš porą savaičių iš-
leista pirmąja knyga „Trapūs 
daiktai“. Autorė yra 2018 m. 
„Pirmosios knygos“ konkur-
so nugalėtoja.  

Lina Buivydavičiūtė – poe-
tė, literatūros ir kultūros kriti-
kė, knygos „Helsinkio sindro-
mas“ autorė. 

Dainų autorius ir atlikėjas 
Gytis Ambrazevičius – jauno-
sios kartos bardas, dainuojan-
tis jau aštuonerius metus. 

Televizijos ir teatro aktorius 
Mindaugas Ancevičius yra ne 
tik atlikėjas, bet įvardijamas ir 
kaip smagios dūšios padauža 
tiek scenoje, tiek gyvenime, 
kartas nuo karto sukuriantis 
kokią dainą savo arba tikrų 
poetų eilėmis. 

Jaunieji kūrėjai prieniš-
kiams prisistatė ir eilėmis, 

Apie save – eilėmis ir dainomis
ir dainomis, taip pat dalijosi 
mintimis apie kūrybą ir gy-
venimą.   

L. Buivydavičiūtė, kalbėda-
ma apie kolegės Gretos knygą, 
ją apibūdino kaip gotikinę, su 
labai „tiršta“ poezija, kurioje 
kiekvienas eilėraštis – kaip 
įvykis. Jos manymu, pavadi-
nimas „Trapūs daiktai“ kilo 
dėl pasaulio, žmogaus ir jo 
prasmių trapumo. Pasak kri-
tikės, Greta sugeba rašyti ne 
tik sau, bet ir kitam, fiksuoti 
akimirkas. 

Pati knygos „Trapūs daik-
tai“ autorė pasakojo, kad į 
knygą sudėti tekstai, parašy-
ti per pastaruosius penkerius 
metus. 

„Rašymas man yra savo-
tiška psichoterapija. Tekstai 
kartais atsiranda tada, kai kas 
nors „užkabina“ kokį mano 
saugiklį“, – pasakojo Greta 
Ambrazaitė. 

Pernai buvo išleista Linos 
Buivydavičiūtės knyga „Hel-
sinkio sindromas“. Autorė 
neneigia, kad jos kūriniuo-
se – daug jos pačios, gal net 
daugiau nei reikėtų, nei ji pati 

norėtų. „Mano knyga – ieš-
kojimai santykio su savimi, 
savo istorija ir pasauliu aps-
kritai. Čia daug pykčio, pro-
testo, maišto, galbūt dar joje 
rasčiau ir jaunatviško maksi-
malizmo. Norėčiau, kad kny-
goje būtų buvę daugiau mei-
lės, tos tikros, pamatinės. Tai 
ribinių patirčių knyga“, – tei-
gė autorė. 

Aktorius ir dainų atlikėjas 
Mindaugas Ancevičius savęs 
poetu nelaiko, jo repertuare – 
tik viena daina, kurios teksto 
autorius yra jis pats.

„Esu daug parašęs, bet ne-
laikau to poezija, greičiau – 
dienoraščiu. Savo emocijas, 
susikaupusius jausmus „išlei-
džiu“ per tekstus“, – kalbėjo 
Mindaugas. 

Gytis Ambrazevičius atlieka 
dainas, kurių tekstų autorius – 
jis pats. Kalbėdamas apie sa-
ve, istorijos studijas baigęs 
vaikinas juokavo: „Moku mo-
kesčius, nevagiu.“ 

Šis susitikimas – tai Rašy-
tojų klubo vykdomo projekto 
„Salvete, juvenus“, skirto jau-
nųjų kūrybos sklaidai, dalis.

formuojamas pažeidimo pro-
tokolas.

Prieš įvažiuojant į kiekvie-
ną sektorinio greičio kontrolės 
ruožą, vairuotojus įspės speci-
alūs kelio ženklai, informuo-
jantys apie greičio matuoklius 
ir ruožo, kuriame matuojamas 
greitis, ilgį.

Nuo rugsėjo 1-osios sektoriniais greičio 
matuokliais užfiksuoti pažeidėjai sulauks 
nuobaudų Be pirminio tikslo – matuo-

ti vidutinį transporto priemo-
nės greitį, ateityje bus galima 
tikrinti, ar automobilis yra 
draustas, ar atlikta jo techni-
nė apžiūra ir ar nėra ieškomas 
kitose valstybėse. Taip pat 
planuojama, kad sistema leis 
patikrinti, ar transporto prie-
monių vairuotojai sumokėjo 
kelių mokesčius.

Lietuvos automobilių kelių 

direkcija atkreipia dėmesį, kad 
greičio palaikymo sistemos 
tikslas nėra bausti, svarbiau-
sia – užtikrinti eismo saugą bei 
skatinti vairuotojus važiuoti 
leistinu greičiu, nes  greičio 
viršijimas yra viena iš pagrin-
dinių skaudžių eismo įvykių 
priežasčių. Preliminariais duo-
menimis, apie 70 proc. eismo 
įvykių įvyksta dėl greičio vir-
šijimo. 

atKelta IŠ 1 p.
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-08-26 apie 19 val. prienų r., 
Veiverių sen., Veiverių mstl., Dvaro 
g., gyvenamojo namo prieangyje, 
išgertuvių metu vyras (gim. 1980 
m.) smurtavo prieš savo neblaivų 
(1,82 prom. alkoholio) tėvą (gim. 
1958 m.). Įtariamasis iš įvykio vietos 
pasišalino.

2018-08-27 apie 18 val. prienuose, 
Kęstučio g., nepilnametį vaikiną 
(gim. 2002 m.) sumušė keturi jau-
nuoliai. Nustatyti galvos sužalojimai, 
vaikinas stebėjimui paguldytas į 
Kauno klinikas.

2018-08-27 apie 10.10 val. prienų 
r., Ašmintos sen., Žarijų k. ribose, 
automobilis „Opel Astra“, vairuoja-
mas vyro (gim. 1999 m.), išvažiavo 
į priešpriešinio eismo juostą ir 
susidūrė su iš priekio važiavusiu 
automobiliu „VW passat“, vairuo-
jamu vyro (gim. 1943 m.). Eismo 
įvykio metu nukentėjo „Opel Astra“ 
vairuotojas, jam nustatytas nosies 
lūžis, veido bei dubens sumušimai. 
„VW passat“ vairuotojas dėl nosies ir 
šonkaulių lūžių paguldytas į Kauno 
klinikas.

2018-08-30 Alytaus apskr. VpK 
prienų r. pK gautas vyro (gim. 
1964 m.) pareiškimas, kad prienų 
r., Balbieriškio sen., Nešeikių k. 
ribose, netoli tvenkinio jį sumušė 
trys iš matymo pažįstami jaunuoliai. 
Atgavęs sąmonę vyras pasigedo 
auksinės 55 cm ilgio grandinėlės 
su stačiakampiu auksiniu pakabu-
ku, auksinės grandinėlės (27 cm 
ilgio), kuri buvo ant riešo, rankinio 
laikrodžio CITIZEN, mobiliojo ryšio 
telefono SONY, banko kortelės ir 70 
eurų. Nuostolis – 1280 eurų.

2018-08-30 gautas pranešimas, kad 
prienuose, J. Basanavičiaus g. dega 
namas. Atviros liepsnos nebuvo, iš 
pastato pro langus rūko dūmai. Ant 
viryklės pridegęs maistas buvo nu-
keltas iki pGp atvykimo. Išvėdintos 
uždūmintos patalpos. 

2018-08-30, 12.36 val., GMp paprašė 
pagalbos prienuose, J. Basanavi-
čiaus g. išnešti ligonį. Išnešta ir 
įkelta į GMp automobilį E. S. (gim. 
1932 m.).

2018-08-30 apie 19.06 val. gautas 
pranešimas, kad prienuose, Kauno 
g., mato didelius dūmus, galimai 
dega namas gyvenamųjų namų 
kvartale. pievoje buvo deginamos 
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paroda-šventė „Jurginų žiedai kunigaikštienei 
Elenai“

Vairuotojui nustatytas 5,8 promilės girtumas 
Vidurdienį kelyje Kaunas–Jonava automobilis, vairuojamas visiškai 
girto 30 metų vyro, iš kurio teisės vairuoti anksčiau jau buvo 
atimta, susidūrė su kitu automobiliu. Eismo įvykį sukėlusiam 
vairuotojui buvo nustatytas net 5,85 prom. girtumas.

Upėje susidūrė ir nuskendo dvi valtys
Kalifornijoje tebeieškoma keturių žmonių, dingusių Kolorado 
upėje šeštadienį susidūrus ir nuskendus dviem motorinėms 
valtims. pramoginė valtis, kurioje buvo 10 žmonių ir kitas laivas su 
šešiais žmonėmis, susidūrė ant Kalifornijos ir Arizonos ribos.

gamtinės atliekos, pavojaus niekam 
nebuvo, saugūs atstumai nuo pas-
tatų išlaikyti.

2018-08-30, 21.14 val., gautas prane-
šimas, kad Birštono sen., Kamiliavos 
k. mato kažką degant. Vyriškis degi-
no gamtines atliekas. Iki artimiausių 
pastatų apie 300 m, aplink pelkės. 
pavojaus niekam nebuvo.

2018-08-31 gautas pranešimas, kad 
Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., 
Smėlio g., Nemuno pakrantėje, 
kaimynė nebe pirmą kartą degina 
laužą, dūmai eina į namus. prižiū-
rint buvo deginamos atliekos 1x1 
m plote.

2018-08-31 Alytaus apskrities VpK 
prienų r. pK gautas G. B. (gim. 1995 
m., gyv. prienų r. sav.) pareiškimas, 
kad 2018-07-09 Vilniuje, Naujojoje 
Vilnioje, parko gatvėje, kieme 
tarp daugiabučių (kuriame kieme, 
tiksliai neprisimena), iš vyriškio, 
kuris prisistatė M. K. (gim. 1991 
m.) , už 1500 eurų pirko automobilį 
„BMW 330“, pagamintą 2003 m. 
Su pardavėju surašė standartinę 
pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje 
bendru susitarimu įrašė 900 eurų. 
Automobilį pirko su techniniais 
trūkumais, apie kuriuos pardavėjas 
minėjo. Šalindamas trūkumus, G. B. 
išleido 400 eurų, o norint automobilį 
užregistruoti sužinojo, kad pirktam 
automobiliui uždėtas apribojimas 
– turto areštas, apie kurį pardavėjas 
neinformavo ir taip sukčiaudamas 
pasisavino pinigus. padaryta 1900 
eurų turtinė žala.

2018-08-31 gautas pranešimas, kad 
2018-08-25 apie 24 val. sodyboje, 
esančioje prienų r., Išlaužo sen., 
Čiudiškių k., M. Šalčiaus gatvėje 
(tikslus adresas nustatinėjamas), 
tarp D. Ž. (gim. 1992 m., gyv. prie-
nuose) ir jo pažįstamo D. V. (apie 42 
metų amžiaus, gyvenančio Kaune) 
dėl asmeninių priežasčių kilo žodinis 
konfliktas, kuris perėjo į grumtynes. 
Grumtynių metu D. V. rankomis ir 
kojomis D. Ž. sudavė ne mažiau kaip 
6 smūgius į įvairias kūno vietas ir pa-
darė kraujosruvas ir nubrozdinimus 
įvairiose kūno vietose, bei sukėlė 
fizinį skausmą.

2018-09-01, apie 07.00 val., prienuo-
se gyvenamajame name prieš L. S. 
(gim. 1967 m.) smurtavo sutuoktinis 
I. S. (gim. 1965 m.), su kuriuo vyksta 
skyrybų procesas. I. S. sulaikytas ir 
uždarytas į Alytaus AVpK areštinę.

2018-09-01, 18.25 val., Birštono 
sav., Žemaitkiemio k., panemunės 
gatvėje, kelyje Birštonas–puzonys 
Alytaus apskrities VpK Birštono pK 
pareigūnai sustabdė K. K. (gyv. Ma-
rijampolės sav.) nuosavybės teise 
priklausantį automobilį „Renault 
Megane“, kurį vairavo neblaivus 
(3,07 prom. alkoholio) A. S., gim. 
1984 m., gyv. Vilkaviškio r. pagal 
LR BpK 140 str., A. S. sulaikytas 
48 val. ir uždarytas į Alytaus AVpK 
areštinę.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Jau gerą dešimtmetį 
rugsėjo mėnesį Birštone 
rengiamos jurginų 
šventės-parodos, kuriose 
dalyvauja daug jurginus 
mylinčių, puoselėjančių ir 
auginančių gėlininkių. 

Šiais metais paroda „Jur-
ginų žiedai kunigaikštienei 
Elenai“ sukvietė gėlininkes 
anksčiau, rugpjūčio 30 dieną. 
Jurginų augintojos parodai iš-
rinko pačius gražiausius, spal-
vingiausius, įvairių veislių 
jurginus ir juos lankytojams 
pristatė Birštono savivaldy-
bės fojė.

Gražiausia gėlė – 
jurginas

Kaip susirinkusiems į šią 
gražią ir spalvingą parodą sa-
kė Birštono vyriausioji kul-

tūros paveldo specialistė Au-
dronė Daubarienė, Birštono 
savivaldybėje svarbiausia ir 
gražiausia gėle laikomas jur-
ginas, prieš daugelį metų čia 
atgabentas Ustronės dvari-
ninko atsiskyrėlio Stanislovo 
Moravskio. 

Daug metų šias gėles gra-
žiai augino ir apie jas dainas 
dainavo mūsų bočiai, o mūsų 
krašte jos buvo prisimintos 

tada, buvo pradėta populia-
rinti S. Moravskio kūryba ir 
paaiškėjo, kad jis ir atvežė į 
mūsų kraštus jurginus. Tada 
Ustronės dvaro teritorijoje 
Jundeliškėse buvo pasodinti 
pirmieji jurginai, kuriuos pa-
dovanojo savo gėlynuose au-
ginusios moterys.

Džiugu, kad kiekvienais 
metais Birštono savivaldybės 
teritorijoje daugėja moterų, 
kurios savo gėlynuose augi-
na vis daugiau įvairių veislių 
jurginų. O kad jurginų veis-
lių yra tikrai daug, parodos 
lankytojai galėjo įsitikinti ap-
žiūrėdami eksponatus. Beje, 
parodoje dalyvavo tikrai ne 

visos moterys, auginančios 
ir puoselėjančios šias nuosta-
bias gėles.

Šiemet žiedai skirti 
kunigaikštienei Elenai

Savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė, tardama svei-
kinimo žodį jurginų augin-
tojoms, pasidžiaugė jurginų 
gausa, jų grožiu ir spalvomis,  
taip pat ir juos auginančio-
mis moterimis. Pasak me-
rės, tokios ypatingos parodos 
pritraukia žmones, skatina ir 
kitus auginti šias puikias gė-
les ir puošti savo sodybas bei 
miestą.

Merės pavaduotojas Vytas 
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Kalifornijoje per šaudymą sužeisti 10 žmonių 
Kalifornijos mieste San Bernardine mažiausiai 10 žmonių buvo 
sužeisti pradėjus šaudyti nežinomam asmeniui, pirmadienį 
pranešė vietos policija. Nukentėjusieji išvežti į tris artimiausias 
ligonines. Kai kurių jų būklė kritinė.

Nenustatė seksualinio priekabiavimo VDA
Vilniaus apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl 
galimo seksualinio priekabiavimo Vilniaus dailės akademijoje 
(VDA) nes nebuvo nustatyta tokių veiksmų. Vis gi konstatuota, 
kai kurių buvusių dėstytojų elgesys buvo neetiškas.

Kederys papasakojo, kodėl 
šiais metais jurginų žiedai ski-
riami kunigaikštienei Elenai. 
Mat kunigaikštienė Elena bu-
vo kunigaikščio Aleksandro 
žmona ir savo valdymo metu 
nemažai dėmesio skyrė Birš-
tonui, darė įtaką miesto kles-
tėjimui priimdama svarbius 
aktus. Istoriniai įvykiai, susi-
ję su kunigaikštienės Elenos 
valdymu, minimi 1842–1512 
metais.

Augintojos 
apdovanotos padėkos 

raštais
Merė N. Dirginčienė jur-

ginų augintojų triūsą įvertino 
padėkos raštais bei simboli-
nėmis dovanėlėmis ir skatino 
auginti bei puoselėti šias gra-
žias karališkas gėles mūsų ku-
rorte ir savivaldybės kaimuo-
se. Buvo apdovanotos  ne tik 
pavienės moterys, bet ir Birš-
tono vienkiemio bendruome-
nės kolektyvas, kuris parodai 
pristatė daug ir įvairių jurginų 
kompozicijų. Reikia paminė-
ti, kad šioje bendruomenėje 
yra labai daug moterų, puose-
lėjančių šias gėles, o Dalia Ba-
nienė savo sodyboje augina 
per šimtą jurginų veislių. 

Įspūdingą jurginų kompo-
ziciją – gėlių suknelę iš Žy-
druolės Pivarausienės išau-
gintų jurginų sukūrė Škėvonių 
kaimo bendruomenės mote-
rys. Reikia paminėti, kad Žy-
druolės išauginti jurginai yra 
išskirtinai gražūs, dauguma 
spalvų dar nematyta. Be to, ji 
parodai pristatė daugiausiai 
jurginų. 

Po renginio jurginų augin-
tojos pasidalino patirtimi, 
džiaugėsi, kad vasaros kaitra 
labai nepaveikė jurginų žie-
dų. Gal tik palaistyti reikėjo 
dažniau.

Gėlių augintojos, paprašy-
tos papasakoti apie jurginų 
auginimą, nedaugžodžiavo, 
tik priminė, kad reikia mylė-
ti ir puoselėti šias gėles, laiku 
iškasti ir sausai laikyti per žie-
mą. O jurginų augintoja Ona 
Valerija Grybauskienė iš Ne-
majūnų, kaip ir kiekvienais 
metais, jurginus pagerbė sa-
vo eilėmis.

Paroda veikė iki rugsėjo 1 
dienos, o visi norintys galėjo 
balsuoti ir rinkti patį gražiau-
sią ir įspūdingiausią jurginą.
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Rusijos naftos gavyba šiemet beveik nepakito 
Rusija naftos bei dujų kondensato per aštuonis šių metų 
mėnesius išpumpavo 0,3 proc. daugiau nei prieš metus - 366,006 
mln. tonų (vidutiniškai 11,040 mln. barelių per parą), pranešė 
Energetikos ministerija, remdamasi išankstiniais duomenimis.

Infliacija Turkijoje pakilo į 15 metų aukštumas
Metinė infliacija Turkijoje rugpjūtį pasiekė aukščiausią lygį 
nuo 2003 metų rugsėjo, parodė pirmadienį paskelbti oficialūs 
statistiniai duomenys. Metinė infliacija, liepą siekusi 15,85 proc., 
rugpjūtį pakilo iki 17,9 procento.

Stiklinė pieno, kavos ar greipfrutas: kartu su 
vaistais šie įprasti produktai gali tapti net ir 
pavojingais
Greipfrutai, pienas, kava ir 
arbata – įprasti produktai, 
kuriuos galima rasti bene 
kiekvieno šaldytuve ar 
virtuvės spintelėje. 

Tačiau žmonėms, kurie 
vartoja vaistus, į šių produk-
tų naudojimą kasdieniame 
racione reikėtų atkreipti ypa-
tingą dėmesį. „Eurovaisti-
nės“ farmacininkas Dainius 
Viederis pažymi, kad mi-
nėti produktai gali paveikti 
vaisto poveikio stiprumą, 
sulėtinti arba pagreitinti jo 
pasisavinimą ar padidin-
ti nepageidaujamų reakci-
jų tikimybę. Ką reikėtų ži-
noti apie greipfrutų, pieno, 
kavos ir arbatos sąveiką su 
vaistais?

Venkite greipfrutų
Vos viena stiklinė greipf-

rutų sulčių per dieną gali 
turėti įtakos vaistų pasisavi-
nimui žmogaus organizme. 
Greipfrutų sėklų ekstraktas, 
dėl didesnės vaisių koncen-
tracijos, paveikti medika-
mentus gali dar stipriau. Pa-
sak vaistininko, greipfrutai 
ir jų sultys slopina pagrin-
dinius fermentus, kurie da-
lyvauja vaistų pasisavinimo 
procese, o tai ir iššaukia są-
veiką ir ne visada laukiamą 
reakciją.

„Atsižvelgiant į tai, kas 
vyksta su vaistu kepenyse, 
rezultatai gali būti skirtin-
gi. Galima gauti nepakan-
kamą vaisto poveikį, taip 
pat padidėja tikimybė, jog 
pasireikš nepageidaujami 
šalutiniai poveikiai, o ypa-
tingai sunkiais atvejais – net 
apsinuodijimas“, – sako D. 
Viederis.

Didžiausią dėmesį reikė-
tų atkreipti vartojantiems 
cholesterolį mažinančius ar 
širdies veiklą gerinančius 
vaistus. Geipfrutų ir dalies 
preparatų, kurie skirti mi-
nėtiems nusiskundimams 
gydyti, sąveika, gali sukelti 
stiprius raumenų skausmus 
ar net raumenų ir nervų sis-
temos ligas. Taip pat nere-

komenduojama greipfrutų 
sulčių gerti kartu su kontra-
ceptinėmis tabletėmis – jos 
tiesiog gali nesuveikti.

Pienas – tik po 
valandos

Vis dažniau kyla diskusi-
jų dėl pieno vartojimo – ar 
pieną ir jo produktus vartoti 
išties yra sveika? „Eurovais-
tinės“ farmacininkas atkrei-
pia dėmesį, jog, vartojant 
vaistus, šio baltymų šaltinio 
geriau vengti arba, išgėrus 
vaistų, padaryti bent valan-
dos pertrauką.

„Pienas savo sudėtyje turi 
specifinių baltymų ir kalcio, 
dėl kurių galime negauti to-
kio vartojamų vaistų povei-
kio, tokio tikimės. Reikš-
minga yra ir tai, jog pienas 
gali sulėtinti ir pagreitinti 
vaisto pasisavinimo laiką“, 
– pažymi D. Viederis.

Geriau be kofeino
Su kava daugelis pradeda 

kiekvieną rytą, o kartais šio 
gėrimo pasimėgauja dar ir 
po pietų. Dauguma žmonių 

žino, kad kofeinas daro nei-
giamą poveikį miegui, gali 
padidinti kraujo spaudimą, 
todėl vengiama gerti kofeino 
turinčią kavą ar arbatą prieš 
miegą ar vartojant spaudi-
mui mažinti skirtus vaistus. 
Farmacininko teigimu, tai 
ne vieninteliai pavojai – ko-
feino turintys produktai ga-
li paveikti ir maisto papildų 
ar medikamentų nuo galvos 
skausmo pasisavinimą.

„Vartojant kofeino turin-
čių gėrimų kartu su mais-
to papildais ar tam tikrais 
vaistais, pavyzdžiui, aspiri-
nu, atsiranda didelė tikimy-
bė, jog preparatuose esan-
čias medžiagas pasisavinsite 
daug prasčiau arba visai jų 
neteksite“, – perspėja vais-
tininkas.

Šalutinių poveikių rizika 
ypač išauga tada, kai pati 
vartojamų vaistų struktūrą 
panaši į kofeino, pavyzdžiui, 
geriant bronchus plečiančius 
preparatus. Tokiu atveju gali 
padidėti nervingumas, prasi-
dėti širdies permušimai, gal-
vos sukimasis. 



�
TREČIAdIENIS, �018 m. RUGSĖJO 5 d., www.NAUJASISGElUPIS.lT

VERTA žINOTI

REKLAMA

Turkija žada atsisakyti atsiskaitymų doleriais 
 Turkijos prezidentas Redžepas Tajipas Erdohanas savaitgalį 
pažadėjo, kad Ankara sieks prekyboje su Rusija ir kitomis šalimis 
atsisakyti atsiskaitymų JAV doleriais. „Amerikiečiai elgiasi kaip 
laukiniai vilkai. Netikėkite jais“, – pareiškė jis.

Degalų kainos Lietuvoje beveik nepakito
Benzino ir dyzelino kainos degalinėse Lietuvoje nuo metų 
pradžios beveik nepakito, jos - mažiausios Baltijos valstybėse. 
Vidutinė 95-os markės benzino litro kaina praėjusioje savaitėje 
buvo 1,210 euro - 0,3 proc. mažesnė nei metų pradžioje.

Ištiko psichologinė krizė – ką daryti? pataria psichologė
Jūs blogai jaučiatės. 
Prastai miegate. Jūsų 
viduje spengia tuštuma, 
o pasaulis aplinkui atrodo 
beviltiškas. Kas tai? 

Tiesiog bloga nuotaika, nes 
lyja ir tamsu? Galbūt gedulas 
po svarbios netekties? Išda-
vystės skausmas? Ar tai kada 
nors praeis savaime? Psicho-
loginė krizė gali išsivystyti į 
psichinę ligą, privesti prie sa-
vižudybės... arba būti įveikta. 
Tačiau kaip žinoti, ar tai, ką 
patiriate, jau ir yra krizė ir 
jums reikia pagalbos? Apie 
tai pasakoja anoniminę psi-
chologinę pagalbą teikiančio 
„Krizių įveikimo centro“ di-
rektorė psichologė-psichote-
rapeutė Simona Glodenienė.

„Svarbu atskirti laikiną 
nuotaikos smuktelėjimą nuo 
psichologinės krizės. Krizė 
– tai tokia būsena, kai mūsų 
įprasti būdai pasijusti geriau 
nebepadeda, mes nuolat jau-
čiame psichologinę kančią ir 
tai trunka jau du mėnesius ar 
ilgiau. Nors yra įvykių, kurie 
gali ją sukelti – netektis, sky-
rybos, gyvenimas su nepagy-
domai sergančiu žmogumi ir 
kita, ne vien jie nusako, kad 
patekote į krizę. Nes krizė 
nėra atskiras įvykis, o mūsų 
individuali, savita reakcija į 
emociškai reikšmingą įvy-
kį. Pavyzdžiui, atleidimas iš 
darbo vienam bus natūrali 
profesinio kelio dalis, kitam 
– krizinė situacija, sukelian-
ti prieštaringas ir neigiamas 
emocijas, kurias sunku išgy-
venti“, – sako psichologė.

(Ne)įveiktos krizės 
scenarijai

Jei susidoroti su psicho-
logine krize nepavyksta, 
žmogaus darbingumas ga-
li smarkiai sumažėti, dažnai 
sutrinka miegas ir smunka 
gyvenimo kokybė. Mėgin-
damas pasijausti geriau, jis 
gali įnikti į priklausomybes, 
griebtis alkoholio ar narkoti-
nių medžiagų, arba mėginti 
užsimiršti sekindamas save 
nuolatiniu sėdėjimu darbe 
iki išnaktų. Neįveikta krizė, 
nuo kurios bėgame, silpni-
na mūsų psichologinį atspa-
rumą: jei ji nubloškia mus į 
daug prastesnę būseną, kita 

krizė, ištiksianti ateityje, ją 
dar labiau pablogins, nes vi-
sai nebežinosime, kaip su ja 
dorotis.

„Tai – apmaudi tiesa. Ne-
susidoroję su krize, tikėję 
teiginiais „kaip nors praeis“ 
arba „aš pats susitvarkysiu“, 
galime prarasti darbingumą, 
susigadinti santykius. Tačiau 
jei laiku kreipiamės profesio-
nalios pagalbos, pripažįstame 
sau, kad nesame ir neturime 
būti visagaliai ir kad šios kan-
čios mums savo būdais jau 
nepavyko įveikti, galime iš 
to išeiti ne tik į pradinę prieš-
krizinę būseną, bet ir į daug 
geresnę gyvenimo kokybę. 
Tokiu ir tik tokiu atveju ga-
lioja senasis Nyčės posakis 
„Kas manęs nenužudo, ma-
ne sustiprina“. Atsparumas 
ateities krizėms vieną įveikus 
išauga ir su kitomis dorositės 
lengviau“, – pasakoja „Krizių 
įveikimo centro“ vadovė.

Jei po dviejų mėnesių 
nesijaučiate geriau – 

ieškokite 
pagalbos

N a u j ų 
būdų, kaip 
susidoroti 
su psicho-
logine kri-
ze, paieš-
ka papras-
tai užtrun-
ka. Tuo lai-
k o t a r p i u 
ž m o g u s 
gali patir-
ti diskom-
fortą. Jį ly-
di bejėgiš-
kumas, nu-
sivylimas, 
bevertišku-
mas, neri-
mas, įtam-
pa. Anot S. 
Glodenie-
nės, gali-
ma susirg-
ti ir depre-
sija. „Štai 
čia galimos 
dvi išeitys: 
žmogus at-
randa būdų, 
kaip įveik-
ti krizę, ar-
ba neradęs 

sprendimo tarsi „užstringa“ 
sunkioje būsenoje. Antruo-
ju atveju labai svarbu laiku 
kreiptis pagalbos.“ 

Dažnai geriausius spren-
dimus sau žmonės atranda 

patys. Sunkiu laikotarpiu 
įtampą ir vienišumą gali su-
mažinti artimųjų palaikymas, 
jis būna netgi įveikimo būdų 
šaltinis. Ypač veiksmingas 
bendravimas su draugais ar 
pažįstamais, išgyvenusiais 
panašią situaciją.

Tačiau kartais to neužten-
ka ir reikia kreiptis į profe-
sionalų psichologą. „Tyri-
mai rodo, kad dažniausiai 
po dviejų mėnesių krizę pa-
tyrusio žmogaus savijauta 

ima gerėti, jis atranda būdų, 
kaip tvarkytis esamoje situa-
cijoje. Po artimojo netekties 
toks laikotarpis gali prasitęsti 
ir iki vienerių ar dvejų metų, 
tačiau po pirmųjų mėnesių 

turi pasijusti bent menkas pa-
gerėjimas. Jei taip nenutinka, 
o patiriami išgyvenimai labai 
stiprūs, trukdo kasdieniam 
gyvenimui, kyla minčių apie 
savižudybę – neatidėliokite 
ir kreipkitės profesionalios 
pagalbos“, – pataria S. Glo-
denienė.

Patiriant krizę gali padėti 
psichologas arba psichotera-
peutas, o kai reikalinga me-
dikamentinė pagalba – psi-
chiatras. 
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Sibire dingęs sraigtasparnis rastas sudužęs 
Rusijos gelbėjimo tarnybos, ieškojusios sekmadienį Irkutsko 
srityje dingusio sraigtasparnio Mi-8, rado orlaivį sudužusį, o visus 
tris jo įgulos narius – žuvusius. Orlaivis nuo stipraus smūgio į žemę 
subyrėjo, bet gaisro požymių nebuvo aptikta.

Iš kalėjimo pabėgo šimtai kalinių
pietiniame Tripolio priemiestyje, kur pastarosiomis savaitėmis 
vyksta pražūtingos kautynės, iš vieno kalėjimo per sekmadienį 
kilusias riaušes pabėgo apie 400 kalinių, pranešė policija. 

Kokie užkandžiai galimi darželiuose ir mokyklose?
Nauji mokslo metai 
pasitinka su iššūkiais 
ne tik ugdymo įstaigų 
personalą, virėjas, 
vaikus, bet ir jų tėvelius. 
Įsigalioja draudimas 
neštis į darželius 
užkandžius, kurie 
nurodyti naujame vaikų 
maitinimo apraše. 
Mokyklose užkandžių 
klausimą irgi bandoma 
spręsti rekomendacijomis 
ir tam tikrais ribojimais. 

„Teigiamai vertinčiau 
draudimą į darželius neštis 
guminukus, sausainius, šo-
koladus, kramtomąją gumą 
ir dar kitus „gardėsius“. Kal-
bu ne tik kaip dviejų vaikų 
mama, bet ir kaip  specia-
listė, kuri mato, kad jei vai-
kai tarp valgymų maitinami 

tokiais menkaverčiais ir net 
žalingais užkandžiais, jie 
nevalgo tikro maisto, o pas-
kui kaltinama, kad neskanu. 
Aišku, kad negalime lyginti 
moliūgo ar burokėlio skonio 
su saldainiais. Todėl mes su-
augę atsakingi, kas yra ant 
vaikų stalų, kada ir kaip jie 
valgo, nes reguliari, subalan-
suota, saikinga, įvairi mityba 
yra vienas iš pagrindinių as-
pektų norint, kad vaikai aug-
tų sveiki ir laimingi“, - sako 
VšĮ „Sveikatai palankus“ 
vadovė, vaikų maitinimo 
pokyčių Lietuvoje iniciatorė 
Raminta Bogušienė. 

Darželiuose jokių 
draudžiamų 
užkandžių

Įsakyme nurodoma, kad 
darželinukams draudžiamų 
maisto produktų (išvardinti 
lentelėje žemiau) įdėti papildo-
mai negalima. Vaikai per die-
ną maitinami ne mažiau kaip 
3 kartus, taip pat papildomai 
gauna vaisių ir pieno produk-
tų (jei dalyvauja pieno ir vai-
sių programoje), todėl neštis 
užkandžius tikrai nėra logiš-
ka – tai skatina nereguliarios 
ir nesubalansuotos mitybos 
įpročius, nuolatinį užkandžia-
vimą. Jei visgi vaikams norite 
įdėti maisto, tuomet galima 
neštis: vaisių, uogų, daržovių, 
pavyzdžiui, traškių morkyčių, 

trapučių ar kitų sveikatai pa-
lankių užkandžių. 

Jei pritaikyto maitinimo pa-
tiekalų darželiuose pagamin-
ti nėra galimybių, vaikai, ku-
riems skirtas pritaikytas mai-
tinimas, gali būti maitinami 
tą dieną savo iš namų atneštu 
maistu. Ugdymo įstaigos iš na-
mų atneštą maistą turi laikyti 
ir patiekti tinkamos tempera-
tūros. Jei su vaiko atstovais, 
sudaroma sutartis dėl vaiko 
maitinimo iš namų atsineš-
tu maistu, už maisto saugą ir 
kokybę pagal įsakymą atsako 
vaiko atstovai. Sutartyje dėl 
vaiko maitinimo iš namų atsi-
neštu maistu, turi būti nuostata 

apie draudžiamus atnešti mais-
to produktus (išvardinti lente-
lėje žemiau). Šias sutartis turi 
teisę sudaryti darželiai ir tos įs-
taigos, kuriose vaikams reika-
lingas pritaikytas maitinimas 
(alergijos, netoleravimo ar kitų 
sveikatos problemų atveju). 

Kas kontroliuos vaikų 
užkandžių dėžutes 

darželiuose?
„Tikrai nemanau, kad logiš-

ka būtų permesti visą atsako-
mybę auklėtojai, ar kars nuo 
karto įstaigoje pasirodančiai 
visuomenės sveikatos speci-
alistei ir tapti pamokslautoju, 
tikrinti vaikų spinteles. Bet ką 
tuomet daryti? 

Pirmiausia, būtina infor-
muoti tėvus: draudžiamų pro-

duktų sąrašas turi būti iška-
bintas kiekviename darželio 
persirengimo kambaryje, su 
kuriuo tėveliai turėtų raštiškai 
susipažinti. Nesveikų užkan-
džių nepatekimas į darželius 
ne tik apsaugos vaikus nuo 
natūralaus skonio naikinimo, 
bet apsaugos ir kitus vaikus, su 
kuriais dalinamasi ir rodomas 
blogas pavyzdys. 

Šiuo klausimu turi būti 
griežta įstaigos vadovo po-
zicija. Kaip švęsti gimtadie-
nius? „Esu tikra, kad keletas 
nukrypimų nuo kasdieninių 
mitybos įpročių neturi esmi-
nės įtakos sveikatai, bet reko-
menduočiau gimtadieniams 

rinktis kokybiškus ir sveikatai 
palankius desertus, jei visgi 
norima atšvęsti. Įsakymas jo-
kių išlygų nėra numatęs, kad 
gimtadieniams galima neštis 
ir tai, kas draudžiama. Galioja 
tos pačios sąlygos“, - sako R. 
Bogušienė.  

Mokyklose 
rekomenduojami sveiki 

užkandžiai
Mokyklinukams pagal tei-

sės aktą turi būti sudaryta ga-
limybė atsinešti, laikyti ir mai-
tintis iš namų tą dieną atsineš-
tu maistu. Tik klausimas, kiek 
tokių įstaigų bus, kurios skirs 
lėšų šaldytuvams ir kiek bus 
vaikų, kurie nešis maistą?! 

Tėveliai turės atidžiau stebė-
ti priešpiečių turinį, kad mais-

tas būtų ne tik saugus, bet ir 
kokybiškas. Už atnešto mais-
to saugą ir kokybę atsako vai-
ko atstovai. SAM išplatintame 
pranešime pateikta rekomen-
dacija, kad vaikai neštųsi tik 
mokyklose leistinus produk-
tus (http://sam.lrv.lt/lt/naujie-
nos/maistas-vaiku-priespieciu-
dezutese). 

Su šiuo įsakymu, mokyklo-
se turi pasikeisti užkandžių 
automatai ir bufetai su men-
kaverčiais gardumynais, nes 
apribotas desertų, konditeri-
nių gaminių cukrų kiekis iki 
16 g/100 g, gėrimuose cukrų 
ne daugiau kaip 5 g/100 g, o 
saldiklių negali būti. Jei mo-

kykla norės pardavinėti šaltus 
užkandžius,  sąrašą turės raš-
tiškai suderinti su tėvelių at-
stovais, kuris turės būti viešai 
skelbiamas.

„Jei jau dedate priešpiečius 
mokyklinukui, tai rinkitės 
maistą, kuriame nėra priedų, 
kuo trumpesnės sudėties, pvz. 
iki 5 ingredientų, kad jis būtų 
šviežiai ruoštas, turėtų mažiau 
druskos ir cukraus, daugiau 
skaidulinių medžiagų. Prieš-
piečių dėžutėje turėtų būti 
šviežios, raugintos, virtos dar-
žovės, žalumynai ir jų paga-
minti produktai (suktinukai, 
tortilijos, suvoštiniai ir pan.), 
grūdinių kultūrų produktai ir 
iš jų pagaminti patiekalai (sau-
sainiai, keksiukai, duoniukai 
ir pan.), švieži arba džiovinti 

(kokybiški) vaisiai ir uogos. 
Riešutai, sėklos taip pat laukia-
mi priešpiečių dėžutėje. Pieno 
produktai, atitinkantys nuro-
dytus teisės akte kriterijus, ga-
limi, tik jie greitai genda, juos 
reikėtų laikyti atitinkamoje 
temperatūroje. Po priešpiečių 
vaikai turėtų gerti vandenį. Ži-
noma, šalti užkandžiai augan-
čiam vaikai neturėtų atstoti šil-
tų ir šviežiai ruoštų pietų, ypač 
šaltuoju metų laiku“, – pataria 
R. Bogušienė.

Kas kontroliuos 
vaikų užkandžius 

mokyklose?
Mokykloje vaikai turi ga-

limybę per pertraukas išeiti 
į lauką, o šalia kaip spiečius 
prisisteigę ne tik prekybos 
centrų, bet ir kioskų, kebabi-
nių, hesburgerinių. Paaugliai 
jaučiasi laisvi rinktis, ką nori 
valgyti. Kai kurios mokyklų 
bendruomenės bendru suta-
rimu draudžia per pertrau-
kas išeiti iš mokyklos terito-
rijos, durys būna rakinamos. 
Kitų šalių patirtis rodo, kad 
tam tikru spinduliu aplink 
mokyklas neleidžiamos grei-
to maisto užkandinės ir kitų 
menkaverčių prekybininkų 
viliojimai, o kodėl pas mus 
tokio įsakymo nėra? 

„Jei atsitiktų taip, kad mo-
kyklos bendruomenė pritartų, 
kad iš mokyklos teritorijos 
vaikų neišleisti per pertrau-

kas arba šalia mokyklų nebū-
tų vilionių (kas nerealu greitu 
metu ir apskritai klausimas, ar 
kada taip bus), tai vaikai val-
gytų valgyklose šviežiai ruoš-
tą, šiltą maistą ir tik sveikatai 
palankius užkandžius, kurių 
prekiavimui pritartų tėvelių 
atstovai. Palankiau ne tik vai-
kų sveikatos atžvilgiu, bet ir  
maitinimo įstaigos, kurios or-
ganizuoja maitinimą mokyklų 
valgyklose, turėtų geresnes 
sąlygas. Tikiu, kad maistas 
mokyklose taptų skanesnis, iš 
kokybiškesnių produktų. Nes 
iki šiol už mokyklos ribų – pi-
cerija, tai ir mokykloje, norint, 
kad vaikai valgytų, kepamos 
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„Ford“ netieks į JAV pagamintus „Focus“
JAV gamintoja „Ford Motor“ atsisakė planų nuo kitų metų tiekti 
į JAV Kinijoje pagamintus „Focus“ modelio automobilius, nes 
dėl Vašingtono įvesto 25 proc. muito iš Kinijos įvežamiems 
automobiliams toks importas būtų ekonomiškai nenaudingas.

Mianmare „Reuters“ žurnalistai nuteisti kalėti 
Mianmare du naujienų agentūros „Reuters“ žurnalistai pirmadienį 
buvo nuteisti kalėti po septynerius metus už valstybės paslapčių 
apsaugos įstatymo pažeidimus nušviečiant rohinjų krizę, 
paskelbė teisėjas. Ši byla, laikoma puolimu prieš žiniasklaidą.

Rugsėjo 20 d. 18 val. 
Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre
Garso architektūra – tai 

edukacinis garso meno se-
minaras, skirtas visiems be-
sidomintiems kultūra.

Seminaras skirstomas į 
tris dalis – teorinę, praktinę 
bei performatyviąją.

Teorinėje dalyje bus pri-
statomos įvairios su garsu 
susijusios meninės kryptys, 
tokios kaip– garso instalia-
cijos, skulptūros, koliažai, 
aplinkos garsų fiksavimo 
tradicija, musique concrète 
ir kt. Išsamiausiai bus kal-
bama apie tas sritis, kurios 
publikai pasirodys aktua-
liausios ir kurias ši pasiūlys 
pati. Seminaras itin aktua-
lus besidomintiems muzi-
ka, kinu ir teatru.

Praktinėje dalyje bus 
pristatoma ambisoninė er-
dvinio garso sistema bei 

įvairūs, daugeliui – kiek 
netikėti, muzikos kompo-
navimo principai. Ši dalis 
skirta visiems tiems, kas 
linkęs ieškoti savito, cha-
rakteringo ir nenuspėjamo 
instrumentų skambėjimo. 
Dalį užbaigs bendra muzi-
kinė improvizacija kartu su 
Vladu Dieniniu, Gintautu 
Rože, Pijumi Džiugu Mie-
žiu ir Pauliumi Buraku.

Performatyviojoje daly-
je seminaro dalyvių laukia 
koncertas, kuriame bus ga-
lima išgirsti garso perfor-
mansą, atliekamą žymiau-
sio šio žanro atstovo Lietu-
voje – Armanto Gečiausko. 
Po performanso dalyviai 
bus pakviesti atvirai disku-
sijai kartu su seminaro mo-
deratoriais.

RENGINYS –  
NEMOKAMAS
Būtina dalyvių  

registraciją! 

Rugsėjo 18 d. 18 val. 
prienų kultūros ir laisvalaikio centre! 

picos“, - įsitikinusi mitybos 
specialistė.

Švieskime, motyvuokime 
vaikus valgyti sveikiau, kel-
kime jų sąmoningumo lygį, 
padarykime, kad sveika mi-
tyba tarp jaunimo taptų ne tik 
mada, bet būtinybe. Įrenkime 
jaukias valgyklas: su muzika, 
sėdmaišiais. Gal taip jauni-
mas mieliau leis laiką šiltoje 
mokykloje ir rinksis šviežiai 
ruoštą maistą ten, nei už jos 
ribų, ar nešis nesveikus už-
kandžius. 

Juk sudrausti ir apriboti ga-
lime tik mažus vaikus, o su-
augusius turime užsiugdyti 
nuo mažumės. Mokytojai ar 
visuomenės sveikatos speci-
alistai netikrins kuprinių, nes 
taip pažeistume vaikų privatu-
mo teises, o ir maisto saugos 
atžvilgiu tai būtų nelogiška. 

Bendruomenėse junkitės 

ir spręskite visi kartu. Griež-
ta ir teisinga įstaigos vadovo 
pozicija išspręstų daug nesu-
sipratimų ir visi būtų ne tik 
sveikesni, bet ir laimingesni ir 
nereikėtų jokių draudimų. 

Laisvai pasirenkamas 
meniu – nuo šiol 

derinamas su VMVT
Mokyklose paprastai or-

ganizuojami pietūs, bet ga-
li būti taip pat vykdomi kiti 
vaikų maitinimai: pusryčiai, 
priešpiečiai, pavakariai, va-
karienė.

Mokyklose kaip ir darže-
liuose vaikams, pateikusiems 
gydytojo raštiškus nurody-

mus tam skirtoje formoje, turi 
būti organizuojamas pritaiky-
tas maitinimas. 

Mokyklose laisvai pasi-
renkamo meniu derinti su 
atsakingomis institucijomis 
anksčiau nereikėjo, o dabar 
įsakyme nurodoma: „visi pi-
etų metu patiekiami patiekalai 
turi būti nurodyti valgiarašty-
je. Rekomenduojama sudary-
ti galimybę pasirinkti iš kelių 
karštųjų pietų patiekalų ir ke-
lių garnyrų. Rekomenduoja-
ma sudaryti sąlygas vaikams 
patiems įsidėti maisto.“

Taip vadinamas „laisvai pa-
sirenkamas meniu“ – patieka-
lai, kurie gaminami mokyklos 
valgykloje ir vaikai gali juos 
savarankiškai nusipirkti, ne-
užsisakydami reguliarių pie-
tų. Nuo šiol šiam meniu taip 
pat keliami reikalavimai, jame 
turi būti: bent vienas augalinis 

patiekalas, bent 50 proc. per 
15 d. valgiaraštį tausojančių 
patiekalų, su patiekalais ne-
rekomenduojami saldinti gė-
rimai, jau ir anksčiau buvo 
mažinamas produktų cukraus 
(iki 5 g/100 g), druskos (iki 1 
g/100 g) kiekis. 

Pavyzdžiui, laisvai pasiren-
kamame meniu vaikai galėtų 
rasti: 1-2 sriubas, 4-5 karštus 
patiekalus, 3 garnyrus, 3 sa-
lotas, nesaldintus gėrimus. Į 
patiekalų dažnumą taip pat 
būtina atsižvelgti. Pavyzdžiui, 
kasdien neturėtų būti cepe-
linai, bulvių plokštainis, vir-
tos dešrelės, picos ir t.t. Taip 
pat galioja visi draudžiami 

ingredientai, džiūvėsėliuose 
kepti mėsos ir žuvies gami-
niai, spirgučių padažas, rūkyti 
mėsos ir žuvies gaminiai, sul-
tiniai ir kita. 

Sudarytuose meniu nėra 
vertinama maistinė ir energi-
nė vertė. Ne tik laisvai pasi-
renkamų (nes neaišku ką vai-
kas pasirinks, gal tik sriubą), 
bet ir reguliarių pietų meniu ar 
meniu sudaryto socialiai rem-
tiniems. Tačiau tai atrodo ne-
logiška, nes kaip apskaičiuo-
jami procentai paros energijos 
normos, kai numatyta įsaky-
me, kad pietūs 30-35 proc., 
o gal bus tik 10 proc. visos 
dienos energinės vertės reko-
menduojamos vaikui, kaip tai 
vertinama??

Draudžiamų 
produktų sąrašas:
• bulvių, kukurūzų ar kito-

kie traškučiai, kiti riebaluo-
se virti, skrudinti ar spraginti 
gaminiai;

• saldainiai; šokoladas ir šo-
kolado gaminiai;

• valgomieji ledai;
• pieno produktai ir kondi-

terijos gaminiai su glajumi, 
glaistu, šokoladu ar kremu;

• kramtomoji guma;
• gazuoti gėrimai; energi-

niai gėrimai; nealkoholinis 
alus, sidras ir vynas;

• gėrimai ir maisto produk-
tai, pagaminti iš (arba kurių 
sudėtyje yra) kavamedžio pu-
pelių kavos ar jų ekstrakto; ci-
korijos, gilių ar grūdų gėrimai 
(kavos pakaitalai);

• kisieliai;
• sultinių, padažų koncen-

tratai;
• padažai su spirgučiais;
• šaltai, karštai, mažai rū-

kyti mėsos gaminiai ir mė-
sos gaminiai, kurių gamybo-
je buvo naudojamos rūkymo 
kvapiosios medžiagos; rūky-
ta žuvis;

• konservuoti mėsos ir žu-
vies gaminiai; strimelė (sil-
kė), pagauta Baltijos jūroje;

• nepramoninės gamybos 
konservuoti gaminiai;

• mechaniškai atskirta mė-
sa, žuvis ir maisto produktai, 
į kurių sudėtį įeina mechaniš-
kai atskirta mėsa ar žuvis; su-
bproduktai ir jų gaminiai (iš-
skyrus liežuvius ir kepenis);

• džiūvėsėliuose volioti ar 
džiūvėsėliais pabarstyti kepti 
mėsos, paukštienos ir žuvies 
gaminiai;

• maisto papildai;
• maisto produktai, pa-

gaminti iš genetiškai modi-
fikuotų organizmų (toliau 
– GMO), arba maisto pro-
duktai, į kurių sudėtį įeina 
GMO;

• maisto produktai, į kurių 
sudėtį įeina iš dalies hidrinti 
augaliniai riebalai;

• kiti maisto produktai ir 
patiekalai, neatitinkantys 
Tvarkos aprašo prieduose nu-
statytų reikalavimų. 

Sveikatai palankaus maisto 
technologė, ekologiškų mais-
to produktų sertifikavimo eks-
pertė, mitybos specialistė ir VšĮ 
„Sveikatai palankus“ direkto-
rė Raminta Bogušienė 
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Vilniuje trūks apie 300 pedagoginių specialistų 
Vilniaus meras Remigijus Šimašius teigia, kad popamokinės 
veiklos užtikrinimui sostinėje trūks apie 300 specialistų. Nuo 
rugsėjo savivaldybė žada finansuoti vadinamąsias prailgintas 
grupes pradinių klasių moksleiviams visose mokyklose.

Japonija nutrauks naftos importą iš Irano
Stambūs Japonijos naftos didmenininkai rengiasi spalį sustabdyti 
naftos importą iš Irano, baimindamiesi, jog Vašingtonas skirs 
sankcijas Irano naftą importuojančioms šalims. Nafta iš Irano 
pernai sudarė vos 5,3 proc. viso šalies importo.

Rugsėjo 15 d. akcija Lietuvoje

SUTVARKYK -> SUŽINOK -> PABENDRAUK 

Įmonėms, bendruomenėms, mokykloms, organizacijoms
Kam skirta

Nacionalinių ir regioninių parkų objektai (poilsiavietės, takeliai, suoliukai, pavėsinės)  
bei juose esantys vandens telkiniai (upės, ežerai, Baltijos jūros pakrantė)

Kas bus tvarkoma

Koks dienos planas

  9:30  Dalyviai renkasi parkų aikštelėse 
10:00  Trumpa informacija apie parką,  tvarkomas vietas ir talkos eigą 
10:20  Kelionė į tvarkomas teritorijas ir tvarkymas 
12:20  Edukacinės veiklos (susitikimai su gamtininkais, ornitologais, gamtos fotografais, kt.) 
13:00  Bendras aplinkai draugiškas piknikas 
14:00  Papildomos pažintinės veiklos visiems norintiems 

Užsiregistravote į renginį ir sutvarkėte parko infrastruktūros objektą?  
Tegu tai būna pastebėta – kiekviena organizacija sutvarkytą objektą galės pažymėti
lentele su savo logotipu. 

Kas po to

Turite klausimų? Kreipkitės!

projektai@mesdarom.lt  +370 631 79679 

Prisijunk prie didžiausios  
pilietinės iniciatyvos žmonijos istorijoje

www.worldcleanupday.org

Papildomos iniciatyvos

AKTYVUOKIS 
Judriosios veiklos siekiantiems

aktyviai praleisti laiką ir prisidėti
prie aplinkos švarinimo. 

Orientacinės varžybos, estafetės, plugging’as (bėgimas
renkant šiukšles), baidarių žygiai, kurių metu tvarkoma
aplinka ir perduodama ekologinio sąmoningumo žinutė 

Turite klausimų? Kreipkitės!

projektai@mesdarom.lt  +370 631 79679 

PATIRK 

Veiklos drąsiems, kūrybingiems,
iniciatyviems žmonėms, norintiems

savaitę iki rugsėjo 15-os dienos prisidėti
prie programos, skatinančios atkreipti

dėmesį į atliekų problemas,
įgyvendinimo. 

Eksperimentas: jo metu žmonės porą pasirinktų savaitės
dienų nešiosis visas savo suvartotų produktų pakuotes,
atliekas. Šis eksperimentas bus nuolat fiksuojamas ir
filmuojamas. 

PAŽINK

Aktyvūs edukaciniai
užsiėmimai aplinkosaugos

tema. 

Piliakalnių aplankymas ir jų tvarkymas, ekskursijos į atliekų
deginimo, rūšiavimo gamyklas ir sąvartynus, grafičių
valymas, daugkartinių maišelių siuvimas, akcija drabužių
išmetimo mažinimui „skudurų balius”, atvira laboratorija
(vandens mėginių tyrimo stebėjimas). 

 
Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos kviečia jungtis pavienius asmenis ar bičiulių grupeles  

Instaliacijos gamyba: iš surinktų atliekų bus kuriama
instaliacija skirta atkreipti visuomenės dėmesį į perteklinį
pakuočių vartojimą. 

Parduotuvių šturmas: nusipirkę produktus pirkėjai jų
pakuotes palieka prekybos vietoje, taip atkreipdami dėmesį
į perteklinį pakuočių vartojimą ir su tuo susijusias
problemas. 

Prisijunk prie didžiausios  
pilietinės iniciatyvos žmonijos istorijoje

www.worldcleanupday.org

Didžiausia pilietinė iniciatyva pasaulyje jau rugsėjo 15 d. Tapk jos dalimi!
World Cleanup Day – 
didžiausia tvarkymosi 
akcija pasaulyje, kurios 
metu šimtai milijonų 
savanorių  visame 
pasaulyje susivienys ir bus 
surinkta milijonai tonų 
šiukšlių. 

Lietuva minėdama savo 
100-tąsias valstybės atkūri-
mo metines taip pat prisijun-
gė prie šios pilietinės inicia-
tyvos. Mūsų tikslas - per vie-
ną dieną, t. y. Rugsėjo 15d. 
- sutvarkyti visus Lietuvos 
regioninius ir nacionalinius 
parkus. 

World Cleanup Day ak-
ciją inicijuoja estų įkurta 
„Let’s do It!“ organizacija, 
kuri 2008 metais sudrebino 
pasaulį su tikslu - per vieną 
dieną sutvarkyti visa Estiją. 
Kaimynės pavyzdžiu pasiekė 
ir kitos šalys, tarp jų ir Lietu-
va, įkurdama „Mes Darom“ 
organizaciją, kurios kasme-
tinės švaros akcijos jau ta-
po neatskiriama pavasarinių 
veiklų dalis didžiajai daliai 

Lietuvos gyventojų.
Šiemet Estija su „Let’s do 

it!“ ir JCI organizacijomis iš-
kėlė dar didesnį tikslą - savo 
šimtmečio proga padovanoti 
pasauliui didžiausią pilietinę 
iniciatyvą: per vieną dieną 
sutvarkyti visą pasaulį. Į šią 
akciją jau įsitraukė 150 pa-
saulio valstybių, visos jos 
rugsėjo 15 dieną tvarkys sa-
vo teritorijas. Planuojama, 
jog akcijoje dalyvaus apie 
5 procentai pasaulio gyven-
tojų. Užsienio šalyse plačiai 
paplitęs posakis ‘trash blin-
dness’ atkreipia dėmesį į tai, 
jog mes esame taip įpratę 
prie besimėtančių šiukšlių, 
jog tai tapo savaime supran-
tamu reiškiniu. Bet mes ga-
lime tai pakeisti! Pasaulinę 
akciją remia tokios didelės 
įmonės kaip: Microsoft, Ra-
disson Blu, Skype, Hyundai 
ir daugelis kitų.

O kas vyks Lietuvoje? 
Esame pakankamai tvarkin-
ga šalis ir kiekvienais metais 
bešeimininkių atliekų šalies 

teritorijoje randame vis ma-
žiau. Kaip pavyzdys, Darom 
akcijos metu 2016 metais bu-
vo surinkta apie 2 tūkstančiai 
tonų atliekų, o štai 2018 šis 
skaičius ženkliai mažesnis 
- 1,5 tūkstančiai t. Lietuvo-
je World Cleanup Day, kaip 
ir visame pasaulyje, organi-
zuoja „Darom“ ir JCI orga-
nizacijos. Pagrindinis akci-
jos objektas Lietuvoje - 35  
nacionaliniai ir regioniniai 
parkai. Tvarkyti nacionali-
nius ir regioninius parkus 
panoro daugiau nei 100 įmo-
nių iš visos Lietuvos: didieji 
prekybos centrai, telekomu-
nikacijos milžinės, bankinis 
sektorius, pramonės, pas-
laugų ir kt. įmonės. Ir toliau 
kviečiame registruotis www.
mesdarom.lt puslapyje įmo-
nes, kaimynus, draugus ar 
pavienius asmenis. Maži ir 
dideli, bet visi kartu galime 
sutvarkyti Lietuvą.

Rugsėjo 15 dieną vyks ir 
įvairios edukacinės progra-
mos bei pramogos, kurių 

metu gyventojai bus supa-
žindinami su didžiausiomis 
aplinkosaugos problemomis, 
dalyvaus įvairiose dirbtuvė-
se, ieškos sprendimų kaip 

prisidėti prie aplinkos tau-
sojimo.

Paminėkime savo šimtme-
tį parodydami pasauliui kokį 
gamtinį turtą turime, bei iš-

mokime jį puoselėti. Prisi-
junkime prie World Cleanup 
Day  dabar ir tvarkydami sa-
vo šalį išsaugokime planetą.

 DAROM 
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„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“
 
Tai kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo meto-

du, kurio metu:
išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje la-

biausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklan-
desniais; susipažinsime su nesmurtinio (atjaučiančio) ben-
dravimo principais; mokysimės atpažinti savo ir kitų porei-
kius; 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 finan-
suojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 
6 susitikimai po 2,5 val. – antradieniais, Prienuose, Kęs-

tučio 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

Sugriautas didžiausias mitybos mitas – raudona 
mėsa bei pienas yra naudingi sveikatai

Kanados McMaster 
universiteto Gyventojų 
sveikatos tyrimų instituto 
mokslininkų paskelbta 
studija griauna bene 
didžiausią visų laikų 
pasaulinį mitybos mitą, 
jog raudona mėsa bei 
pieno produktai nėra itin 
naudingi sveikatai. 

Tarptautinės mokslinės stu-
dijos, kurioje dalyvavo dau-
giau nei 218 000 žmonių iš 
52 pasaulio valstybių, rezul-
tatai parodė, kad tarp raudo-
ną mėsą bei pieno produktus 
gausiau vartojančių žmonių 
ankstyvos mirties rizika su-
mažėja 25 proc., o širdies 
sutrikimų rizika – 22 proc. 
Tokie tyrimų duomenys ak-
tualūs ir lietuviams, kurie 
raudonos mėsos perka penk-
tadaliu daugiau nei pernai ir 
vis dažniau renkasi rauginto 
pieno produktus.

Rugpjūčio pabaigoje 
Miunchene įvykusiame Eu-
ropos kardiologų kongrese 
pristatytoje mokslininkų stu-
dijoje teigiama, kad pasaulyje 
plačiai paplitusi sveikuoliška 
dieta, kuria rekomenduojama 
vartoti kuo mažiau raudonos 
mėsos, remiasi pasenusiais, 
daugiau nei prieš dešimtme-
tį atliktų tyrimų rezultatais. 
Tačiau šiandieninius mity-
bos įpročius nagrinėjančių 
tyrimų duomenys rodo visai 
ką kitą.

Anot Salimo Yusufo, Ka-
nados McMaster universiteto 
Gyventojų sveikatos tyrimų 
instituto profesoriaus, tyrimo 
metu nustatyta, kad žmonės, 

Visus besidominčius Šventu Raštu (Biblija)  kviečia-
me į studijas, kurios prasidės nuo rugsėjo 5 dienos ir vyks 
kiekvieną trečiadienį Prienų kultūros ir laisvalaikio centre 
(Vytauto g. 35) mažojoje salėje

Studijos prasidės nuo 19 val.
Organizatorius - Prienų rajono savivaldybės ben-

druomenių asociacija.

Trūksta lėšų kaliniams gydyti nuo ŽIV 
Teisingumo ministerija siekė, kad kaliniams gydyti nuo 
žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) bei laisvės atėmimo vietų 
infrastruktūrai gerinti būtų nukreipti 3 mln. eurų, kurių, šiemet 
nebus spėta panaudoti Šiaulių izoliatoriaus iškėlimo projektui.

pradeda veikti vidutinio greičio matuokliai
Nuo pirmadienio Lietuvoje pradeda veikti vidutinio greičio 
matuokliai. 25 vidutinio greičio matuoklių sistemos, iki šiol tik 
fiksavusios pažeidimus, dabar duomenis apie juos perduos 
Administracinių nusižengimų registrui.

kurių mitybos racioną suda-
rė didesni vaisių, daržovių, 
riešutų, ankštinių augalų, žu-
vies, pieno bei raudonos mė-
sos kiekiai, turėjo mažiausią 
širdies ir kraujagyslių ligų 
bei ankstyvos mirties riziką. 
Tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad norint sveikau maitin-
tis, reiktų apriboti suvartoja-
mų rafinuotų angliavandenių 
kiekius, o pieno produktus 
ir neperdirbtą mėsą galima 
įtraukti į vadinamąją sveikos 
mitybos dietą, kadangi šie 
produktai naudingi širdies 
veiklai ir organizmo ilgaam-
žiškumui.

Įprastose sveikatingumo 
gairėse nurodoma, kad su-
augę žmonės kasdien apie 8 
proc. reikalingų kalorijų tu-
rėtų gauti vartodami pieno 
produktus – tai sudaro dau-
gmaž stiklinę jogurto ir du 
sūrio gabalėlius. Tuo tarpu 
raudonos mėsos, tokios kaip 
jautienos ar ėrienos, pataria-
ma suvartoti ne daugiau nei 
70 gramų per dieną. Tačiau 
naujausio tyrimo rezultatai 
atskleidė, jog sveikatai nau-
dingiausia, jei per dieną su-
vartojamos trys tokios por-
cijos pieno produktų ir apie 
120 gramų neperdirbtos rau-
donos mėsos.

Lietuviai raudonos 
mėsos suvalgo 

daugiau
Didžiausio lietuviško pre-

kybos tinklo „Maxima“ duo-
menimis, pastaraisiais metais 
raudonos mėsos, tokios kaip 
kiauliena ir jautiena, parda-

vimai vidutiniškai išaugo 
penktadaliu. Ir nors plintant 
sveikos gyvensenos madoms 
šviežios mėsos kategorijoje 
vis dar pirmauja baltai mėsai 
priskiriama vištiena, raudo-
nos mėsos lietuviai nėra lin-
kę atsisakyti.

„Jei prieš keletą metų ma-
tėme šviežios kiaulienos ir 
jautienos pirkimų sumažė-
jimo tendenciją, tai paskuti-
niais metais matome gan ne-
mažą augimą. Vien per pra-
ėjusius metus šviežios kiau-
lienos  ir jautienos nupirkta 
apie 20 proc. daugiau nei už-
pernai. Tuo tarpu šiais metais 
fiksuojamas naujas augimas 
– per septynis mėnesius šie-
met šviežios kiaulienos par-
davimai augo beveik penk-
tadaliu, o šviežios jautienos 
–  25 proc.“, – teigia „Maxi-
mos“ komercijos vadovė Vil-
ma Drulienė.

Anot jos, toks raudonos 
mėsos paklausos augimas 
tarp tautiečių nėra visiškai 
nulemtas karštos vasaros, 
kuomet žmonės paprastai 
linkę pirkti daugiau šviežios 
mėsos ir esant geram orui 
ruošti ją gamtoje. 

„Lietuviai tiesiog iš nau-
jo atranda raudoną mėsą ir 
pardavimų duomenys rodo, 
kad to negalėtume tiesiogiai 
susieti su karšta vasara ar 
palankiais orais. Pavyzdžiui, 
šiemet sausį šviežios kiau-
lienos mūsų parduotuvėse 
nupirkta daugiau nei šių me-
tų gegužę ar birželį. Šviežios 
jautienos metų pradžioje taip 
pat parduota daugiau, nei šių 

metų viduryje“, - tvirtina V. 
Drulienė.

Vis dažniau renkasi 
rauginto pieno 

produktus
Nors iš pieno produktų 

lietuviai dažniausiai renka-
si riebų 3,2 proc. ar pusriebį 
2,5 proc. pieną, tačiau pas-
tebima, jog pastaruoju metu 
auga rauginto pieno produk-
tų paklausa. 

„Tai, kad produktai, turi-
nys vadinamųjų gerųjų bak-
terijų – kefyras, jogurtas, 
pasukos –  tampa vis labiau 
paklausesni, taip pat galima 
sieti su plintančiomis svei-
kesnės mitybos tendencijo-
mis. Skaičiuojame, kad  per 
2017 metus buvo parduota 
daugiau nei 15 milijonų pa-
kuočių įvairių rauginto pie-
no produktų. Daugiausiai jų 
– virš 1,8 milijono – gegužės 
mėnesį. Šiandieninis asorti-
mentas yra labai gausus, todėl 
tereikia paskaityti etiketes ir 
išsirinkti tuos produktus, ku-
rie savo sudėtyje turi gyvųjų 
bakterijų“, – teigia „Maxi-
mos“ komercijos vadovė.

Mitybos specialistai tvir-
tina, kad piene gausu balty-
mų, reikalingų raumenims, 
energijos teikiančių riebalų, 
taip pat mineralų – tai idea-
lus kaulus stiprinančio kal-
cio, regą gerinančio vitamino 
A, nervų sistemą stiprinančio 
vitamino D bei kitų organiz-
mui būtinų elementų – kalio, 
B grupės vitaminų, fosforo ir 
dar daugiau – šaltinis.  

MAXIMA 

prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“  
ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!
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UžSAkANT kETURIS SkElBImUS, PENkTąJį - įdĖSImE NEmOkAmAI
(PASIūlymAS GAlIOJA PRIVATIEmS ASmENImS)VERTA žINOTI

REKLAMA

prienų 
turguje

maltų sėmenų ar „kalociaus“– 
1,5 euro.

Paviljone ir kioskuose ne-
trūko rūkytos ir šviežios mė-
sos. Kilogramą rūkytų laši-
nukų buvo galima nusipirkti 
už 5,5–6,2 euro, lašinukų su 
kumpiu – už 6,5–7,8 euro, 
suktinio – už 10–11 eurų, rū-
kytos pūslės ar išpjovos – už 
8–10 eurų.

Kilogramas kiaulienos šo-
ninės kainavo 3,2–3,7 euro, 
kumpio – 3,9–4 eurus, spran-
dinės ar karbonado – 4,74–5,2 
euro, išpjovos – 5–5,2 euro, 
karkos – 1,54–2 eurus, mal-
tos kiaulienos – 3,2–3,8 euro. 
Kilogramas mėsinio viščiuko 

paviljone kainavo 2,4 euro, 
o namuose auginto – 3,8–4 
eurus.

Ramiau darosi gyvūnijos 
turgaus dalyje. Keletas paukš-
čių augintojų prekiavo jau-
niklėmis vištomis ir vištaitė-
mis. Už 4–5 mėnesių višteles 
prašė 5–5,5 euro, už šiek tiek 
vyresnes, jau pradedančias 
dėti kiaušinius – 6–6,5 euro. 
Paprastų nedidelių gaidžiu-
kų buvo galima nusipirkti už 
3–5 eurus, o gražių, veislinių 
– už 10–25 eurus. Už antis 
augintojai prašė 8–9 eurų, už 
naminį kalakutą ar kalakutę 
– 9–10 eurų, už putpeles – 4–
4,5 euro. Už dekoratyvinių 
vištų porelę ir gaidį augintojai 

prašė 30 eurų. Dar buvo mažų 
ir paaugintų ančiukų, kuriuos 
savininkas pardavė po 2,5–3 
eurus. Triušių augintojų buvo 
nedaug. Dabar jau mažiau kas 
gundosi pirkti šiuos mielus 
gyvūnėlius. Už suaugusį pati-
ną ar patelę prašė 20–30 eurų, 
o už jauniklius –5–10 eurų. 

Vyriškis iš Punios siūlė 
pirkti pintų krepšių bulvėms 
kasti ir grybams rinkti. Didelis 
krepšys kainavo 8 eurus, ma-
žesnis – 5–6 eurus. Gaminys 
nepigus, bet pynėjas sako, kad 
jį pagaminti užtrunka visą die-
ną. Žinoma, daiktas tarnauja 
ne vienus metus, tad daugelis 
ir perka, ir dar ne po vieną.

Ūkininkai iš automobilių ir 
priekabų prekiavo javais. Už 
centnerį miežių, kviečių ar 
kvietrugių prašė daugiausiai 9 
eurų, o centneris žirnių kaina-
vo 10 eurų. Centneris pašari-
nių miltų kainavo 9 eurus.

10 kg maišelį kombinuotų-
jų pašarų dedeklėms vištoms 
buvo galima įsigyti už 4,8–5,5 
euro, o didesnį kiekį – atitin-
kamai brangiau.

Jau buvo prekiautojų vais-
medžiais. Koloninės ir že-
maūgės obelys, kriaušės bei 
slyvos, trešnės ir vyšnios kai-
navo 10 eurų, bet žmonės ne-
skubėjo pirkti, labiau domė-
josi dekoratyviniais augalais, 
medeliais ir daugiametėmis 

gėlėmis.
Nemažai buvo prekiauto-

jų dėvėtais rūbais ir kitokiais 
sendaikčiais. Daugelis pre-
kiautojų jau išparduoda vasa-
rines prekes, o į jų vietą deda 
rudeniškus rūbus – striukes, 
batus, kelnes. Išparduodan-
tys senas prekes prekeiviai 
darė akcijas – vienas ar kitas 
drabužėlis kainavo tik 0,5–1 
eurą.

Nemažai pirkėjų sulaukė 
prekiautojai sendaikčių turga-

vietėje, kur galima rasti labai 
įvairių ir naudingų dalykėlių 
– nuo kilimų iki vaikiškų žais-
lų, papuošalų moterims ir žve-
jybos įrankių vyrams. Buvo ir 
nemažai įvairių naujų prekių 
mažomis kainomis, tad kam 
reikėjo – turėjo progą ne tik 
pasižiūrėti, bet ir įsigyti.

Tikėkimės, kad ir kiti rug-
sėjo šeštadieniai bus gražūs ir 
saulėti, geru oru galės džiaug-
tis ne tik prekybininkai, bet ir 
pirkėjai.   NG

Merginą į Turkiją bandė pervežti lagamine 
Turkijos pasieniečiai sulaikė kaimyninės Gruzijos pilietį, bandžiusį į 
šalį atgabenti merginą lagamine. Nustatyta, jog ši „nelegalė“ - 27-
erių metų Uzbekijos pilietė, kuri iš Turkijos jau buvo deportuota, 
jai į šią šalį buvo uždrausta atvykti.

Kinijoje paskersta 38 tūkst. kiaulių
Kinijai siekiant pažaboti afrikinio kiaulių maro protrūkį, visoje 
šalyje, kuri yra didžiausia pasaulyje kiaulienos gamintoja, jau 
buvo paskersta per 38 tūkst. kiaulių. Liga buvo aptikta penkiose 
Kinijos provincijose.

euro, grietinės – 3,4–3,6 euro, 
pusė kilogramo sviesto – 3,5–
4 eurus, pusė kilogramo varš-
kės – 0,8–1 eurą. Sūrius par-
davė už 1,5–3 eurus, priklau-
somai nuo dydžio ir sudėties 
– iš ko pagamintas (iš varškės 
ar saldaus pieno).

Dešimtį naminių vištų kiau-
šinių buvo galima nusipirkti 
už 1,5–2 eurus.

Kadangi soduose obuolių 
netrūksta, tai ir jų kainos gana 
nedidelės. Kilogramą obuo-
lių buvo galima įsigyti už 0,5 
euro, tiek pat prašė ir už kilo-
gramą didelių kriaušių, o kilo-
gramą įvairių spalvų ir dydžių 
slyvų buvo galima nusipirkti 
už 0,5–1 eurą. Pusės litro in-
delis aviečių kainavo 2–2,5 
euro, šilauogių – 4–5 eurus. 
Jau prekiaujama ir miško uo-
gomis: litrą bruknių buvo ga-
lima nusipirkti už 2–2,5 euro, 
o spanguolių – už 3 eurus.

Iš miško grybautojai irgi 
grįžta ne tuščiomis. Ne vie-
nas, rytą apsilankęs miške, 
jau siūlė voveraičių, raudo-
nikių, kazlėkų ar baravykų. 
Litrinis indelis voveraičių 
kainavo 2–2,5 euro, o 2 litrų 
talpos kibiriukas grybų asorti 
– 7–8 eurus.

Bitininkai už pusės litro 
stiklainį medaus prašė 4–4,5 
euro, o 100 g bičių duonelės 
pardavė už 1,8–2 eurus. Pu-
sės litro butelis naminio šal-
tai spausto sėmenų aliejaus 
kainavo 3,5 euro, kilogramas 

Štai ir atsisveikinom 
su karšta vasara. Nors 
ankstyvi rytai jau puošiasi 
rūkais, tikro rudens 
pranašais, tačiau rugsėjo 
1-osios rytas dar buvo 
maloniai šiltas. O turguje 
akys raibo nuo įvairių 
rudeniškų gėrybių. Šiemet 
obelų ir kriaušių šakos 
lūžta nuo daugybės vaisių, 
nors buvo nuogąstaujama, 
kad derlius bus prastas.

Daržovių derlius irgi šiais 
metais neblogas, tad ir kainos 
pirkėjų nebaidė. Kilogramas 
bulvių kainavo 0,25–0,4 eu-
ro, burokėlių – 0,3–0,4 euro, 
kopūstų – 0,4–0,6 euro, svo-
gūnų – 0,6–0,8 euro, agurkų 
– 0,8–1 eurą, pomidorų – 0,6–
1,2 euro, kalafiorų – 1,2–1,6 
euro, briuselinių kopūstų –1,5 
euro, raudonųjų ir geltonųjų 
paprikų – 1–2 eurus, česnakų 
– 4–5 eurus, (galvutė – 0,3–
0,5 euro, priklausomai nuo 
dydžio). Daug buvo patisonų, 
cukinijų, baklažanų ir moliū-
gų. Juos vieni pardavėjai par-
davė vienetais, kiti – kilogra-
mais. Kilogramas cukinijos ar 
moliūgo kainavo 1–5 eurus, o 
baklažanas ar patisonas kaina-
vo 1–1,5 euro.

Pieno kainos kol kas mažai 
kinta. Litras pieno kainavo 0,5 Rugsėjo 26 d. 18 val. prienų kultūros 

ir laisvalaikio centre.
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PAPRASTO SkElBImO kAINA VIENAm kARTUI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,�5 EUR, VERSlO klIENTAmS - �,50 EUR. SkElBImAI

NUKelta Į 14 p. 

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

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

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).

Kvalifikuotas krosnių meistras 
stato krosnis, virykles, šildymo 
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel. 
8 602 52537.

Gaminame betoną, kalkinį skie
dinį, šulinio žiedus (nuo 0,7 
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę 
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį. 
Atliekame metalo tekinimo ir 
suvirinimo darbus. Tel. 8 687 
95399.

Liejame pamatus, betonuojame. 
Montuojame gipso kartoną, 
glaistome, dažome, kalame daily-
lentes, dedame visų tipų grindis, 
klojame plyteles, atliekame san-
technikos, elektros instaliacijos 
ir griovimo darbus. Klojame 
trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 
8 600 96399. 

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu bet kurią savaitės dieną ir 
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių 
gedimų ir darbų) bei į rajonus. 
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.: 
8 684 55308, 8 619 54866.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

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

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

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

Spalius apšiltinimui. Supakuoti. 
Pristato. Tel. 8 605 92337.

Vieną kartą naudotas juostinių 
pamatų lentas (5 kub. m., 3 cm 
storio 10 cm pločio, yra sutvirtini-
mo varžtai). Tel. 8 607 35388. 

pASLAUGOS

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

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame 
nemokamai - be palūkanų. Kon-
sultuojame pensijų II-III kaupimo 
pakopos klausimais. Tel. 8 601 
50935.

pERKA
Superkame nerūšinius obuolius. 
Tel. 8 600 20174.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

žemės ūkis

parduoda
Dvi 4 mėn. ožkytes (atvestas pie-
ningos ožkos). Tel.: (8 319) 46296, 
8 676 81106.

Melžiamą ožkytę ir 6 mėn. ožkytę 
ir ožiuką. Dovanoja šuniukus ir 
kačiukus. Tel. 8 685 41422.

1 m. eržiliuką, apie 200 kg kiaulę 
skerdimui. Tel. 8 650 10595.

4 veršių karvę (veršiavosi kovo 6 
d.). Tel. 8 617 59526.

Prikabinamą krautuvą mėšlui 
krauti (550 Eur) ir lietuvišką 
„kempą“- suvirinimo aparatą 
(200 Eur). Tel. 8 680 25728.

REKLAMA

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuo-
ma. Vandentiekio, elektros, nuo-
tekų, drenažo tranšėjų kasimas ir 
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. 8 683 99 233, 
www.greblysirbebras.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Vištienos apdirbimo įmonėje 
– darbuotojas (reikalinga B kat.) 
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.

Metalo apdirbimo įmonei, gami-
nančiai maisto pramonės įrengi-
mus Dovainonyse, Kaišiadorių r., 
reikalingas elektrikas, suvirinto
jas. Reikalavimai: būtina mokėti 
skaityti brėžinius, suvirinimas 
TIG ir pusautomačiu. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt

Medžio perdirbimo įmonei 
Jiezne reikalingi darbuotojai: 
autokrautuvo vairuotojai, 
kūrikai, gateristas, stalius, 

staklininkai, obliavimo staklių 
operatoriai. 

Tel. 8 606 00570  
(Vytautas).
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one – 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. – tradici-
niai poeto, kraštiečio Justino 
Marcinkevičiaus kūrybos skai-
tymai „Ant Lietuvos mano 
širdis patekėjo“ poeto gimtinėje 
(Važatkiemio k., Ašmintos sen.). 
Į renginį iš Prienų Laisvės aikštės 
12.20 val. išvyks užsakytas au-
tobusas (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) Prie-
nų 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 tau-
todailininkus, amatininkus, 
ūkininkus, prekybininkus,  da-
lyvauti ir prekiauti šventėje. 
Norintiems prekiauti – dėl lei-
dimų prašome kreiptis į Prienų 
miesto seniūniją tel. (8 319) 52 
195, el. p. irena.stasytiene@
prienai.lt Leidimų prekiau-
ti kaina: 14 Eur – juridiniam 
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam 
asmeniui.Dėmesio! Mugėje 
nebus galima prekiauti alkoho-
liniais gėrimais! Mugės pradžia 
– 10  val., šventės atidarymas 
– 12 val., numatoma šventės 
pabaiga – 17 val. Šventės pro-
grama bus paskelbta interneto 
svetainėje www.prienai.lt

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų paro-
da „Kalnai iš arti“.

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

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama kilnojamoji paroda „Iš-
sigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda 
– tai tekstiliniuose stenduose 
pateikiami Holokausto liudinin-
kų prisiminimai. 

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Antano 
Sadecko tremties paveldo foto-
grafijų paroda „Negrįžusiems“. 
Paroda veiks iki rugpjūčio 29 d.

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama sporto žurnalisto, 
sporto fotografo Alfredo Plia-
džio fotografijų paroda „Sporto 

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Betonuotojai, mūrininkai, apdai
lininkai, plytelių klojėjai. Kreiptis: 
UAB „Rūdupis“, Pramonės g.11, 
Prienai, tel. (8 319) 60220.

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

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

Metalo apdirbimo įmonei, gami-
nančiai maisto pramonės įrengi-
mus, Dovainonyse, Kaišiadorių 
r. reikalingas šaltkalvis. Reika
lavimai: būtina mokėti skaityti 
brėžinius. Į darbą ir iš darbo ve-
žame įmonės transportu. Darbo 
užmokestis sutartinis. Tel. 8 656 
01720,  viktoras@dovaina.lt.

UAB „Taneta“ reikalingas suvirin-
tojas. Kontaktiniai tel.: (8 319) 
65630, 8 609 41956.

Armatūros apdirbimo cechas ieš-
ko suvirintojų, armatūros kapoto-
jų, pagalbinių darbininkų. Darbas 
Kaune. Tel. 8 600 65000.

Autoservisui reikalingas auto-
mobilių meistras Prienuose. Tel. 
8 687 27001.

Įmonei reikalingas vairuotojas 
be žalingų įpročių. Tel. 8 698 
46063.

pasiūlymas

Prienų rajono neįgaliųjų draugi
ja 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 stadi-
REKLAMA

akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama paroda „Justinas 
Marcinkevičius ir Lietuvos vals-
tybingumas“. Parodą parengė 
Lietuvos Respublikos Seimo 
kanceliarijos Informacijos ir 
komunikacijos departamento 
Parlamentarizmo istorinės at-
minties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Rugsėjo 05 d. 19:30 Estradinis 
duetas “Klajūnės”. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 05 d. 19:00 Improvizacinė 
muzika iš Japonijos ir Lietuvos. 
Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 06 d. 20:00 Saksofono 
vakaras - šokių vakaras. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 07 d. 19:30 Alytaus ka-
pelos „Dzūkų versmė“ koncertas. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 08 d. 18:00 Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 12 d. 19:30 Kauno an-
samblio „Rūta“ koncertas. „Vers-
mė“ sanatorija 

Rugsėjo 13 d. 19:00 Koncertas 
„Muzikos spalvų sūkuryje“. Birš-
tono kurhauzas 

Rugsėjo 13 d. Šokių vakaras. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 14 d. 19:30 Kauno retro 
ansamblio “Randevu“ koncertas. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 15 d. 18:00 Šefo Dariaus 

Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 18 d. 20:00 Linijiniai 
šokiai, šokio terapija. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 19 d. 19:30 Sargėnų ka-
pelos „Šilas“ koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 19 d. 19:00 Moterys me-
luoja geriau. Robertėlis. Birštono 
kultūros centras

Rugsėjo 20 d. Šokių vakaras. 
Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 21 d. 19:30 Kauno kape-
los „Šaltinis“ koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 22 d. 16:00 Koncertas 
„Lietuviškų romansų vakaras“. 
Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 22 d. 18:00 Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 26 d. 19:30 Juditos Lei-
taitės koncertas „Ve rs m ė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 27 d. Šokių vakaras. 
„Versmė“ sanatorija 

Rugsėjo 28 d. 19:00 Kelionė aplink 
pasaulį kartu su Evelina Sašenko, 
Nerijumi Bakula ir Pauliumi Zda-
navičiumi. Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 28 d. 20:00 Alekso Lema-
no estradinis koncertas. „Versmė“ 
sanatorija 

Rugsėjo 29 d. 18:00 Šefo Dariaus 
Dabrovolsko degustacinė vakarie-
nė. Vytautas Mineral SPA 

Rugsėjo 29 d. 15:00 Andriaus 
Balachovičiaus ir Vytauto Labučio 
duetas. Birštono kurhauzas 
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 06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 8 11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 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 Specialus 
tyrimas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lote-
rija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią 
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. prieš audrą 1 01:30 
Klausimėlis 02:00 lRt radijo ži-
nios 02:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
03:30 Ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 05:00 Seserys

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(309-311) 07:30 Keista šeimynėlė 
(17) 07:55 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (193) 08:55 Rytas su LNK 
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai 
(67) 12:25 Meilės sparnai (68) 
13:25 Gyvenimo daina (68) 14:25 
Dvi širdys (1090) 14:55 Dvi širdys 
(1091) 15:25 Dvi širdys (1092) 
15:55 Dvi širdys (1093) 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 Valanda su 
Rūta 21:00 pReMJeRa Rimti rei-
kalai (4) 21:30 Žinios 22:24 Spor-
tas 22:28 Orai 22:30 VaKaRO 
SeaNSaS pasmerktas būrys 
01:20 pasmerktas būrys 

 
05:05 Rouzvudas 06:10 Televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 Kobra 11 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - ma-
no 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 spor-
tas 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 Ry-
tų 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 gru-
pė (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 Kije-
vo operatyvinė grupė (10) 14:50 
Farų karai (11) 15:50 teisingumo 
agentai (11) 16:55 Kobra 11 (13) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas 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 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo 
būdas 07:40 lietuva tiesiogiai 
08:10 „Delta“ (2/15) 09:15 „Mote-
rų daktaras“ (2/21) 10:20 „Jekate-
rina Didžioji“ (10) 11:25 „Juodosios 
katės“ (5) 12:30 „Bitininkas“ (1/11) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Glu-
chariovas“ (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 tiesio-
giai 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 „Juodo-
sios katės“ (5) 02:45 „Jekaterina 
Didžioji“ (8) 

 
06:10 Televitrina 06:25 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 13:30 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipaži-
nau 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 Amerikie-
čiai 02:40 trapučio parkas 03:05 
trapučio parkas 03:30 paskutinis 
žmogus Žemėje

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 akacijų alėja 2018 
07:40 alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 2 07:55 Nauji piterio peno 
nuotykiai 1 08:20 lietuva mūsų 
lūpose 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 10 09:15 Labas rytas, Lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Šventasis karas 13:05 Eu-
romaxx 13:35 Klauskite daktaro 
14:25 Virusų medžiotojai. Kaip 
sustabdyti artėjantį protrūkį 15:20 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 15:30 Džiunglių bū-
rys 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 pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis 
22:15 lietuvių kino klasika 23:30 
aRti. Veidai 23:45 DW naujienos 
rusų kalba 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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 Varto-
tojų kontrolė 13:58 loterija „Keno 
loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, Lietuva 16:30 premjera. Se-
serys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 UEFA 
„tautų taurės” futbolo turnyras. lie-
tuva – Serbija. tiesioginė translia-
cija iš Vilniaus. 23:45 Fantastiškas 
penktadienis. premjera. paguodos 
kvantas 00:30 paguodos kvantas 
02:15 pasaulio dokumentika. pla-
neta Žemė 2 03:05 pasaulio doku-
mentika. Metų laikai 04:00 teisė ži-
noti 04:25 Džesika Flečer 4

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(312-314) 07:30 Keista šeimynėlė 
(18) 07:55 Volkeris, Teksaso rein-
džeris (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 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 NAU-
JaS SeZONaS Gyvūnų policija 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 NaUJaS SeZONaS 
KK2 penktadienis 21:00 SAVAI-
tĖS HItaS Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta 23:40 Europa 01:05 
Neįmanoma misija. Slaptoji tauta 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpso-
nai 07:25 Simpsonai 07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 11:55 Lauki-
nė 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 ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas 21:10 poilsiautojai. 
pavydo žaidynės 23:20 Abraomas 
linkolnas. Vampyrų medžiotojas 
01:25 Išeities kodas 03:00 Meilės 
pusiausvyra 04:35 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 05:05 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 05:30 Naujakuriai 

 
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (5) 
07:30 Kijevo operatyvinė grupė 
(10) 08:30 Farų karai (11) 09:30 
teisingumo agentai (11) 10:35 
Kobra 11 (13) 11:40 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(11) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (19) 13:45 Kijevo 
operatyvinė grupė (11) 14:50 Farų 

karai (12) 15:50 teisingumo agen-
tai (12) 16:55 Kobra 11 (14) 18:00 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėd-
sakas (20) 19:00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (12) 
20:00 @rimvydasvalatka 20:30 In-
fo 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   

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. laosas“ 
06:20 programa 06:24 TV parduo-
tuvė 06:30 „pasaulio turgūs. Jeru-
zalė“ 06:40 Krepšinio pasaulyje su 
V 07:10 Grilio skanėstai 07:40 Lie-
tuva 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 „Glu-
chariovas“ (2/19) 14:55 „Deimantų 
medžiotojai“ (4) 16:00 Reporteris 
16:27 Orai 16:30 Gyvenimo bū-
das 17:00 „Moterų daktaras“ (3/9) 
18:00 Reporteris 18:45 Keliauk su 
„Reporteriu“ 18:57 Orai 19:00 „Bi-
tininkas“ (1/29) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Grilio skanės-
tai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
(1/11) 22:00 Reporteris 22:45 Ke-
liauk su „Reporteriu“ 22:57 Orai 
23:00 „Gluchariovas“ (2/14) 01:00 
„Moterų daktaras“ (2/7; 2/8) 

 
06:10 Televitrina 06:25 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:30 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 susipaži-
nau 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 teisingu-
mo ieškotojas 02:20 paskutinis 
žmogus Žemėje 02:45 Daktaras 
Hausas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bardų festivalis „akacijų 
alėja 2017”. 1 d 07:10 Alvinas ir pa-
trakėliai burundukai 2 07:25 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 07:50 
Vienuolynų kelias lietuvoje 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 10 09:15 Labas 
rytas, Lietuva 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba 12:15 Šventasis 
karas 13:05 Stop juosta 13:35 
Stambiu planu 14:25 Mūsų mies-
teliai. Jūžintai. 2 d 15:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:30 premjera. pašėlę Blinkio Bi-
lo nuotykiai 15:45 Detektyvė Mire-
tė 15:55 premjera. aviukas Šonas 
5 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10 
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 
Mokslo sriuba 18:30 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 19:30 Meilė kaip 
mėnulis 20:25 Kultūros teismas 
21:15 europos kinas. Neapolio 
dainos 23:10 Grupės „Freaks on 
Floor” „Roko Mišios” festivalyje 
„Midsummer Vilnius 2018” 00:10 
Dabar pasaulyje 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 8  11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 Giminės 13:00 Klaus-
kite 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 Gyvenimas 20:25 Loteri-
ja „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Mano 
mama gamina geriau! 22:30 Dvi-
račio žinios 23:00 premjera. Sma-
ragdo miestas 23:45 Klausimėlis 
00:00 lRt radijo žinios 00:05 Štut-
garto kriminalinė policija 8 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Vakaras 
su Edita 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(306-308) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (16) 07:55 Volkeris, Teksa-
so reindžeris (192) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (65) 12:25 Meilės sparnai 
(66) 13:25 Gyvenimo daina (67) 
14:25 Dvi širdys (1086) 14:55 
Dvi širdys (1087) 15:25 Dvi širdys 
(1088) 15:55 Dvi širdys (1089) 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
17:35 NaUJaS SeZONaS Yra, 
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 
NaUJaS SeZONaS Nuo... Iki... 
20:30 pReMJeRa Rimti reikalai 
(3) 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO Se-
aNSaS Melo pinklės 00:25 akloji 
zona (4) 01:15 Melo pinklės 03:25 
alchemija XXVII. Žmonės, kurie 
šoka 03:55 RetROSpeKtYVa 

 
05:09 Rouzvudas 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:25 Simp-
sonai 07:55 prieš srovę 08:55 
Meilės sūkuryje 09:55 Tai - mano 
gyvenimas 11:55 laukinė žemė 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpso-
nai 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 varžy-
bos. 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 Rou-
zvudas 02:35 Specialioji jūrų poli-
cijos tarnyba 03:25 Kaip išsisukti 
įvykdžius žmogžudystę 04:15 
Kastlas 05:05 Rouzvudas 

 
07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(3) 07:30 Kijevo operatyvinė gru-
pė (8) 08:30 Farų karai (9) 09:30 

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 Ki-
jevo operatyvinė grupė (9) 14:50 
Farų karai (10) 15:50 teisingumo 
agentai (10) 16:55 Kobra 11 (12) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (18) 19:00 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (10) 20:00 DelFI dėme-
sio centre 20:30 Info diena 21:00 
Raudonkepuraitė 23:00 Galutinis 
tikslas 2 00:50 Strėlė (7) 01:40 
Kas žudikas? (3)  

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (56) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kampai 
07:40 lietuva tiesiogiai 08:10 „Del-
ta“ (2/14) 09:15 „Moterų daktaras“ 
(2/20) 10:20 „Jekaterina Didžioji“ 
(9) 11:25 „Juodosios katės“ (4) 
12:30 „Bitininkas“ (1/10) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/17) 14:55 „Deimantų medžio-
tojai“ (2) 16:00 Reporteris 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (3/7) 18:00 Re-
porteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika 
„Renovacija. tikrai verta“.” 19:00 
„Bitininkas“ (1/27) 20:00 Reporte-
ris 20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
(1/9) 22:00 Reporteris 22:52 Orai 
22:55 Rubrika „Renovacija. ti-
krai verta“.” 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/12) 00:05 „Delta“ (2/15) 01:05 
„Bitininkas“ (1/8) 

 
06:10 Televitrina 06:25 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 13:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 14:30 Te-
levitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI 
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 19:00 Univeras. Naujas ben-
drikas 20:00 Saša ir tania 20:30 
Žinios 20:58 Orai 21:00 teisingu-
mo ieškotojas 23:10 X mutantai 
00:10 pėdsakai 01:05 Daktaras 
Hausas 01:55 amerikiečiai 02:50 
trapučio parkas 03:15 paskutinis 
žmogus Žemėje 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 akacijų alėja 2018 
07:20 alvinas ir patrakėliai burun-
dukai 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 pa-
galbą 2 15:40 Nauji piterio peno 
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiran-
da 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 nuota-
ka 21:15 Virusų medžiotojai. Kaip 
sustabdyti artėjantį protrūkį 22:15 
elito kinas. premjera. arbatėlė su 
Musoliniu 00:00 Dabar pasaulyje 
00:30 Bardų festivalis

�1.10 val.
„poilsiautojai. pavydo žai-

dynės“

 

��.�0 val.

„Meilės pusiausvyra“

 

��.00 val.

„Kartą Rytų Europoje“
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00 
Gimtoji žemė 07:30 premjera. 
Hani ir Nani 2 09:00 Labas ry-
tas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 
pasaulio dokumentika. planeta 
Žemė 2 12:55 pasaulio doku-
mentika. premjera. Metų laikai 
13:50 premjera. Džesika Flečer 
4 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo-
terija „Keno loto” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncer-
tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 teisė žinoti 18:30 Vakaras 
su Edita 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „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 žinio-
mis” 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 pabai-
siukas Bansenas (21) 08:35 To-
mo 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 Blizgu-
tis 11:25 Herbis. lenktynių asas 
13:25 Sugrįžimas į Žydrąją pa-
krantę 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 Ta-
mi 23:10 Sekso abėcėlė 00:25 
pjūklas 4 02:10 Tami 

 
05:05 Juokingiausi amerikos na-
mų 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 pla-
čiakelnis 09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu 10:00 Sva-
jonių ūkis 10:30 Mokytis nieka-
da nevėlu 11:00 Misija: dirbame 
sau 11:30 egipto princas 13:20 
Šoklusis bičiulis. pasaulio čem-
pionas 15:00 Svajoklis Badis 
16:45 ekstrasensų mūšis 18:30 
tV3 žinios 19:17 tV3 sportas 
19:22 tV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 princesės dienoraštis 
21:50 Keleiviai 23:40 Rytai 01:55 
poilsiautojai. pavydo žaidynės 
03:50 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 04:15 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 04:40 
Kaulai 05:30 Naujakuriai 

 
06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(1) 06:45 Didžiojo sprogimo teori-
ja (2) 07:15 Didžiojo sprogimo te-
orija (3) 07:45 Didžiojo sprogimo 
teorija (4) 08:15 Didžiojo sprogi-
mo 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. Ne-
pažįstami kraštai (6) 13:40 Eks-
trasensų 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 sa-
murajus 00:30 ekstrasensų mū-
šis (13) 02:30 Bepročiai

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Madagaskaras“ 06:30 „pasaulio 
turgūs. Florencija“ 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„pasaulis iš viršaus“ 07:55 „Ne-
prijaukinti. afrika“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 08:45 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Grilio skanėstai 
10:30 Gyvenimo būdas 11:00 
„Iššūkis“ (3/3; 3/4) 13:00 „Bal-
toji vergė“ (35; 36) 15:00 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 15:15 
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Ži-
nios 16:12 Orai 16:15 Rubrika 
„Saugi vaikystė“.” 16:20 parti-
zanų keliais 2 16:50 Grilio ska-
nėstai 17:25 „Neišsižadėk“ (36) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neišsižadėk “ (36 tęs. 37) 20:00 
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Mesin-
gas. 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 Gri-
lio skanėstai 

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo 
kelias 07:25 paskutinė lokių ka-
ralystė 08:30 planetos talentai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Gazas du-
gnas 10:30 Autopilotas 11:00 
pragaro kelias 12:00 Jokių kliū-
čių! 13:00 paskutinė lokių ka-
ralystė 14:00 atšiaurioji aliaska 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 21:00 
Žinios 21:52 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 kryž-
kelė. Rusų gatvė 08:05 Misija 
08:30 Mano mama gamina ge-
riau! 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 Euro-
maxx 16:30 laukinės gamtos 
slėpiniai 17:00 atspindžiai 17:30 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio 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 panora-
ma 05:52 Sportas. Orai

1�.�5 val.
„Sugrįžimas į Žydrąją pa-

krantę“
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TREČIAdIENIS, �018 m. RUGSĖJO 5 d., www.NAUJASISGElUPIS.lT
PASkUTINIS PUSlAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
9101 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8540 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1169
Data: 2018-09-02

    
59 58 26 06 13 69 04 09 37 35 
21 62 01 20 55 16 60 75 65 47 
03 12 24 30 43 44 63 56 02 57 
11 73 68 72 36 50 18 46

 VISA LENTELĖ
52 74 33 70 54 42 25 17 40 
10 27 07

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

24272.00€      1
13.50€ 1071
1.50€ 15041
1.00€ 44263

pApILDOMI pRIZAI
0226262 “RENAULT CLIO”

013*819 Pakvietimas į TV

017*331 Pakvietimas į TV

035*194 Pakvietimas į TV

009*787 Pakvietimas į TV

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
1 030 000 Eur

Lošimo Nr. 661
Data: 2018-09-02

Tel. 1634
10 000 Eur - 661-0019446

1000 Eur - 661-0001161

1000 Eur - 661-0011374

1000 Eur - 661-0023507

1000 Eur - 661-0038007

1000 Eur - 661-0059539

500 Eur - 661-0028797

500 Eur - 661-0032533

500 Eur - 661-0035143

500 Eur - 661-0067125

500 Eur - 661-0069899

500 Eur - 661-0031*51

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS: 
50 x 100€, 150 x 50€ IR 200 
x 30€

Lošimo Nr. 292
Data: 2018-08-31

SKAIČIAI
03, 06, 09, 18, 24 + 02, 07

LAIMĖJIMAI
5 + 2 30920808.30€  0

5 + 1 96645.80€ 0

RUGSĖJO

5
T R E Č I A d I E N I S

VIlNIUS
+24

+14
RUGSĖJO

6
kETVIRTAdIENIS

+23
klAIPĖdA

+15 +21+14

RUGSĖJO

7
P E N k TA d I E N I S

RUGSĖJO

8
š E š TA d I E N I S

RUGSĖJO

9
S E k m A d I E N I S

RUGSĖJO

10
P I R m A d I E N I S

RUGSĖJO

11
A N T R A d I E N I S

VIlNIUS
+20

+15
+21
klAIPĖdA

+13 +19+13

VIlNIUS
+23

+13
+24
klAIPĖdA

+15 +24+14

VIlNIUS
+24

+13
+25
klAIPĖdA

+14 +25+14

VIlNIUS
+25

+15
+26
klAIPĖdA

+15 +25+16

VIlNIUS
+24

+16
+25
klAIPĖdA

+15 +24+16

VIlNIUS
+23

+14
+25
klAIPĖdA

+13 +25+16

5 24516.70€ 0

4 + 2 1520.40€ 2

4 + 1 113.80€ 2

4 47.40€ 7

3 + 2 32.20€ 6

2 + 2 14.40€ 128

3 + 1 12.40€ 142

3 10.60€ 223

1 + 2 7.80€ 626

2 + 1 6.70€ 1688

pROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

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.

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 7 d.
PENKTADIENIS

Panevėžio diena
Buriuotojų diena 
Saulė teka 06:34
leidžiasi 20:00

Dienos ilgumas 13.26
Delčia (27 mėnulio diena)

Klodoaldas, pulcherija, Regina, 
Bartas, Bartė, palmira, Klodas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Rugsėjo 8 d.
ŠEŠTADIENIS

Šilinė (Švč. Mergelės Marijos 
gimimo diena) 

Vytauto Didžiojo karūnavimo 
ir Padėkos už Lietuvos nepri-
klausomybės ir laisvės apgy-

nimą diena 
Tarptautinė raštingumo diena

Tarptautinė kineziterapeu-
to diena 

Statybininkų diena
Saulė teka 06:36

leidžiasi 19:57
Dienos ilgumas 13.21

Delčia (28 mėnulio diena)
Adrijonas, Marija, Liaugaudas, 

Daumantė, Klementina
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas šaldyti vaisius, 
netinkamas laikas tręšti.

Rugsėjo 9 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė grožio diena
Testuotojų diena 
Saulė teka 06:38

leidžiasi 19:55
Dienos ilgumas 13.17

Delčia (29 mėnulio diena)
Serapina, Sergijus, Argintas, 

Ramutė, Sonata
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti ir 

konservuoti vaisius.

Rugsėjo 10 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė savižudybių pre-
vencijos diena 

Saulė teka 06:40
leidžiasi 19:52

Dienos ilgumas 13.12
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Dionyzas, Konstancija, Mika-
lojus, Salvijus, Tautgirdas, Gir-

mintė, Kostė
Tinkamas laikas sėti: 

kopūstus (žiedinius, ropinius, 
smidrus).

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 

netinkamas laikas kaupti ir 
konservuoti vaisius.

anksčiau paaiškinti vaikui 
kaip jam saugiai elgtis išė-
jus iš namų. Pirmieji vai-
kų mokytojai esate jūs - 
tėvai, todėl pirmiausia jie 
turėtų prisiminti ir nuolat 
laikytis saugaus elgesio 
kelyje taisyklių, paaiškin-
ti jas savo vaikui, padėti 
pasirinkti saugų maršru-
tą į mokyklą ir atgal iš 
jos. Net jeigu vaikui šie 
mokslo metai ir nėra pir-
mieji, patariama palydė-
ti vaiką į mokyklą ir iš 
jos. Rekomenduojama 
pakeliui atkreipti dėmesį 
į visus pavojų keliančius 
objektus, paaiškinti, kaip 
vaikui elgtis. Specialistai 
pataria paskaičiuoti, kiek 
laiko vaikui reikia nuke-
liauti iki mokyklos, kad 
jis nevėluotų ir neskubė-
tų, patariama neapkrauti 
vaiko didele kuprine, kad 
jis galėtų laisvai judėti. 
Saugumą kelyje padės 
užtikrinti priemonės, pa-
dedančios būti matomam 
– patariama prie kuprinės 
ar rūbų pritvirtinti atšvaitą 
ar vilkėti ryškiaspalvę lie-
menę su šviesą atspindin-
čiais elementais. Reiktų 
atsižvelgti ir į tai, kad ei-
damas į mokyklą ar iš jos 
kartu su draugais vaikas 
gali būti mažiau atidus, 
nes labiau susitelks į žai-

dimus ar pokalbius tarpu-
savyje. Būtinai paaiškin-
kite vaikui, kad eidamas 
kelyje kartu su draugais 
turi pamokyti saugaus 
elgesio ir juos. Atvežus 
vaiką į mokyklą su trans-
porto priemone, elkitės 
atsakingai, nepamirški-
te, kad ne tik jūsų vaikas, 
bet ir daugelis kitų eina į 
mokyklą.

Vairuotojus raginame 
keliuose ir gatvėse bū-
ti atidesniems, budres-
niems, mandagesniems, 
tolerantiškesniems. 

Rugsėjo mėnesį poli-
cijos pareigūnai iki rug-
sėjo 14 d. prie mokyklų 
organizuos trumpalai-
kius reidus, skirtus tikrin-
ti transporto priemones, 
kurias vairuoja mokiniai,  
tikrins mokyklinių,  marš-
rutinių autobusų, vežan-
čių vaikus į mokyklas ir 
iš jų, vairuotojų blaivumą. 
Daug dėmesio bus skirta 
saugos diržų naudojimui, 
vaikų skaičiaus autobuse 
pagal sėdimas vietas kon-
trolei, saugiam vaikų įlai-
pinimui, atšvaitų, ryškias-
palvių liemenių su šviesą 
atspindinčiais elementais 
naudojimui. Siekiant už-
tikrinti vežamų automo-
biliais vaikų saugumą, 
policijos pareigūnai kon-

troliuos, kaip yra naudo-
jamos vaikų prisegimo ir 
saugumo sistemos, speci-
alios kėdutės. 

Rugsėjo 14–16 d. parei-
gūnai vykdys vairuotojų 
blaivumo, apsvaigimo 
nuo narkotinių ar kitų psi-
chiką veikiančių medžia-
gų kontrolės priemones, 
asmenų, neturinčių teisės 
vairuoti, kontrolę.

Rugsėjo 17–23 d. vyks 
vairuotojų naudojimosi 
mobiliojo ryšio priemo-
nėmis, su vairavimu nesu-
sijusios veiklos kontrolė, 
tarptautinė Europos kelių 
policijos tinklo TISPOL 
inicijuota specialioji kon-
trolės priemonė.

Rugsėjo 24–30 d. vyks 
vairuotojų pareigų, susiju-
sių su pėsčiaisiais, vykdy-
mo kontrolė, pėsčiųjų par-
eigų vykdymo kontrolė.

Informuojame, kad rug-
sėjo 2 dieną, „Čiulba ul-
ba“ kartu su Birštono po-
licijos komisariatu organi-
zuoja Birštono paspirtukų 
lenktynes, kurios vyks 
Birštone, Žvėrinčiaus ga-
tvės pabaigoje, registraci-
ja nuo 12.30 val. Kviečia-
me dalyvauti nuo 5 metų 
amžiaus. Linkime saugių 
ir smagių lenktynių.

Alytaus aps. VPK 
Birštono PK inf.

Prasideda nauji mokslo 
ir žinių metai. Rugsėjo 
3-ąją moksleiviai 
grįš į mokyklas. Jų 
duris, kaip ir kasmet, 
atvers ir pirmokai. 
Prasidėjus mokslo 
metams, jaunimas 
tampa aktyviais eismo 
dalyviais – skuba į 
mokyklas, bibliotekas, 
repeticijas, treniruotes, 
pas draugus. 

Kasmet šalies policija, 
atkreipdama didelį dėme-
sį į jaunųjų eismo dalyvių 
drausmingumą, atsakin-
gumą už savo elgesį ke-
lyje, prasidedant naujiems 
mokslo metams, siekda-
mi, kad eismo įvykiuo-
se nukentėtų kuo mažiau 
nepilnamečių ir jų dalyva-
vimas eisme būtų saugus, 
organizuoja įvairias pre-
vencines priemones. 

Tam, kad moksleivių, 
ypač pradinukų, kelionės 
būtų saugios, nemažai pri-
klauso nuo tėvų.  

Tėvams primename, 
kad pirmiausia Jūs priva-
lote pasirūpinti savo atža-
lų saugumu! Išleidžiant 
vaikus į mokyklą svarbu 
atsiminti, jog kiekvienas 
atsako už savo gyvybę ir 
jos saugumą. Suformuo-
tas įgūdis išlieka visą gy-
venimą, todėl būtina kuo 

policija primena visiems eismo 
dalyviams – būkite atidūs kelyje!


