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Rugsėjo 1-oji – kasmet pasikartojanti
ir kaskart vis kitokia

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Skubėjo vasaros ir žiemos,
Prabėgo laikas neramus,
Šįkart ruduo jau suskaičiavo 80 metų.
Nenusimink, kad laikas skrenda,
Tarytum paukščiai į šiltus kraštus...
Jums jubiliejų gražų dovanoja,
O metai verčia vis kitus lapus.

80 metų jubiliejaus proga

Oną
LETKAUSKIENĘ,
gyvenančią Vaitiškių k., Birštono sav.,
sveikina

dukra su šeima, anūkai Tomas ir Tadas su šeima.

SKAITYKITE 6 p.

Problemiškiausi
visuomenės
sveikatos
rodikliai Prienų
rajone

Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjis kasmet dovanoja
gražią ir prasmingą metai
iš metų pasikartojančią bei
kaskart vis kitokią Mokslo
ir žinių šventę. Skambutis,
skelbiantis naujų mokslo
metų pradžią, šiemet
nuskambėjo rugsėjo 3-iąją.

Prienų miesto mokyklų

SKAITYKITE 7 p.

bendruomenės ir svečiai šią
dieną tradiciškai pradėjo šv.
Mišiomis, po kurių visi rinkosi į simbolinę vietą – „Žiburio“ kalnelį.
Šių naujų mokslo metų
šventė daug reikšmingesnė
nei paprastai: ji žymi Lietuvos
valstybės atkūrimo ir dviejų
miesto mokyklų – ,,Revuonos“ pagrindinės mokyklos
bei ,,Žiburio“ gimnazijos –
įkūrimo šimtmečius.
Šventėje skambėjo dainos,

kurias dainavo „Revuonos“
pagrindinės mokyklos mokiniai (mokyt. R. Liutvynskienė), su smalsumu ir nerimu
žvalgėsi pirmokai, o juos už
rankų laikė išdidūs ir pasitikintys savimi abiturientai...
Šventės dalyvius sveikino
LR Seimo narys Andrius Palionis, kurio teigimu, Mokslo
ir žinių diena – tai atskaitos
taškas prieš ilgą ir įdomią kelionę, laikas susikaupti ir suNUKelta Į 2 p. 

Vasaros pabaigoje – sprendimai
dėl 31 klausimo

Dantų priežiūra
sergant astma

Laima

SKAITYKITE 8 p.
REKLAMA

DUOBLIENĖ
Į rugpjūčio posėdį

susirinkę Prienų rajono
savivaldybės tarybos
nariai tylos minute
pagerbė Anapilin
išėjusius Pakuonio

seniūnijos seniūnę Nijolę
Averkienę ir ilgametį
Tarybos narį Kęstutį
Palionį.
NUKelta Į 4 p. 

Siekiama pažaboti neblaivius
Vairuotojui atsisakius tikrintis
vairuotojus
blaivumą taikoma administra-

Vyriausybė pritarė LR vidaus reikalų ministerijos pateiktiems LR Baudžiamojo
kodekso (BK) irAdministracinių nusižengimų kodekso
(ANK) straipsnių pakeitimams, kurie skirti tobulinti
teisinį reglamentavimą, susijusį su griežtesnės atsakomybės už Kelių eismo taisyklių
pažeidimus nustatymu ir atsakomybės neišvengiamumo
principo užtikrinimu.
Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą neblaivumo patikrinimo vengimas arba alkoholio vartojimas po eismo įvykio
iki jo aplinkybių nustatymo,
kai nėra atitinkamų pasekmių,
užtraukia ne baudžiamąją, o
administracinę atsakomybę.
Nustačius vairuotojo kraujyje daugiau negu 1,5 promilės
alkoholio, vairuotojui BK numatyta bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 1 metų.

cinė atsakomybė – bauda nuo
1000 iki 2000 eurų ir teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 4 metų.
Naujais BK pakeitimais numatoma taikyti baudžiamąją
atsakomybę neblaiviems vairuotojams, kurie vengia pasitikrinti blaivumą.
Per pastaruosius 10 metų
vienam šimtui eismo įvykių
tenkanti žuvusių ir sužeistų
žmonių dalis mažai pakito – vidutiniškai kasmet dėl 100 neblaivių vairuotojų kaltės žūva
11 ir sužalojami 143 žmonės.
Pažymėtina, kad 2017 metais
šalies keliuose išaiškinta 9814
neblaivių vairuotojų, iš jų 5046
vairuotojams buvo nustatytas
didesnis kaip 1,5 promilės neblaivumas, 4321 vairuotojui
nustatytas mažesnis kaip 1,5
promilės neblaivumas, 447
vairuotojai vengė neblaivumo
patikrinimo. VRM

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

 atgarsiai
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„Orlen“ žada investicijų į Mažeikių gamyklą

Aplinkkelis nutiestas ant 5 metrų durpių

Lenkijos naftos koncerno „Orlen“ vadovai džiaugiasi pagerėjusiais
santykiais su Lietuvos valdžia ir žada investicijų į Mažeikių
gamyklą.

26,25 mln. eurų kainavęs prieš trejus metus nutiestas ir iki šiol
nenaudojamas Panemunės aplinkkelis pasienyje su Karaliaučiaus
sritimi yra nekokybiškas, pareiškė Susisiekimo ministerija. Prieš
trejus metus nutiestas kelias vietomis įdubęs apie 1 metrą.

Rugsėjo 1-oji – kasmet pasikartojanti ir kaskart vis kitokia
ATKelta IŠ 1 p.
simąstyti. Mokiniams ir mokytojams jis linkėjo drąsos ir
atkaklumo, augti ir auginti,
siekti žinių ir savo užsibrėžtų tikslų.
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
visiems linkėjo darnaus darbo
ir sėkmingų mokslo metų.
Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas visiems
– ir tiems, kuriems šie mokslo
metai – pirmieji, ir tiems, kuriems – paskutiniai, ir tiems,
kuriems – eiliniai, linkėjo, kad
jie būtų įdomūs, kad visiems
mokykloje būtų gera: mokiniams – mokytis, mokytojams
– mokyti, tėveliams – užeiti,
pabendrauti.
Prienų rajono savivaldybės
tarybos narė, Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto narė Loreta Jakinevičienė,

Rugsėjo 20 d. 18 val.
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre
Garso architektūra – tai
edukacinis garso meno seminaras, skirtas visiems besidomintiems kultūra.
Seminaras skirstomas į
tris dalis – teorinę, praktinę
bei performatyviąją.
Teorinėje dalyje bus pristatomos įvairios su garsu
susijusios meninės kryptys,
tokios kaip– garso instaliacijos, skulptūros, koliažai,
aplinkos garsų fiksavimo
tradicija, musique concrète
ir kt. Išsamiausiai bus kalbama apie tas sritis, kurios
publikai pasirodys aktualiausios ir kurias ši pasiūlys
pati. Seminaras itin aktualus besidomintiems muzika, kinu ir teatru.
Praktinėje dalyje bus
pristatoma ambisoninė erdvinio garso sistema bei

http://www.facebook.com/labirintai

Su dainomis ir skambiais
šūkiais į „Žiburio“ gimnazijos kiemelį atžygiavo 95osios laidos abiturientai. Šiais
metais jų – 112. Juos lydėjo
auklėtojos Levutė Karčiaus-

kienė, Virginija Šiugždinienė,
Rūta Pūrienė ir Aušra Menkevičienė.
„Mokiniams linkiu, kad
nauji mokslo metai džiugintų
įdomiomis patirtimis, akiratį
plečiančiomis žiniomis, kurios nenustotų stebinti pasaulio įvairove ir beribėmis galimybėmis. Dabar – jūsų laikas
augti, ieškoti, atrasti, mokytis
ir išmokti, nes žinios taps tvirtu Lietuvos ateities pagrindu.
Mokytojams linkiu nepritrūkti stiprybės ir užsidegimo
skleisti išmintį ir žinias, kartu
nepamirštant pasidžiaugti savo ir mokinių atradimais bei
pasiekimais“, – sveikindama
mokinius ir mokytojus linkėjo gimnazijos direktorė Irma
Kačinauskienė.
Gimnazijos mokinių seimo
prezidentė Goda Lukoševičiūtė, sveikindama su naujų
mokslo metų, pažymėtų šim-

tmečio ženklu, pradžia, linkėjo prasmingų mokslo metų visiems – ir mokytojams, ir mokiniams, o ypač abiturientams
ir gimnazijos naujokams.
Šventėje dalyvavo ir Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, kuris linkėjo
drąsos ieškoti ir atrasti, pasiekti puikių rezultatų, kad
mokykloje visiems būtų gera
bei įgyvendinti garsiai ištartą
pažadą – gauti 100 šimtukų
egzaminuose.
Žodis buvo suteiktas šiais
metais savo įkūrimo šimtmetį
švenčiančios gimnazijos abiturientams – jie dainavo dainas apie mokyklą, šoko, dalijo patarimus bei linkėjimus
kitoms gimnazijos klasėms,
plojimais ir šypsenomis palydėjo mokytojus, mokinius
bei svečius į klases.
Naujus mokslo metus pradėjo 403 gimnazistai.

RENGINYS –
NEMOKAMAS
Būtina dalyvių
registraciją!
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

www.naujasisgelupis.lt

„Laikas augti, ieškoti,
atrasti, mokytis ir
išmokti“

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

LEIDĖJAS:

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

sveikindama su gražia ir ypatinga švente – mokslo metų
pradžia, visiems linkėjo atkaklumo, ryžto ir tikėjimo, kad
viskas pasiseks.
Prieš išsiskirstant švęsti šios
gražios šventės mokyklose,
klasėse ir namuose, nuskambėjo linkėjimas, kad mokslo
metai būtų sėkmingi, kad mokiniams užtektų atkaklumo ir
atsakomybės, kad mokytojams nepritrūktų kantrybės ir
sveikatos, o tėvelių akis rečiau
temdytų tamsūs debesėliai...
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Suomijos įlankoje pradėtas tiesti dujotiekis

JAV prekybos deficitas viršijo 50 mlrd.

Šveicarų kompanijos „Allseas“ vamzdynų tiesimo laivas „Solitaire“
trečiadienį Suomijos įlankoje pradėjo tiesti prieštaringai vertinamą
dujotiekį „Nord Stream 2“. Dujotiekiu į centrinę Europą turi būti
tiekiamos gamtinės dujos iš Rusijos.

JAV importui pasiekus rekordinį lygį, šalies prekybos deficitas
liepą viršijo 50 mlrd. JAV dolerių, nors JAV prezidentas Donaldas
Trampas įgyvendina agresyvią politiką, kad jį sumažintų. Prie to
prisidėjo ir atsakomieji importo muito mokesčiai JAV prekėms.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar tikrai popiežiaus Pranciškaus
vizitas toks svarbus Lietuvai? Gal
žmonių tikėjimas nėra toks tvirtas?

Rasa Biekšienė

Nemanau, kad popiežiaus
vizitas turės kokią naudą – jo
atvykimas nieko nepakeis,
niekam nepagelbės, tik valstybės pinigų išleisime. Geriau
už tuos pinigus darbo vietų
sukurtų. Manau, kad vizitas
per daug sureikšmintas, atrodo, lyg koks šventasis atvažiuotų. Man atrodo, kad vizitas su tikėjimu neturi nieko
bendro, o Lietuvai – gal garbė, kad popiežius aplanko.

Arnas Timukas

Manau, kad popiežiaus
atvykimas į Lietuvą – nekasdienis įvykis. Ir gražu, ir
gera. Dar smagiau, kad kai
kam – giliai tikintiems – nuo
to labai gera. Mes iš arti pažiūrėti nevažiuosime, stebėsime „iš šalies“.

Elvyra Žilionienė
Rima Juodsnukienė ir
Lina Suchorukovienė

Lietuvai – tai labai svarbus
vizitas. Mes su maltiečiais
važiuosime į Vilniuje vyksiantį susitikimą ir labai tuo
džiaugiamės. Yra daug žmonių, tarp jų ir jaunų, kurių
tikėjimas tvirtas. Popiežius
Pranciškus, kuris į bažnyčios
gyvenimą įnešė daug paprastumo, aiškumo, paskui
save patraukė ir daug žmonių. Patinka, kad sumažėjo
pompastikos, į kai kuriuos
dalykus žiūrima lanksčiau,
šiuolaikiškiau.
REKLAMA

Manau, kad popiežiaus
vizitas į Lietuvą yra labai
svarbus, pirmiausia dėl to,
kad visame pasaulyje būsime pagarsinti. Gal daugiau
žmonių „atsivers“ į tikėjimą?
Prieš 25-erius metus, kai Lietuvoje lankėsi Jonas Paulius
II, bažnyčios buvo pilnos
žmonių. Gaila, kad dauguma jų nebuvo giliai tikintys,
o į bažnyčią ėjo gal dėl tėvų,
gal dėl darbo, gal šiaip, kad
pasirodytų teigiami. Dabar
bažnyčiose žmonių sumažėjo, o ir iš tų, kurie ateina, dalis
nesimeldžia, bet tik dairosi,
kiti išeina net nepasibaigus
Mišioms.

Rugsėjo 26 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre.

 Atgarsiai
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Lėktuve paskelbtas karantinas

JT Saugumo Tarybos posėdis dėl kaltinimų

Niujorko mero biuras trečiadienį pranešė, kad vienam į miestą
atskridusiam lėktuvui paskelbtas karantinas, gavus pranešimą,
kad šiame laineryje, nutūpusiame Džono F. Kenedžio oro uoste,
sunegalavo 10 keleivių.

Didžioji Britanija trečiadienį paprašė surengti skubų Jungtinių
Tautų Saugumo Tarybos posėdį po to, kai pareiškė kaltinimus
dviems rusams dėl nervus paralyžiuojančios medžiagos atakos
Jungtinės Karalystės teritorijoje.

Vasaros pabaigoje – sprendimai dėl 31 klausimo
ATKelta IŠ 1 p.

Kraujagyslių chirurgas konsultuoja dėl įvairios arterijų ir venų patologijos. Atliekamas doplerinis tyrimas.
Rugsėjo 14 d. UAB „MediCa klinika“, Vytauto g. 40, Prienai.
Registracija būtina tel. 8 612 67461.

Pristatyta nauja
Veiverių KLC
direktorė
Tarybos posėdyje buvo pasveikinti neseniai gimtadienius šventę Tarybos nariai
bei naujoji Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro direktorė Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė. Naujoji kultūros įstaigos vadovė kalbėjo, kad kultūra jai yra gyvenimo būdas.

E. Sakavičiūtė

E.Sakavičiūtė-Pečiulaitienė
vertina jai suteiktą galimybę
ir atsakomybę vadovauti nuo
vaikystės pažįstamai kultūros įstaigai ir yra pasirengusi
burti įvairaus amžiaus žmones tradicijų puoselėjimui ir
išsaugojimui, kultūros centrą
daryti patrauklų jaunimui bei
bendradarbiauti su visomis
seniūnijos įstaigomis ir organizacijomis.
Posėdžio metu buvo pristatytas ir naujas Ekonominės
plėtros, finansų ir investicijų
komiteto pirmininkas, kuriuo išrinktas Henrikas Radvilavičius.

E. Visockas Įstatymo
nuostatų nepažeidė

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

REKLAMA

Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta laikinoji komisija (toliau
– Komisija) Prienų rajono
savivaldybės administracijos
direktoriaus Egidijaus Visocko elgesiui įvertinti dėl galimai pažeistų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymo) nuostatų, atsižvelgdama į Tarybos nario
A.Vaidogo pranešimą apie E.
Visocko elgesio tyrimo metu

nustatytas papildomas aplinkybes, papildomai įvertino
E. Visocko elgesį dėl galimai
pažeistų Įstatymo nuostatų.
Su komisijos išvadomis supažindino jos pirmininkas A.
Marcinevičius. A. Vaidogo
skundas dėl laiku nepateiktos
interesų deklaracijos nesvarstytinas, nes praleistas apskundimo terminas. Dėl narystės
ir pareigų asociacijoje Lietuvos šaulių sąjungoje bei dėl
narystės ir pareigų asociacijoje Jaunimo ir suaugusiųjų
sveikatingumo ir sporto klube „Vėjas“ Komisija pripažino, kad E.Visockas nepažeidė
Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies
4 punkto ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatų.
15 Tarybos narių komisijos
išvadoms pritarė, trys – nepritarė, keturi – susilaikė.

Balbieriškio ir
Naujosios Ūtos
pagrindinės
mokyklos – be
dešimtokų
Be diskusijų ir vienbalsiai
buvo pritarta, atsižvelgiant į
didėjantį ikimokyklinio ugdymo grupių skaičių, atnaujintoms lopšelio-darželio „Pasaka“, Skriaudžių pagrindinės
mokyklos, Stakliškių gimnazijos, Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programoms.
Prieštaraujančių nebuvo
ir tvirtinant priešmokyklinio
ugdymo organizavimo modelius Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019
mokslo metais. Atsakydamas
į L. Jakinevičienės klausimą,
ar tinkamai įrengtos naujos
grupės mokyklose, Švietimo
skyriaus vedėjas R. Zailskas
patikino, kad mokyklos pasirengę priimti vaikus.
Tvirtinant klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų
rajono savivaldybės mokyklose, daugiausia diskusijų
kilo dėl 10 klasių Balbieriškio
ir Naujosios Ūtos pagrindinėse mokyklose, kuriose ketino
mokytis tik po du dešimtokus.
Dėl pasikeitusio finansavimo
modelio, klasėms, kuriose
mokosi 1–4 vaikai arba 5–8

vaikai, bus skiriama atitinkamai 0,33 arba 0,5 minimalaus
krepšelio dydžio. Trūkstamos
lėšos turėtų būti skirtos iš savivaldybės biudžeto. Nors L.
Jakinevičienė ragino nežaisti
vaikų likimais, o Balbieriškio
pagrindinės mokyklos direktorius S. Valančius prašė rasti galimybių šiais metais finansuoti dešimtos klasės išlaikymą, nes joje mokosi ir
septyniolikmetė, turinti labai
didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių, balsų dauguma (14
Tarybos narių pritarė, aštuoni
– ne, balsuojant dėl Balbieriškio pagrindinės mokyklos
ir atitinkamai penkiolika ir
septyni – dėl Naujosios Ūtos
pagrindinės mokyklos) šiose
mokyklose šiais mokslo metais nebus dešimtų klasių.
Kitais mokslo metais, jei
šiose mokyklose bus pakankamai vaikų, dešimtos klasės
vėl bus formuojamos.
Dėl kitų mokyklų diskusijų
nekilo ir Tarybos nariai patvirtino klasių, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių.

Įsteigta VšĮ „Prienai“,
pritarta projektų
įgyvendinimui
15 Tarybos narių pritarė,
penki – prieštaravo, kad būtų

H. Radvilavičius

įsteigta VšĮ „Prienai“, patvirtinta steigimo sutartis ir įstatai, Adomas Kubilius būtų
paskirtas įstaigos direktoriumi
bei atlikti kiti veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos
teisės aktuose. VšĮ„Prienai“
galėtų sėkmingai tęsti krepšinio vystymą Prienų rajone ir
Lietuvoje, plėtoti infrastruktūrą, naudingą Prienų rajono
visuomenei.
Balsų dauguma buvo pri-

tarta, kad numatytais atvejais
nereikia Savivaldybės tarybos
pritarimo pasirašant sutartis,
kurių suma yra lygi arba viršija 175 tūkst. eurų.
Buvo pritarta ir VšĮ Prienų ligoninės projektui, numatomam įgyvendinti pagal
Klimato kaitos specialiosios
programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių
(saulės, vėjo, geoterminės
energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir
gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. Vykdant
projektą numatoma ant ligoninės stogo įrengti 78 kW galios
saulės fotovoltinę elektrinę,
kurios pagaminta nuolatinės
srovės elektros energija naudojant inverterius bus verčiama į standartinės įtampos ir
dažnio kintamos srovės elektros energiją, o ši bus tiekiama
į elektros tinklus ligoninės poreikiams tenkinti. Saulės elektrinės generuojamas elektros
energijos kiekis sudarys iki
21,33 proc. visos suvartojamos elektros energijos.
Bendra projekto vertė –
daugiau nei 99 tūks. eurų, iš
jų parama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis
– per 76 tūkst. eurų, nuosavos
ligoninės lėšos – 22,8 tūkst.
eurų. Investuotos lėšos ligoninei atsipirks per 2,5 metų.
Rita Keturakienė labai
džiaugėsi, kad ligoninė ieško
būdų taupyti energiją ir linkėjo kitoms įstaigoms sekti šiuo
pavyzdžiu.
20 Tarybos narių pritarė,
vienas susilaikė, kad daugiau
nei 736 tūkst. eurų būtų skirta projektui „Prienų lopšeliodarželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų
prieinamumą“ ir užtikrintas
netinkamų, bet projektui įgyvendinti būtinų ir tinkamų išlaidų, kurių nepadengia projekto finansavimas, jei tokių
būtų, finansavimas iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto.
Buvusio Nemuno pradinės
mokyklos pastato viename
korpuse įsikurs Prienų meno
mokykla, kituose trijuose –
lopšelis-darželis „Saulutė“. Iš
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ES fondų yra finansuojami tik
vidaus remonto darbai, todėl
išorės remontui reikalingos
savivaldybės biudžeto lėšos.
Savivaldybės lėšų reikia ir
valgyklos bei administracinių
patalpų remonto darbams.
Buvo pritarta, kad įgyvendinus projektą „Dešiniosios
Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų
miesto teritorijoje“, pareiškėjas (Prienų rajono savivaldybė) įsipareigoja penkerius
metus po projekto užbaigimo
savo lėšomis dengti projekto
metu sutvarkytos teritorijos
priežiūros išlaidas. Projekto
metu numatoma tvarkyti dešiniąją Nemuno pakrantę nuo
tilto per Nemuną iki Panemunės g. 43 esančio sklypo.

Patvirtintos
ataskaitos, nustatyti
mokesčių dydžiai,
papildyti nuostatai...
Tvirtinant Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį
bei Prienų rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį,
nusišalinti panoro dauguma
– 16 – Tarybos narių. Nusišalinimui nepritarus, ataskaitos
buvo patvirtintos vienbalsiai.
Be diskusijų buvo pakeistas ir sprendimas „Dėl Prienų
rajono savivaldybės 2018 m.
biudžeto patvirtinimo“.
Nustatant metinius nuomos
mokesčio už valstybinę žemę,
išnuomotą ne aukciono būdu,
ir nuomos mokesčio už naudojimąsi žeme iki nuomos ar
pirkimo ir pardavimo sutarčių
sudarymo tarifus, A. Vaidogas siūlė kai kuriuos tarifus
sumažinti. Tačiau Tarybos
nariai šiam siūlymui nepritarė ir buvo patvirtinti tokie
tarifai, kokie buvo numatyti sprendimo projekte. Beje,
šiam sprendimui pritarė ir pats
A. Vaidogas.
REKLAMA

Atsistatydina E. Vaitekūnas

„Kauno švaros“ vadovui – įtarimai

Iš pareigų traukiasi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos
(LRTK) pirmininkas Edmundas Vaitekūnas. Verslo įtaką tyrusios
instuticijos, gegužę konstatavo, kad koncerno „MG Baltic“ atstovai
siekė įgyti įtaką Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) Kauno miesto savivaldybės
valdomos miesto ūkio priežiūros ir atliekų tvarkymo bendrovės
„Kauno švara“ vadovui Daliui Tumynui pareiškė įtarimus dėl
piktnaudžiavimo.

Vėl buvo grįžta prie Veiverių seniūnijos gyventojų
prašymo 80 proc. sumažinti
apskaičiuotą 2016 m. žemės
mokestį už žemės sklypą,
esantį Skriaudžių k., nes nebuvo pateikta išsamios informacijos (dokumentų) apie turtinę ir finansinę padėtį.
Buvo papildyti Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir
vidutinio verslo rėmimo fondo (toliau – Fondo) nuostatai
ir pritarta, kad finansinę paramą iš Fondo skirti vaizdinės reklamos, atspindinčios
Prienų krašto savitumą, išlaidoms iš dalies (iki 4 tūkst. eurų) padengti.
Pritarta ir sprendimui, kad
Balbieriškyje 1 MW katilas,
įrengtas prieš 12 metų, būtų
pakeistas į du mažesnės suminės galios bepersonalius biokuro katilus su didesniu naudingo veiksmo koeficientu, su
akumuliacine talpa, pritaikant
prie esamos kuro padavimo ir
sandėliavimo sistemos.
Po diskusijų buvo pritarta
sprendimo projektui dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir
objektų sąrašo pakeitimo. H.
Radvilavičius siūlė neremontuoti šaligatvio Naujojo gyvenimo gatvėje, kol ten nėra
įrengta lietaus kanalizacija, o
šias lėšas skirti šaligatvio remontui prie „Žiburio“ gimnazijos ir „Ąžuolo“ progimnazijos. Buvo paaiškinta, kad
pinigų, skirtų šaligatvio Naujojo gyvenimo gatvėje neužtektų šaligatviui prie mokyklų
suremontuoti. A. Vaidogas
suabejojo, ar logiška rudenį
pradėti svarstyti kelių remonto darbus.
Vienbalsiai buvo patvirtintas Prienų rajono vietinės
reikšmės viešųjų ir vidaus
kelių schemos – specialiojo
plano priedo pakeitimas. To
prireikė dėl Ašmintos seniūnijos panaikinimo ir pakeistų

Prienų, Balbieriškio, Pakuonio ir Išlaužo seniūnijų teritorijų ribų.
Pritarta ir oro linijų pirkimui iš AB ESO. Šios linijos
reikalingos, nes ant stulpų
bus tvirtinamos apšvietimo
lempos. A. Šidlauskas ragino
nepamiršti sutvarkyti likusių
stulpų vaiduoklių, o A. Kederys – tartis su ESO ir kartu
su elektros kabeliais nutiesti
apšvietimo kabelius.

Perduotas turtas,
įregistruota buveinė,
patvirtintos maitinimo
išlaidos
Be diskusijų švietimo įstaigoms, dalyvaujančioms
projekte ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių
mokslų priemonėmis“, buvo
perduotos nupirktos gamtos
ir technologinių mokslų mokymo priemonės ir įranga, o
Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrui – 37,22 kv. m patalpos, taip pat Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai – pastatas. VšĮ Prienų PSPC perduotas greitosios
medicinos pagalbos automobilis su įranga.
Pritarta, kad Jiezno žmonių
su negalia sąjungos buveinė
būtų įregistruota Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose ir
šiuo metu Jiezno žmonių su
negalia sąjungos panaudos
teise valdomose patalpose J.
Basanavičiaus g. 11, Jiezno
m., leista Prienų rajono savivaldybės administracijai
viešame aukcione parduoti
2007 m. laidos techniškai ir
funkciškai nusidėvėjusį mokyklinį autobusą, kuriuo iki
šiol buvo vežiojami „Revuonos“ pagrindinės mokyklos
mokiniai.
Be diskusijų buvo pritarta,
kad išimties tvarka būtų išnuomotas Prienų rajono savivaldybei nuosavybės tei-

se priklausantis 56,51 kv. m
bendro ploto trijų kambarių
butas moteriai, auginančiai
2 vaikus, kuriems neterminuotam laikotarpiui nustatytas sunkus neįgalumo lygis,
leista parduoti 102,46 kv.
m bendro ploto gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais
ir 62,48 kv. m bendro ploto
butą. Nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų
ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašas papildytas vienu
punktu – nuo mokesčio atleistas gyventojas, turintis nekilnojamojo turto Pakuonio sen.
Daukšiagirės k.
Buvo patvirtintos Jiezno
paramos šeimai centro vienos dienos maitinimo išlaidų
normas: vaikams iki 3 metų – 3,61 Eur, 4–6 metų vaikams – 3,75 Eur, 7–14 metų
vaikams – 4,04 Eur, 15–18
metų vaikams – 4,19 Eur,
projekte „Šeimos modelio
bendruomeninių vaikų globos namų paslaugos vaikams,
netekusiems tėvų globos, ir
jų šeimoms Kauno regione
2“ dalyvaujantiems vaikams
– 5 Eur.
Nors tvirtinant Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros
rėmimo lėšų skyrimo tvarkos
aprašą kilo diskusijų, spendimui buvo pritarta vienbalsiai.
Su pakeitimais, kurių atsirado jau pateikus sprendimo
projektą (žemės savininkai
susitvarkė sklypus arba paaiškėjo apie naujus neprižiūrimus sklypus), buvo patvirtintas Nenaudojamų, apleistų
žemės sklypų Prienų rajono
savivaldybėje sąrašas.
Be diskusijų buvo pritarta
dėl Pakuonio sen. Dvylikių
k. Kauno gatvės geografinių
charakteristikų pakeitimo.
Kitas Tarybos posėdis vyks
rugsėjo 27 d.

„Domino“ teatro spektaklis
„Žaidimas nebaigtas“ atvyksta į
Žiulis ruošiasi vestuvėms su
Birštoną
savo gyvenimo meile Margo.
Profesionalaus komedijos
teatro „Domino“ spektaklis
„Žaidimas nebaigtas“
rugsėjo 30 dieną, 17
valandą, pradžiugins
Birštono gyventojus ir
svečius.

Kosto Smorigino režisuota
romantinė komedija „Žaidimas nebaigtas“ – tai istorija
apie meilę, kurios du žmonės
laukė labai ilgai, į kurią puolė
stačia galva, pamiršę, jog santykiai – tai sunkus, daug kantrybės, pastangų bei abipusės
pagarbos reikalaujantis darbas.
O gal šie santykiai – tai tiesiog
nebaigtas žaidimas, gudriai sudėliota strategija, idealiai paruoštas klastingas planas?
Trijų studijų bičiulių bei jų
gražuolės draugės gyvenime
– didžiuliai pokyčiai. Fabrisas, inteligentiškas nuobodyla, laukia šeimos pagausėjimo,
moterų numylėtinis Paskalis –
paaukštintas pareigose ir besidžiaugiantis naujos simpatijos
draugija, o amžinas nevykėlis

Visiška idilė... Tačiau taip pasirodyti gali tik iš pirmo žvilgsnio. Ar vestuvių rytą Margo išdrįs atskleisti didžiausią savo
gyvenimo paslaptį? Tai, kas
paaiškės, gali iš esmės pakeisti visų herojų likimus ir galbūt net sugriauti suplanuotas
vestuves.
Subtilų humorą, lengvabūdiškus pokalbius apie amžinąsias vertybes, pretenzingus
charakterius ir ore sklandantį
meilės jausmą žiūrovams dovanoja profesionalūs aktoriai
– Edita Užaitė, Nerijus Gadliauskas, Evaldas Jaras, Gabija Jaraminaitė, Vaidotas Martinaitis, Sakalas Uždavinys,
Julius Žalakevičius ir Aleksas
Kazanavičius.
Romantinė komedija „Žaidimas nebaigtas“ – tai kultinė
prancūzų dramaturgo Philippe
Lellouche pjesė, kuri yra „Domino“ teatro spektaklio „Diena
be melo“ tęsinys. Susitikime
rugsėjo 30 dieną, 17 valandą
Birštono kultūros centre! 
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Rasta beveik 40 mobilių telefonų

Norvegija stato aukščiausią medinį pastatą

Kybartų pataisos namuose pareigūnai per kelias dienas aptiko
beveik 40 mobilių telefonų. Antradienį gyvenamojoje zonoje
buvo atlikta bendroji planinė krata. Per kratą paimtas 21 mobiliojo
ryšio telefonas, 15 SIM kortelių ir paketas su biria medžiaga.

Norvegija baigė statyti aukščiausio pasaulyje medinio pastato,
kuris vadinamas mažiau kenksmingu aplinkai ir atspariu ugniai,
karkasą. 85,4 m aukščio, 18 aukštų dangoraižis „Mjostarnet“ iškilo
prie didžiausio šalyje Mjosos ežero.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Šaulių sąjungos veikla – savirealizacija ir garbė
kiekvienam pilietiškam žmogui
Prienų šaulių kuopa
įsikūrusi 1938 m.
lapkričio 13 d. iškilmingai
atidarytuose ir iki šiol
išlikusiuose šaulių
namuose Basanavičiaus g.
Sovietmečiu Prienų šaulių
namuose veikė kultūros
namai, o šiuo metu
pastatas savo pirminę
paskirtį iš dalies praradęs
– tik nedidelėje pastato
dalyje veikia LŠS Kauno
apskrities Vytauto Didžiojo
šaulių 2-osios rinktinės
Prienų šaulių 6-osios
kuopos štabas.

Iškili Prienų šaulių sąjungos istorija glaudžiai siejasi
su kraštiečiu, pedagogu, žurnalistu, vertėju ir keliautoju,
pirmuoju žurnalo „Trimitas“
KVIEČIAME GYVENTI AKTYVIAU
redaktoriumi Matu Šalčiumi,
kuris buvo Lietuvos šaulių sąViešoji įstaiga „Vilties žiedas“ įgyvendina projektą „Žalia
jungos veiklos pradininkas ir
šviesa veikliems“. Projektą finansuoja Europos socialinis fonvienas iš įsteigėjų (1919 m.).
das pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investiciIlgus metus Prienų šaulių
jų veiksmų programą.
sąjungos
veikla buvo siejaProjekto tikslas – skatinti vyresnio darbingo amžiaus žmoma
su
garbaus
amžiaus šaunių aktyvumą siekiant jų grįžimo bei išlikimo darbo rinkoje
liais,
patriotiškai
nusiteikuar įsitraukimo į FONDŲ
savanorišką
veiklą.
Projektas FINANSUOJAMO
skirtas vyresNGOS STRUKTŪRINIŲ
LĖŠŲ
BENDRAI
siais
senjorais.
Šiandien
visos
PROJEKTO
„ŽALIAamžiaus
ŠVIESA
VEIKLIEMS“
nio darbingo
asmenims
(nuo 55 metų iki pensijinio
Lietuvos, taip pat ir Prienų
amžiaus).
krašto, Šaulių sąjungos veikla
KVIETIMAS
Projekto metu dalyviams bus organizuojami motyvaciniai
sąlyginai išgyvena pakymokymai.2018-09-18
Mokymosi visą gyvenimą idėjos plėtra pripažįslėjimą, vis daugiau pilietama kaip viena
svarbiausių priemonių socialinei atskirčiai
Kaunas
tiškų žmonių siekia tapti
mažinti. Verta atkreipti dėmesį, kad šie motyvaciniai mojos nariais. Šauliškoms
kymai turi savo specifiką, yra pagrįsti aktyviais mokymosi
idėjoms visoje Lietuvoje
esnio darbingo
amžiaus
aktyvumo
siekiant asmenų
metodais.
Bus asmenų
atliekamas
kiekvienoskatinimas,
dalyvio individualus
neabejingi apie
rbo rinkojeporeikių
ar įsitraukimo
į savanorišką
ugdant šiandien
ar
ir galimybių
vertinimas, veiklą,
siekiantmotyvuojant,
tinkamai įvertinti
11
tūkstančių
piliečių nuo
ei skatinant mokymąsi
visą
gyvenimą.
asmens profesinius gebėjimus, galimybes mokytis ir/ar dirb11
metų
amžiaus.
padidinti vyresnio
darbingo
amžiaus
asmenų
dalyvavimą
darbo
rinkoje ir
ti konkretų
darbą, bus
vykdomi
bendrųjų
ir specialiųjų
gebėProjektas patrauklus
kad projekto metu įvertinus dalyvių intencijas,Vytauto Didžiojo šaujimų darbuituo,
mokymai.
lių 2-osios rinktinės 206
bus suformuotos
dvi integravimo
darbo rinką
Projekto
dalyviai busįpakviesti
taptikryptys:
savanoriais, dalyvaus
kuopos vado Egidijaus
rbo rinkoje ar
integruotissampratos
į ją;
savanorystės
ir jos teikiamos naudos mokymuose,
Visocko nuomone, teigiakuriuoseveikloje.
bus pristatomas savanorystės įprasminimas, patirties
save savanoriškoje
mus pokyčius paskatino
perdavimas, saviraiškos galimybės, suteikta galimybė konkreė (TG) - vyresnio darbingo amžiaus asmenys (Vyresnio darbingo amžiaus
įvykiai Ukrainoje, kurie
čiai savanoriškai veiklai.
yresnis, iki Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto
pažadino mūsų visuomeus, asmuo) Projektas skirtas žmonėms, norintiems turėti aktyvų socianę, žmonių atsakomybę
linį gyvenimą ir išlikti konkurencingiems darbo rinkoje. Bus
ir susirūpinimą valstybės
išduoti įgytas kompetencijas patvirtinantys pažymėjimai. Mosaugumu bei gynyba.
kymu metu dalyviams numatyti pietūs, kavos pertraukos. KeŠiandien vienas iš rinktilionės išlaidos į užsiėmimų vietas kompensuojamos.
anorišką veiklą.
nės
tikslų – atgaivinti ir sustindividualus poreikių
ir galimybių
vertinimas.
Maloniai
kviečiame Prienų
rajono gyventojus pasinaudoti
printi
Šaulių sąjungos veiklą.
mų mokymai.
galimybe užsiėmimuose praturtinti savo laisvalaikį, įgyti nau–
Po
truputį
tvarkomės Šaulių
ų ir informacijos
sklaidos
jų žinių,
sutikti organizavimas.
bendraminčių, praplėsti akiratį, pabendrauti
namų
patalpas,
gražinamės,
prie arbatos puodelio.
geriname
sąlygas
– tikiuosi,
Seminaras norintiems dalyvauti projekto veiklose įvyks
kad
ilgainiui
čia
koncentruorugsėjo 18 d. 9 val.,
sis šaulių veikla, vyks mokyPrienų
kultūros
antradienis), 8:30-17:00 val. ir laisvalaikio centro patalpose,
mai, bus skaitomos paskaitos.
Vytauto
g. 35, Prienai
IR LAISVALAIKIO CENTRAS
Vytauto
g. 35, Prienai
Taip pat skleidžiame žinią
Smulkesnės
informacijos
tel., 8 37 756207,
tel., 8 662
22119 prašome teirautis tel. 8 37 345564,
apie Šaulių sąjungą Prienuotel. 8 615 41616 arba j.savickiene@viltiesziedas.lt
se, jos veiklą, dalinamės in-

formacija draugų ir pažįstamų
rate. Veiklos, kurioje galima
save atskleisti, praturtinti, yra
labai daug, per savaitę net po
keletą – nuo vadų kursų, pratybų iki išgyvenimo kursų.
Rasti informacijos apie vei-

keltis – šeštą, per parą atlaikyti
du žygius – naktinį ir dieninį),
pasak Karolio, tai dar labiau
pakėlė ūpą: „Supratau, kad
esu savo rogėse“.
Jaunuoliai mokėsi pirmosios medicinos pagalbos, kaip

klas galima irgi įvairiais keliais: Krašto apsaugos, Šaulių
sąjungos svetainėse, Feisbuke“, – patikino E. Visockas.
Vadas pasidžiaugė, kad
kuopoje yra jaunų asmenybių, su tvirtomis pilietiškomis
ir vertybinėmis pažiūromis.
Neseniai į šaulių gretas įsiliejo ir trisdešimtmečiai Karolis

elgtis ekstremaliomis situacijomis, ginklų valdymo. „Buvo labai daug nuovargio, bet
tai – geras nuovargis. Norisi
dar daugiau praktikos“, – tvirtino šauliai.
Paklausti, kaip jaučiasi įsilieję į šaulių sąjungą, abu atsakė: „Vien tik su uniforma būti
yra pasididžiavimas, garbė ir

Ramanauskas bei Kristina Vasiliauskaitė. Jie savaitę Rukloje Vaidoto mechanizuotajame
pėstininkų batalione mokėsi
bazinių šaulio įgūdžių. Tikina,
kad labai patiko, nes su praktika buvo daug teorijos. Dėstytojai – vienas karys, kitas
neseniai grįžęs iš Ukrainos,
jie suteikė teorinių ir praktinių žinių iš savo patirties.
Nors režimas buvo neįprastas (miegoti – pirmą nakties,

įpareigojimas“.
„Prieš tai jokios sąsajos su
šia organizacija neturėjau, tačiau šaulių veikla visuomet
domino. Norėjosi naujų iššūkių, buvo įdomu. Kai pažįstami pasiūlė savo jėgas išmėginti sąjungoje – nesudvejojau. Ir nenusivyliau. Pamačiau, kad čia renkasi žmonės
su idėja, su noru, atsidavę. Labai daug jaunų žmonių ir – kas
šiek tiek maloniai nustebino

VIEŠOJI ĮSTAIGA

REKLAMA
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AB Swedbankas
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– daug merginų“, – paklausta,
kaip sužinojo apie Prienų šaulių sąjungą ir kodėl pasirinko
ją, pasakojo Kristina.
Karolis tikino padaręs sąmoningą sprendimą. „Mėgstu aktyvų laisvalaikį, todėl
svarsčiau tarp dviejų variantų: arba stoju Krašto apsaugos savanorius arba į šaulius.
Rinkau informaciją internete,
pamačiau, kad Prienuose formuojasi naujas šaulių būrys
ir iš karto nedvejodamas nusprendžiau stoti. Juo labiau,
kad mano ir sąjungos vertybės sutampa: pilietiškumas,
patriotizmas, Tėvynės gynyba – turi būti kiekvieno mūsų
vertybės ir pareiga“, – teigė
šaulys.
Paklaustas, ar eitų tėvynę
ginti, jeigu to prireiktų, Karolis sakė anksčiau apie tai negalvojęs, bet dabar atsiranda
tokių minčių. „Tėvynę ginti
nebūtinai ruoštis eiti su šautuvu į frontą. Tėvynės gynyba susideda iš įvairių sričių.
Taikos metu mes užsiimame
patriotine veikla, mokymais,
švietimu. Šiais metodais jau
dabar Tėvynę reikia ginti. Yra
daug informacinio karo, kurio
realiai kiekvienas gal ir
nejaučiame tiesiogiai, bet
jis vyksta. Kai tu pateikti kitokią savo nuomonę,
kiti ilgainiui supranta“,
– kalbėjo šaulys.
„Mūsų tikslas – sustiprinti Prienų šaulių kuopą jaunais, aktyviais, patriotiškais, moraliai atsakingais žmonėmis, tokiais, kaip Karolis, Kristina. Tuomet jau galima
vykdyti veiklas, planuoti
užsiėmimus vietoje, kad
nereikėtų niekur važiuoti, o galėtumėme vesti
mokymus, pasikviesti instruktorius į Prienus“, – pabrėžė šaulių kuopos vadas E.
Visockas.
Ir kuopos vadas, ir Kristina
su Karoliu tiki, kad jų pėdomis paseks daugiau jaunimo,
panašaus amžiaus žmonių.
E. Visockas neabejoja, užaugs ir jaunųjų šaulių karta, o
jos veikla Prienų krašte tikrai
matoma.
D. Martusevičiūtė 
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Smegenys naudoja apie 20 proc. viso
kūno deguonies ir kraujo.

Žydraakiai jautriau reaguoja į fizinį
skausmą negu kitos akių spalvos
žmonės.

Problemiškiausi visuomenės sveikatos
rodikliai Prienų rajone
Kiekvienais metais Prienų
rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos
biuras rengia visuomenės
sveikatos stebėsenos
ataskaitą už praėjusius
metus.

2016 m. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaita patvirtinta
Prienų rajono savivaldybės taryboje 2018 m. kovo 8 d. Nr.
T3-44, parengta vadovaujantis naujai sukurtu savivaldybių
visuomenės sveikatos stebėsenos modeliu. Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa
nustato nacionalinius sveikatinimo veiklos tikslus ir uždavinius, siekiamus sveikatos lygio
rodiklius, kurie būtini siekiant
įgyvendinti Lietuvos pažangos
strategiją ,,Lietuva 2030“. Lietuvos sveikatos programoje iškeltas vienas strateginis tikslas
ir keturi tikslai bei jų uždaviniai, kurių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas
baigtinis pagrindinių rodiklių
sąrašas. Jį sudaro unifikuoti rodikliai, geriausiai apibūdinantys
LSP siekinius. Rodiklių reikšmės leidžia kasmet vertinti rodiklių pokyčių kryptį ir aprėptį
savivaldybėje, palyginti savivaldybės rodiklių reikšmes su
Lietuvos vidurkiu.
Pagrindinio rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas
(„šviesoforo“ kūrimas) atliekamas lyginant praėjusių metų Prienų rajono savivaldybės
rodiklius su Lietuvos vidurkiu.
Rodiklių reikšmės suskirstytos į grupes, pagal kurias savivaldybės yra vertinamos:
– 10 savivaldybių, kuriose
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Prienų r. sav. rodikliai, kurie, lyginami su
Lietuvos vidurkiu, patenka
tarp 10 geriausių savivaldybių:

stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos žalia spalva;
– 10 savivaldybių, kuriose
stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, žymimos raudona spalva;
– kitų 27 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva.
Prienų rajono savivaldybės
sveikatos rodiklių reikšmės
vaizduojamos taikant „šviesoforo“ principą (nuo geriausiojo žalio, per geltoną prie
blogiausiojo raudono).
Prienų rajono savivaldybė didžiausią dėmesį turėtų
skirti šioms trims sritims: socialinės rizikos šeimų skaičiui
1000 gyventojų, mirtingumui
nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 gyventojų, sergamumui II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000
gyventojų.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
specialistai renka ir pateikia
apibendrintą informaciją apie
gyventojų visuomenės sveikatos būklę rajone, išskirdami
problematiškiausias sritis. Atsižvelgdamos į pateiktus rezultatus atsakingos institucijos turėtų
parengti rekomendacijas dėl tolimesnių veiksmų ir priemonių
įgyvendinimo.

Mitas. Šaldiklyje laikomas maistas yra saugus, jo galiojimo
laikas neribojamas.
Laikui bėgant prastėja užšaldyto maisto kokybė, todėl užšaldytą
maistą rekomenduojama suvartoti per 3–6 mėnesius nuo užšaldymo
datos.

> šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius
10 000 gyventojų;
> apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 gyventojui;
> susižalojimai dėl nukritimų (W00–W19) 65+ m. amžiaus
grupėje 10 000 gyv.;
> išvengiamas mirtingumas;
> mirtingumas dėl atsitiktinių paskendimų (W65–W74) 100
000 gyv.;
> transporto įvykiuose patirtos traumos (V00–V99) 100 000
gyv.;
> mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu 100 000 gyv.;
> sergamumas daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze (A15–
A19) 100 000 gyv.;
> asmenų, žuvusių ar sunkiai sužeistų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyv.;
> nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai) 100
000 gyv.

Rodikliai patenkantys į grupę,
kurioje situacija yra bloga,
lyginant su šalies vidurkiu:
> socialinės rizikos šeimų skaičius;
> mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų;
> sergamumas II tipo cukriniu diabetu;
> slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius;
> tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje;
> gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
> gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
> tikslinės populiacijos (6–14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje.

Mitas. Vanduo sumažina apetitą.
Nors suvalgę dubenėlį sriubos prieš valgant kietą maistą, jo tikrai
suvartosite mažiau, tačiau paprastas vanduo daug sotumo tikrai
nesuteiks.

Šlaunikauliai – stipriausi žmogaus
kaulai. Jie gali išlaikyti 800–1 100 kg.
Trapiausi – kojų pirštų kaulai.

Rodikliai, patenkantys į grupę,
kurioje situacija yra patenkinama, lyginant
su Lietuvos vidurkiu:
> vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė;
> mirtingumas dėl savižudybių;
> mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius;
> ilgalaikio nedarbo lygis;
> gyventojų skaičiaus pokytis;
> mirtingumas dėl išorinių priežasčių;
> mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, mokyklose
skaičius;
> socialinės pašalpos gavėjų skaičius;
> sergamumas tuberkulioze;
> darbingo amžiaus asmenys, pirmą kartą pripažinti neįgaliais;
> sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis;
> mirtingumas dėl nukritimų;
> mirtingumas dėl transporto įvykių;
> pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių;
> mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu;
> kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis
(proc.);
> išvengiamų hospitalizacijų skaičius;
> išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų
skaičius;
> savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis balais (vidutinės reikšmės);
> sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis;
kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių;
> vaikų, kuriems nustatytas dantų ėduonis (k02), skaičius;
> paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius;
> mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis;
> mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis;
> tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje;
> tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų
iš privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje;
> tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje.

Mitas. Džiovintų vaisių, riešutų suvartojamo kiekio riboti
nereikia, nes jie nekenkia sveikatai.
Džiovintuose vaisiuose daug cukraus, todėl juos prieš vartojant
būtina kelias valandas mirkyti, tuomet daug cukraus liks
vandenyje. Riešutuose daug riebalų, todėl juos reikia vartoti
saikingai. Per dieną reikėtų suvalgyti ne daugiau kaip 5–6 riešutus.
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Kairysis žmogaus plautis mažesnis nei
dešinysis. Taip yra dėl to, kad užtektų
vietos širdžiai.

Moterų širdis plaka greičiau nei vyrų.

Praktinis užsiėmimas
,,Rankytes plausi –
bakterijas nuplausi“

Baigiantis vasaros
atostogoms, visuomenės
sveikatos specialistė
aplankė Prienų lopšeliodarželio ,,Pasaka“
darželinukus.

Specialistė pasakojo apie
taisyklingą rankyčių plovimą
ir aiškino, kam to reikia. Taip
pat vaikučiams buvo rodomi mokomieji filmukai apie
rankų higieną. Atlikus teorinę
dalį, prasidėjo praktinis užsiė-

mimas. Jo metu buvo naudojama UV lempa bei specialūs
milteliai, kad mažieji tyrinėtojai įsitikintų, jog ant rankų
gali tūnoti daugybė įvairių
bakterijų, mikroorganizmų,
kurių mūsų akys nemato. Už
kruopščiai atliktą praktinę dalį
– rankyčių plovimą, visi mažyliai buvo apdovanoti. Skatinkime ir nuolat priminkime
savo mažiausiems: rankytes
plausi – bakterijas nuplausi!

Dantų priežiūra sergant astma
Pagrindiniai vaistai,
vartojami gydant
bronchinę astmą
– inhaliaciniai
kortikosteroidai, kurie
slopina uždegimą ir
užkerta kelią dusulio
priepuoliams.

Deja, kaip ir daugelis vaistų, jie turi ir nepageidaujamą
poveikį. Didelės jų dozės, skiriamos sergant sunkiomis šios
ligos formomis, gali sukelti
dantų ir gleivinių ligas, seilių
pokyčius. Pacientai, vartojantys šiuos vaistus, gali skųstis
dantenų ir burnos sausumu,
perštėjimu, balso kimimu.
Kiekvienas astma sergantis
pacientas turi laikytis dantų priežiūros rekomendacijų (stebėti savo burnos sveikatos būklę, savarankiškai
rūpintis savo burnos higiena, reguliariai lankytis pas
odontologą) ir žinoti, kad
po kiekvienos inhaliacijos,
ypač miltelinių inhaliatorių,
turi gerai išskalauti burnos
ertmę (taip pat ir dantų protezus, jeigu juos turi) nestipriu sodos tirpalu.

APSILANKYKITE
PAS ODONTOLOGĄ
Du kartus per metus nuvykite pas odontologą atlikti

GALIMOS
BURNOS ERTMĖS
PROBLEMOS

Praktinis užsiėmimas
„Aš jau moku prižiūrėti
rodoma, kaip reikia
dantukus“ buvo
valytis dantukus, paaiškin-

Rugpjūčio 22 d. Prienų
lopšelyje-darželyje
„Pasaka“ lankėsi
visuomenės sveikatos
biuro specialistė, kuri
vaikams vedė užsiėmimą
apie dantukų priežiūrą.

Užsiėmimo metu vaikams
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ta mitybos įtaka dantukams.
Mažieji žiūrėjo filmuką apie
taisyklingą dantų priežiūrą,
kurį po to aptarė. Už gerai
išvalytus dantukus vaikučiai
buvo apdovanoti dantų šepetėliais.

Mitas. Prostatos vėžiui nustatyti reikia daugybės tyrimų.
Pagrindinis – prostatos specifinio antigeno (PSA) – tyrimas
atliekamas iš paimto kraujo. Kraujo paėmimas trunka vos keletą
minučių. Jei PSA viršija normą, atliekama prostatos biopsija (pro
tiesiąją žarną) kontroliuojant ultragarsu. Tiriant imami mažiausiai 8
mėginiai. Mėginiai tiriami mikroskopu. Tik atlikus prostatos biopsiją ir
mėginių tyrimą galima patvirtinti prostatos vėžio diagnozę.

Tam, kad asmuo įprastų prie kokios
nors naujos veiklos, jam reikia 66
dienų. Jeigu ši veikla sudėtingesnė
arba suteikia mažiau malonumo, tam
reikia daugiau laiko.

Inhaliacinius kortikosteroidus vartojantys žmonės
dažnai susiduria su šiomis
burnos ertmės problemomis:

profesionalios burnos higienos. Vizito metu priminkite jam, kad sergate astma ir
vartojate steroidinius purškiamuosius vaistus. Priklausomai nuo jūsų burnos būklės,
gydytojas patars, kaip dažnai
turite pas jį apsilankyti.
Priklausomai nuo inhaliatoriaus, į kurį dedamas vaistas, tipo, daugiau ar mažiau
kortikosteroido patenka į
plaučius, likusi dalis nusėda
burnos gleivinėje, ryklėje,
ant balso klosčių. Nepageidaujamas didelių dozių kortikosteroidų imunosupresinis
ir priešuždegiminis poveikis
turi daug įtakos kandidozei
atsirasti. Pseudomembraninė
kandidozė gali būti pastebima
burnos gleivinėje tų pacientų,
kurie inhaliuojamuosius vaistus vartoja ilgą laiką, reguliariai, didelėmis dozėmis ir profilaktiškai neskalauja burnos.
Vaistų sudėtyje gali būti gliukozės, kuri skatina greitesnę
kandidozės eigą.

KAIP PRIŽIŪRĖTI
DANTIS SERGANT
ASTMA?
Dantis valykite kruopščiai
du kartus per dieną (geriausiai
– po kiekvienos inhaliacijos)
ir gerai išskalaukite burnos
ertmę sodos tirpalu. Laikydami šepetėlį horizontaliai
pirštais kaip rašymo priemonę, pirmiausiai valykite
viršutinius dantų paviršius.
Pradėkite nuo vienos pusės
paskutinio krūminio danties
ir sukamaisiais arba šluojamaisiais judesiais judėkite iki
priešingos pusės paskutinio

> gerklų sudirgimas, dantenų skausmas, burnos sausumas;
> burnos, gerklės gleivinėje
matomos baltos, minkštos
apnašos, eriteminiai ploteliai, opos;

danties. Po aštuonis nedidelius ratukus sukite arba šluokite ties dviem ar dviem su
puse danties (kiek apima jūsų
dantų šepetukas). Šepetėlį ant
danties reikia taip padėti, kad
pusė šerelių dengtų dantenas,
kadangi apnašos kaupiasi ir
ant jų. Kai taip nuvalysite
abu žandikaulius, plačiau iš-

Kramtomuosius paviršius
valykite nedidelės amplitudės judesiais „pirmyn-atgal“
arba sukamaisiais judesiais.
Rinkitės minkštesnį dantų šepetėlį ir fluoro turinčią
dantų pastą. Šepetėlį keiskite
kas du tris mėnesius ir persirgę infekcinėmis ligomis.
Nepamirškite nuvalyti liežu-

KIEKVIENĄ DIENĄ SU SIŪLU AR VIENO
DANTIES ŠEPETĖLIU VALYKITE
TARPDANČIUS
> Atsikirpkite apie 30–50 cm siūlo (geriau vaškuotas).
> Siūlo galus apsivyniokite aplink vidurinius pirštus.
> Tvirtai laikydami siūlą, prispaustą nykščiais ir rodomaisiais
pirštais, atsargiai įveskite į tarpdantį. Nesužalokite dantenų!
> Kai siūlu pasiekiate dantenas, išlenkite jį C raidės forma
aplink dantį ir braukdami paviršiumi kelkite aukštyn. Nuvalykite ir greta esančio danties paviršių.
> Išvalę kelis tarpdančius, pastumkite siūlą, kad vis valytumėte su švaria siūlo dalimi.
sižioję atlikite šluojamuosius
judesius iš vidinės pusės nuo
vidinės liežuvio arba gomurio pusės išorės link. Šepetėlį jau laikykite vertikaliai.

vio apnašų. Tam naudokite
specialius valymo šepetėlius
ar grandiklius. Valykite nuo
liežuvio šaknies link jo galiuko lengvai braukdami per

APSAUGOKIME SAVO SVEIKATĄ
Astma – kontroliuojama liga, jeigu tvarkingai vartosite gydytojo paskirtus vaistus. Veiksmai, kurie užtikrina burnos gleivinės
sveikatą, taip pat padės valdyti ligą.
> Maitinkitės sveikai, laikydamiesi sveikos mitybos principų.
> Atsisakykite žalingų įpročių.

> užkimimas;

> Pagal poreikį vartokite gydytojo paskirtus vaistus.

> nuolatinis blogas burnos
kvapas

> Reguliariai atlikite profesionalias ir kasdienes dantų ir burnos
ertmės valymo procedūras.

Mitas. Kad numestumėte svorio, užtenka tik sportuoti.
Vien tik treniruotėmis, nepakeitus mitybos įpročių, nepasieksite
jokių rezultatų. Jeigu tikrai norite sudeginti riebalus ir pakelti tonusą,
būtinai derinkite sportą ir sveikai maitinkitės.

Mitas. Depresija – liga visam gyvenimui.
Jeigu gydymas yra tinkamas, paskirtas laiku, jeigu pacientas paiso
gydytojo rekomendacijų, depresija gali būti išgydyta.
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Vyrai pleiskanų turi dažniau nei
moterys. Manoma, kad tai gali lemti
vyriški lytiniai hormonai ir didesnės
vyrų riebalinės liaukos.

paviršių.

SKALAUKITE
BURNĄ NESTIPRIU
SODOS TIRPALU
AR SKALAVIMO
SKYSČIU
Kiekvieną dieną skalaukite
burną sodos tirpalu, skalavimo skysčiu. Jis atgaivins burnos kvapą, užkirs kelią kandidozės atsiradimui ir apnašų
susidarymui. Dantų skalavimui galima naudoti ir žolelių
(ramunėlių, medetkų, ąžuolo
žievės) arbatas ar nuovirus.
Bet geriausia pasitarkite su savo gydytoju dėl jums tinkamo
skalavimo skysčio.

PASIRŪPINKITE
SAVO DANTŲ
PROTEZAIS
Dantų protezais reikėtų
rūpintis kaip ir tikrais dantimis. Blogai priglundantys
arba prastai prižiūrimi protezai gali sudirginti dantenas,
sukelti infekcijas, pabloginti
savijautą. Dantų protezai turi
būti valomi kiekvieną dieną
specialiu šepetėliu su minkštais šereliais ir praskalaujami
po kiekvienos inhaliacijos.
Švelniai valykite visų protezų paviršių ir būkite atsargūs,
kad nepažeistumėte plastinio
ar lankstaus pritvirtinimo, nes
atsiradę protezų pažeidimai
dirgins jūsų dantenas.
Netaisykite protezų patys.
Jeigu protezai sulūžo, kreipkitės į savo odontologijos kliniką. Paprastai dantų protezai
naudojami 5–7 metus.
Nenaudokite bet kokių klijų protezų tvirtinimui – tai gali būti žalinga jūsų sveikatai.
Pasitarkite su jus gydančiu
odontologu.

Ploniausia yra akių vokų oda. Ji – apie
0,02 mm storio. Storiausia – padų oda.
Ji yra apie 1,4 mm storio.

Meningokokinė infekcija: kaip atpažinti ir kaip
saugotis?
Meningokokinė infekcija
– tai ūmi bakterinė
infekcija, kurios
sunkiausios klinikinės
formos yra žaibinis sepsis
(kraujo užkrėtimas) ar
pūlingas meningitas
(galvos ir nugaros
smegenų dangalų
uždegimas).

Infekcija plinta oro lašeliniu būdu, imlūs asmenys
artimo kontakto metu užsikrečia per kvėpavimo takus.
Užkrėsti gali tiek sergantis
asmuo, tiek sveikas bakterijų
nešiotojas. Bakterijų nešiojimas gali tęstis iki kelių savaičių. Inkubacinis periodas gali
trukti 1–10 dienų (vidutiniškai
4 dienos). Meningokokinė infekcija yra pavojinga įvairaus
amžiaus žmonėms, tačiau

dažniausiai ja serga vaikai iki
5 metų amžiaus.

Susirgimai dažnesni
šaltuoju sezonu:
rudens – žiemos –
pavasario mėnesiais.
Per pastaruosius dešimt
metų (2007–2017 m.) nuo
meningokokinės infekcijos
Lietuvoje mirė 61 žmogus.

Ligos simptomai
Ankstyvieji meningokokinės ligos požymiai panašūs į peršalimo ligų: karščiavimas, galvos skausmas, šaltkrėtis, sprando
raumenų sustingimas, vėmimas. Ligai progresuojant ligos eiga sunkėja – išryškėja odos bėrimas.

Gydymas
Meningokokinė infekcija gydoma antibiotikais.
Susirgus rekomenduojama kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, savo šeimos gydytoją, kuris skirs atitinkamą
gydymą.

Kaip apsisaugoti nuo
meningokokinės infekcijos?
Kaip ir kitų infekcijų atveju, svarbu užtikrinti kuo mažesnį sergančio asmens kontaktavimą su sveikais asmenimis. Antimikrobinė profilaktika rekomenduojama tik asmenims, glaudžiai
kontaktavusiems su ligoniu.

Siekiant sumažinti užsikrėtimo
riziką rekomenduojama:
> reguliariai plauti rankas;
> laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo (kosint ar čiaudint
prisidengti nosį ir burną vienkartinėmis servetėlėmis, panaudotas išmesti į šiukšliadėžę);
> reguliariai vėdinti ir valyti patalpas;
> svarbu užtikrinti kuo mažesnį sergančio asmens kontaktavimą su sveikais asmenimis.

M I T A I

Vienas iš penkių vaikų nuo 13 iki
15 metų jau yra bandęs rūkyti, o
penktadalis jaunuolių iki 18 metų rūko
nuolat.

Mitas. Neblaivus žmogus gali tuojau pat išsiblaivyti.
Dviejų gėrimų porcijų alkoholio (2 SAV) kiekiui pašalinti reikia
maždaug trijų valandų, tai priklauso nuo vartojusio alkoholį žmogaus
kūno svorio. Niekas negali pagreitinti šio proceso – nei kava, nei
šaltas dušas.

Pernai mirė 11 šalies gyventojų (iš 81 užregistruoto atvejo), iš kurių penki – vaikai iki

5 metų. Šiais metais meningokokine infekcija jau susirgo 17 žmonių, liga nusinešė

dvi gyvybes – mirė pusantrų
ir trejų metų vaikučiai. Pernai
Prienų rajono savivaldybėje
ligos atvejų nenustatyta.
Nuo š. m. liepos 1 d. į
Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendorių įtraukti skiepai
nuo meningokokinės infekcijos. Nuo š. m. rugsėjo 1
d. nemokamai skiepijami
vaikai nuo trijų mėnesių
amžiaus.
Svarbu! Ankstyvas meningokokinės infekcijos
gydymas gali išgelbėti gyvybę!

PATIKSLINTOS KŪDIKIŲ SKIEPIJIMO NUO B TIPO
MENINGOKOKINĖS INFEKCIJOS REKOMENDACIJOS

Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių
skiepijimų kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955
„Dėl Lietuvos Respublikos
vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“, nuo B tipo meningokokinės infekcijos skiepijama pagal tokią skiepijimo
schemą: pirmoji dozė B tipo
meningokokinės infekcijos
vakcinos (MenB) skiepijama 3 mėn. amžiaus kūdikiams, antroji – 5 mėn., trečioji – 12–15 mėn. amžiaus
vaikams.
B tipo meningokokinės
infekcijos vakcina (MenB)
skiepijama į raumenis. Kūdikius geriausia skiepyti į šlaunies viršutinio trečdalio priekinį išorinį paviršių, o vyresnius – į žasto deltinio raumens
viršutinį trečdalį. Vieta, į kurią
buvo suleista vakcina, turi būti pažymėta Vaiko sveikatos
raidos istorijoje (forma Nr.
025-112/a).
B tipo meningokokinės infekcijos vakcina (MenB) yra
saugi vakcina, po skiepijimo
dažniausiai pasireiškia lengvos ir per kelias dienas (iki

Mitas. Juokas žmogui neteikia jokios fizinės naudos.
Juoko fizinė nauda mūsų sveikatai yra gana didelė. Juoko metu
atpalaiduojami kūno raumenys, gerinama kraujotaka ir kvėpavimo
sistema, sudeginama kalorijų (150 kcal per 10–15 min.), lavinami
pilvo raumenys, skatinant virškinimo sistemos veiklą.

3–7 d.) savaime praeinančios
nepageidaujamos reakcijos.
Įskiepijus B tipo meningokokinės infekcijos vakciną
(MenB), kūdikiui gali prasidėti karščiavimas ir pasiekti
piką per 6 valandas, tačiau
praėjus 24 valandoms dauguma kūdikių nebekarščiuoja. Kai kurie kūdikiai gali
karščiuoti iki 36 valandų po
skiepijimo.Karščiavimas yra
dažniausia sisteminė reakcija 2–12 mėn. amžiaus kūdikių grupėje. Skiepijant kitomis vaikų skiepų kalendoriuje numatytomis vakcinomis
karščiavimo ≥380C dažnis
sudaro 23–36 proc., skiepijant vien tik B tipo meningokoko infekcijos vakciną
(MenB) kartu kitomis skiepų
kalendoriuje numatytomis
vakcinomis – 51–62 proc. B
tipo meningokokinės infekcijos vakcina (MenB) negalima skiepyti asmenų, turėjusių anafilaksinę reakciją į
ankstesnę vakcinos dozę ar
bet kurį vakcinos sudedamąjį
komponentą, įskaitant kanamiciną ir lateksą. Jei pacientas karščiuoja, taip pat reikėtų vakcinaciją atidėti. Neišnešioti naujagimiai turi būti
skiepijami atitinkamai pagal
jų chronologinį amžių (vado-

vaujantis vaikų profilaktinių
skiepijimų kalendoriumi). Jei
vaikas laiku nepaskiepijamas
nuo B tipo meningokokinės
infekcijos, jam sudaroma individuali skiepijimų schema
(tarp pirmosios ir antrosios B
tipo meningokokinės infekcijos vakcinos (MenB) dozių
turi būti ne trumpesnis nei 2
mėn. laikotarpis).
Skiepijant 3, 5, 12–15 mėn.
kūdikius B tipo meningokokinės infekcijos vakcina (tik
nuo B tipo meningokokinės
infekcijos (MenB) ar trečia
doze), paracetamolis nerekomenduojamas, nes karščiavimo rizika yra tokia pati, kaip
ir skiepijant bet kuria kita Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriuje numatyta vakcina. Jeigu
B tipo meningokokinės infekcijos vakcina (MenB) skiepijama kartu su kitomis vakcinomis pagal LR vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių
(pagal individualią skiepijimo
schemą), tada kūdikiams (2
ir 4 mėn.) turėtų būti skiriama po 3 paracetamolio dozes
(paracetamolis skiriamas nepriklausomai nuo to, ar kūdikis karščiuoja).
Parengta pagal
ULAC informaciją.

Mitas. Vaikai neserga širdies ligomis.
Širdies ir kraujagyslių ligų rizika gali atsirasti dar prieš gimimą,
vaisiaus vystymosi metu, ir toliau didėti vaikystėje bei paauglystėje
dėl nesveikos mitybos, nepakankamo fizinio krūvio ir rūkymo.
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Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos
biurui reikalingas visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje
Kvalifikaciniai reikalavimai:
– turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslo studijų srities visuomenės
sveikatos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą
(medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers,
medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo) ir turintis atitinkamos kvalifikacijos diplomą;
- dirbęs visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, atsakingu už sveikatos
priežiūrą ikimokyklinio bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose;
- išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio planavimo
dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- turėti organizacinių gebėjimų;
- sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.
Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu prienai.vs.biuras@gmail.
Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.

KŪDIKIAI NUO ROTAVIRUSINĖS
INFEKCIJOS SKIEPIJAMI
NEMOKAMAI
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno
departamentas
informuoja, kad nuo
šių metų rugsėjo 1 d. 2
mėn. amžiaus kūdikiai
pradedami nemokamai
skiepyti nuo rotavirusinės
infekcijos. Lietuva taps
13-ąja šalimi Europoje,
įsitraukusi vakciną į
Lietuvos Respublikos vaikų
profilaktinių skiepijimų
kalendorių.

Rotavirusinė infekcija – tai
ūmi žarnyno virusinė infekcija pasireiškianti karščiavimu,
vėmimu, viduriavimu, bendra organizmo intoksikacija.
Rotavirusinio enterito sukelti
viduriavimai yra viena dažniausių visuomenės sveika-

tos problemų. Rotavirusinės
infekcijos atvejų, virusų išskyrimas gali tęstis iki 3 ir
daugiau savaičių, o kambario temperatūroje ant daiktų,
virusas išlieka gyvybingas
net savaites.
Lietuvoje per 2018 m. I
pusmetį didžiausias sergamumas nustatytas iki 3 m.
amžiaus vaikų grupėje (71,6
proc.). 2017 m. Kauno apskrityje rotavirusinės infekcijos
sergamumo rodiklis (16,36)
buvo pats didžiausias per
2012-2017 m. laikotarpį.
Nors rankų higiena yra viena svarbiausių iš nespecifinių
profilaktikos priemonių, padedanti riboti viruso plitimą,
tačiau vienintelė efektyvi
specifinė profilaktikos priemonė – skiepai.
Nuo šių metų rugsėjo 1 d.

nemokamai pradėti skiepyti 2 mėn. amžiaus kūdikiai
(gimę 2018 m. liepos mėn.
1 d. ir vėliau) rotavirusinės
infekcijos geriamąja vakcina,
antroji dozė bus skiriama – 4
mėn., trečioji – 6 mėn. amžiaus laikotarpyje. Valstybės
biudžeto lėšomis finansuojama vakcina rekomenduojama
visiems šio amžiaus Lietuvos
vaikams. Vyresniems nei 32
savaičių vaikams vakcina
nebetinkama. Klinikiniais
tyrimais įrodyta, jog vakcina
yra saugi, efektyvi ir gerai toleruojama. Vakcinacijos tikslas – išvengti sunkių rotavirusinės infekcijos atvejų.
Primename, kad visais atvejais dėl skiepų rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją.
NVSC informacija

INFORMACIJA tėvams arba vaiko atstovams
pagal įsta�ymą, kur kreiptis pagalbos Prienų rajono
savivaldybėje, jei vaikas va�toja alkoholį ar narkotikus

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

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

Programos dalyviai bus
supažindinti su:
Sveika gyvensena, jos reikšme
neinfekcinių ligų prevencijai.

Dalyvavimas programoje yra
NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.
Programą sudaro 3 dalys: pradinis
pokalbis, 8 val. trukmės praktiniai
užsiėmimai, baigiamasis pokalbis.

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

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

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

INFORMACIJĄ RINKO:

Prienų rajono savivaldybės
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Revuonos g. 4, 59118 Prienai
Telefonas/faksas (8 319) 544 27
Mobilusis telefonas 8 678 79 995
El. paštas prienai.vs.biuras@gmail.com
Internete :http://www.vsbprienai.lt
http://www.facebook.com/prienuvsb/

Vienas iš tokios pagalbos
būdų – šių jaunuolių
dalyvavimas Anks�yvosios
inte�vencijos programoje.
Ši programa vykdoma
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu
Nr. V-60 / V-39 „Dėl
anks�yvosios inte�vencijos
programos vykdymo
�varkos aprašo
pa�vi�tinimo“.

lėtinių

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

PARENGĖ:

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

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

Užsiėmimai vyks Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biure,
Revuonos g. 4, Prienai.
Išsamesnė informacija teikiama
tel. (8319) 54 427,
el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com.

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistė
Vaida Lazauskienė
Visuomenės sveikatos specialistai mokyklose:
Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje, Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, Šilavoto pagrindinėje mokykloje
Erika Bašinskaitė-Zubrienė

Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.
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Nekilnojamasis
turtas
Geriausia pagalba perkant ir
parduodant Jūsų nekilnojamąjį
turtą be jokių rūpesčių! Išsamios konsultacijos, vertinimas,
atvykimas į vietą. Garantuojame
kokybę ir pateisiname lūkesčius!
Nekilnojamojo turto agentūra
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121.
www.nta21.lt.

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

Perka
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Brangiai perkame įvairius miškus:
jaunuolynus, pusamžius, brandžius. Žemę, apaugusią krūmais.
Tel. 8 625 44123.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

3 KAMBARIŲ BUTUS

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

SODYBAS, SODUS
Nebrangiai sodo sklypą (4,5 a
žemės, gražioje, patogioje vietoje) SB „Medelynas“, Šiltnamių g.,
Prienuose. Tel. 8 687 71343.

ŽEMĖS SKLYPUS
13 a namų valdos sklypą (geras
susisiekimas, yra elektros įvadas
ir priskirtas adresas) Kauno g.,
Mauručių k., Prienų r. Tel. 8 683
91121.
1,5 ha ūkio paskirties žemę (dabar pieva, atlikti geodeziniai
matavimai) Vartų k., Balbieriškio
sen., Prienų. r. Tel. 8 601 60414.
4,53 ha ūkio paskirties žemę
Mieleiškampio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 604 72168.
5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683
91121.
REKLAMA

„Audi A4“ (2001 m. 11 mėn., 1,9
l, TDI, 96 kW, universalas, žalios
perlamutrinės spalvos, parvaryta
iš Vokietijos, 2350 Eur). Tel. 8 687
91229.
„Ford Focus“ (2001 m. 1,8 l, D,
85 kW, nesurūdijęs, odinis salonas), „VW Transporter Caravele
T4“ (1991 m. 1,9 l, D, 8 sėdimos
vietos, nesurūdijęs, perdažytas),
dviašę lengvojo automobilio
priekabą. Tel. 8 655 10847.

Perka

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

NAMUS

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

Parduoda

Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

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

Medinį namą (116 kv. m, yra
vietiniai centralinis šildymas ir
kanalizacija, miesto vandentiekis, mūrinis ūkinis pastatas, 7 a
žemės) arti Prienų miesto centro.
Tel. 8 601 61247.

Automobiliai ir
jų dalys

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

IŠSINUOMOJA
Išsinuomoja arba perka dirbamos žemės Šilavoto, Leskavos,
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse.
Gali būti pieva, arimas, pūdymas
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 683 47763.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!

PARDUODA
Paršelius (Skriaudžiai). Tel. 8 607
89910.
Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimybė paskersti ir sutvarkyti mėsą.
Tel. 8 699 95354.
Prikabinamą krautuvą mėšlui
krauti (550 Eur) ir lietuvišką
„kempą“- suvirinimo aparatą
(200 Eur). Tel. 8 680 25728.
Šieno rinktuvą (lenkiškas, 4 m,
geros būklės). Tel. 8 687 02297.

PERKA
Superkame nerūšinius obuolius.
Tel. 8 600 20174.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Malkas ir viengubo pjovimo lentas. Tel. 8 675 17683.
Vieną kartą naudotas juostinių
pamatų lentas (5 kub. m, 3 cm
storio 10 cm pločio, yra sutvirtinimo varžtai). Tel. 8 607 35388.
Lengvų konstrukcijų šiltnamiai
su polikarbonato danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Perkant
lietuvišką šiltnamį, dovana – laistymo sistema arba takelio atskyrimas. Garantija 10 metų. Tel.: 8
659 08776, 8 604 98184.

PASLAUGOS

Obuolių spaudykla
spaudžia ir pasterizuoja
sultis. Mus rasite adresu:
Juodaraisčio g. 18, netoli
Klebiškio. Tel.: 8 682 59897,
8 618 65360.
Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir
antstolių) iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai
mažiausios palūkanos rinkoje.
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame
nemokamai - be palūkanų. Konsultuojame pensijų II-III kaupimo
pakopos klausimais. Tel. 8 601
50935.

Naujai, moderniai įrengtoje
spaudykloje spaudžiame ir
pasterizuojame obuolių sultis. Priėmimas neribojamas.
Buvę UAB „EKO SULTYS“.
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prienai. Tel. 8 606 10196.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.
Kvalifikuotas krosnių meistras
stato krosnis, virykles, šildymo
sieneles, lauko židinius ir kt. Tel.
8 602 52537.
Dažome medinius namus-fasadus ir stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
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Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

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

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Autoelektrikas sutvarkyti traktoriaus „Belarus“ elektros sistemą.
Tel. 8 656 42963.

Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.
Prienų rajono neįgaliųjų draugija
organizuoja kelionę į Šventąją
rugsėjo 10–15 dienomis. Kaina
40 Eur. Išvykstame nuo Draugijos
rugsėjo 10 dieną 14 val. Kreiptis
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408,
8 640 73586 (Prienų r. neįgaliųjų
draugijos pirmininkė)

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA

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.
REKLAMA

Autoservisui reikalingas automobilių meistras Prienuose. Tel.
8 687 27001.

Kviečia

Tel. 8 687 91723.

šaldytuvus, šaldiklius.

Armatūros apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros kapotojų, pagalbinių darbininkų. Darbas
Kaune. Tel. 8 600 65000.

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

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

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

Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės įrengimus, Dovainonyse, Kaišiadorių
r. reikalingas šaltkalvis. Reikalavimai: būtina mokėti skaityti
brėžinius. Į darbą ir iš darbo vežame įmonės transportu. Darbo
užmokestis sutartinis. Tel. 8 656
01720, viktoras@dovaina.lt.

Metalo apdirbimo įmonei, gaminančiai maisto pramonės įrengimus Dovainonyse, Kaišiadorių r.,
reikalingas elektrikas, suvirintojas. Reikalavimai: būtina mokėti
skaityti brėžinius, suvirinimas
TIG ir pusautomačiu. Į darbą ir iš
darbo vežame įmonės transportu. Darbo užmokestis sutartinis.
Tel. 8 656 01720, viktoras@
dovaina.lt

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Rugsėjo 8 d. 13 val. – tradiciniai poeto, kraštiečio Justino
Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai „Ant Lietuvos mano
širdis patekėjo“ poeto gimtinėje
(Važatkiemio k., Ašmintos sen.).
Į renginį iš Prienų Laisvės aikštės
12.20 val. išvyks užsakytas autobusas (autobusas stovės prie
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro). Pageidaujančius vykti
prašome registruotis telefonais
(8 319 60 379, 8 652 99077 iki
rugsėjo 7 d. 15 val.
Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prienų sporto arenos (Pramonės
g. 20, Prienai) teritorijoje vyks
Prienų krašto mugė ir sporto
šventė „Rudens spalvos 2018“.
Renginyje vyks sporto varžybos,

meninė programa, skaniausio
patiekalo rinkimai, pramogos
vaikams ir kt. Kviečiame tautodailininkus, amatininkus,
ūkininkus, prekybininkus, dalyvauti ir prekiauti šventėje.
Norintiems prekiauti – dėl leidimų prašome kreiptis į Prienų
miesto seniūniją tel. (8 319) 52
195, el. p. irena.stasytiene@
prienai.lt Leidimų prekiauti kaina: 14 Eur – juridiniam
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam
asmeniui.Dėmesio! Mugėje
nebus galima prekiauti alkoholiniais gėrimais! Mugės pradžia
– 10 val., šventės atidarymas
– 12 val., numatoma šventės
pabaiga – 17 val. Šventės programa bus paskelbta interneto
svetainėje www.prienai.lt
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda „Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų konkurso „Mano miesto
bliuzas – Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui“ darbų
paroda.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda
– tai tekstiliniuose stenduose
pateikiami Holokausto liudininkų prisiminimai.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto,
sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto
akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas
Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė
Lietuvos Respublikos Seimo
kanceliarijos Informacijos ir
komunikacijos departamento
Parlamentarizmo istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Rugsėjo 08 d. 18:00 Šefo Dariaus
Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Rugsėjo 12 d. 19:30 Kauno ansamblio „Rūta“ koncertas. „Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 13 d. 19:00 Koncertas
„Muzikos spalvų sūkuryje“. Birštono kurhauzas
Rugsėjo 13 d. Šokių vakaras.
„Versmė“ sanatorija
Rugsėjo 14 d. 19:30 Kauno retro
ansamblio “Randevu“ koncertas.
„Versmė“ sanatorija

HOROSKOPAS
Rugsėjo 10-16 d.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

VYTAUTAS BUBNYS
Stichija: Žemė
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: karneolis ir nefritas
Spalvos: mėlyna ir geltona



AVINAS
(03.21-04.20)

Darbai, kurių imsitės savaitės
pradžioje, bus perspektyvūs ir
pelningi. Netikėkite pažadais,
kuriuos išgirsite ketvirtadienį ir
penktadienį - tai tik tuščios kalbos. Konfliktų šią savaitę veikiausiai nepavyks išvengti nei darbe,
nei namuose.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Šią savaitę savo darbus verčiau
dirbkite pats, nesidairydamas
pagalbos iš šalies. Atidžiai susiskaičiuokite pajamas ir išlaidas.
Apskritai ši savaitė tinkama dideliems pirkiniams, gal tik išskyrus
penktadienį ir šeštadienį - būsite
itin išlaidus ir nekritiškas.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje užmegsite labai naudingus dalykinius santykius. Trečiadienį ir ketvirtadienį
būsite linkęs flirtuoti, o gal net
užmegzti naują meilės romaną.
Savaitgalį visą savo dėmesį ir jėgas skirkite namų ūkiui. Laukia
generalinė ruoša.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmomis savaitės dienomis
kruopščiau skirkite asmeninius ir
dalykinius reikalus. Savaitės viduryje būdamas didelėje kompanijoje galite patirti romantiškų nuotykių. Savaitgalį verčiau praleiskite
vienas svajodamas ir planuodamas. Sekmadienį galite susipykti
su artimu bičiuliu.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Šią savaitę susipažinsite su įdomiais žmonėmis ir gausite iš jų
labai vertingos informacijos. Tik
turėtumėte pats būti kiek aktyvesnis - kepti karveliai į burną
neskris. Savaitgalis veikiausiai bus
gana audringas. Laukia susitikimai
su seniai nematytais draugais ir
šiaip įvairios linksmybės.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Šią savaitę atidžiai kontroliuokite
savo išlaidas, antraip susipyksite
su sutuoktiniu ar tėvais. Pirmomis
savaitės dienomis pasistenkite
užbaigti darbus, kurių nespėjote
atlikti praėjusią savaitę. Verčiau
neatidėliokite iki paskutinės minutės. Apskritai būsite gan dalykiškas, energingas ir kūrybiškas,
ypač pirmoje savaitės pusėje.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje stenkitės mažiau kalbėti ir daugiau klausytis.
Artimas draugas ar bendradarbis
duos jums labai gerą patarimą,
tik mokėkite jį išgirsti ir suprasti.
Kelionė antroje savaitės pusėje,
ypač pažintinė, bus labai maloni
ir sėkminga.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Labai geros dienos naujoms pažintims megzti. Pirmomis savaitės
dienomis stenkitės kuo daugiau
laiko praleisti tarp žmonių, ypač
dar nepažįstamų. Būkite aktyvus,
bet ne įkyrus. Reikalingi žmonės
jus susiras patys, turite tik nežiopsoti ir nepraleisti pasitaikiusios progos.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje kažkas iš bendradarbių gali pamėginti pasinaudoti jūsų darbo vaisiais. Nenuolaidžiaukite ir neleiskite lipti sau ant
sprando. Jei turite progą išvažiuoti
į seminarą ar kokius nors mokymo
kursus, būtinai ja pasinaudokite.
Visą savaitę teks skaičiuoti pinigus, nes išlaidos bus nemažos.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmadienį jus kamuojančios problemos neišspręsite, jei skirsite jai
tik pusę savo laiko ir jėgų. Savaitės viduryje palypėsite karjeros
laiptais ar šiaip sulauksite profesinės sėkmės. Nebijokite investuoti
remdamasis patyrusio ir patikimo
žmogaus patarimu.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Prašomas galite duoti patarimą,
bet niekaip kitaip šią savaitę į
kitų žmonių reikalus stenkitės
nesikišti, antraip ilgam prisidarysite rūpesčių. Savaitės viduryje
nevenkite varžybų ar ko nors panašaus, bet atminkite, kad pergalė - ne visada pats svarbiausias dalykas.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Šią savaitę kalnus nuversite, jei
dirbdamas rečiau dirsčiosite į
laikrodį. Nieko nedarykite tik todėl, kad “visi taip daro”. Klausykite savo širdies ir būsite pirmas.
Asmeninis gyvenimas, deja, bus
ganėtinai komplikuotas ir nervingas. Visus svarbius sprendimus
pasistenkite atidėti kitai savaitei.

tv programa 13
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13.25 val.
„Sugrįžimas į Žydrąją pakrantę“

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

ABC televitrina 09:00 Nutrūkę
nuo grandinės (12) 09:30 Varom!
(2) 10:00 Vaikai šėlsta (20) 10:30
Džiunglių princesė Šina (18)
11:30 Nepaliesta Meksika (3)
12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (6) 13:40 Ekstrasensų mūšis (12) 16:00 Reali
mistika (50) 17:05 Nusikaltimų
tyrėjai (9) 18:15 Kas žudikas? (5)
19:30 Dainuok mano dainą 21:30
MANO HEROJUS Paskutinis samurajus 00:30 Ekstrasensų mūšis (13) 02:30 Bepročiai
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11.30 val.
„Kelias į Eldoradą“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera.
Veikime kartu 08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių
Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 Šiluvos atlaidai
13:45 Puaro 15:43 Loterija „Keno
Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė
su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Duokim
garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Laisvės kaina. Partizanai 21:50
Premjera. Meilė ant ledo 23:15
Kontrabanda 00:00 LRT radijo
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė
policija 8 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
žaidimas „Kas ir kodėl?”

06:00 „Pavojingiausios kelionės.
Madagaskaras“ 06:30 „Pasaulio
turgūs. Florencija“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Pasaulis iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti. Afrika“ 08:30 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 08:45
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio skanėstai
10:30 Gyvenimo būdas 11:00
„Iššūkis“ (3/3; 3/4) 13:00 „Baltoji vergė“ (35; 36) 15:00 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 15:15
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žinios 16:12 Orai 16:15 Rubrika
„Saugi vaikystė“.” 16:20 Partizanų keliais 2 16:50 Grilio skanėstai 17:25 „Neišsižadėk“ (36)
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Neišsižadėk “ (36 tęs. 37) 20:00
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (11; 12)
22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“
(12 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/3; 3/4)
00:40 „Viskas dėl tavęs“ (7; 8)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (2/2;
2/3) 04:15 Skinsiu raudoną rožę
06:30 Žvėrelių būrys (21) 06:55
04:40 „Rasputinas“ (8) 05:30 GriĮspūdingasis Žmogus-voras (9)
lio skanėstai
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (8) 07:45 Sveiki
atvykę į “Veiną” (9) 08:10 Pabai06:10 Televitrina 06:25 Ledo siukas Bansenas (22) 08:35 Tokelias 07:25 Paskutinė lokių ka- mo ir Džerio nuotykiai (4) 09:00
ralystė 08:30 Planetos talentai Ogis ir tarakonai (33) 09:10 Ogis
09:00 Vienam gale kablys 09:30 ir tarakonai (34) 09:20 Ogis ir taraStatybų gidas 10:00 Gazas du- konai (35) 09:30 Ogis ir tarakonai
gnas 10:30 Autopilotas 11:00 (36) 09:40 Drakonų kova. Super
Pragaro kelias 12:00 Jokių kliū- (42) 10:10 KINO PUSRYČIAI
čių! 13:00 Paskutinė lokių ka- Kempiniukas Plačiakelnis 11:55
ralystė 14:00 Atšiaurioji Aliaska Žvaigždžių dulkės 14:25 Pasikeis15:00 Ledo kelias 16:00 Iš pe- ti vietomis 16:40 Ne vienas kelyje
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas Sportas 19:28 Orai 19:30 NAU19:00 Amerikos talentai 21:00 JAS SEZONAS Lietuvos balsas
Žinios 21:52 Sportas 21:58 Orai 22:00 PREMJERA Džonas Vikas
22:00 Geležinis žmogus 3 00:35 2 00:25 Pjūklas 4 02:10 Tami
Kietas riešutėlis. Puiki diena mirti
02:10 Paskutinis žmogus Žemėje
02:35 Daktaras Hausas
05:30 Naujakuriai 06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos 07:30 Aladinas 08:00
06:00 Lietuvos Respublikos Čipas ir Deilas skuba į pagalbą
himnas 06:05 Laumės juosta 08:30 Mamyčių klubas 09:00 Ku2018. Vaikų vokalinės muzikos linarinis detektyvas 09:30 Penkių
festivalis. 2 d 07:35 Kultūrų kryž- žvaigždučių būstas 10:00 Pasaulis
kelė. Rusų gatvė 08:05 Misija pagal moteris 10:30 Svajonių so08:30 Mano mama gamina ge- dai 11:30 Kelias į Eldoradą 13:10
riau! 09:30 Režisieriaus Petro Auksiniai bateliai 15:00 Šoklusis
Abukevičiaus 90-osioms gimimo bičiulis. Sugrįžimas 16:45 Eksmetinėms 11:00 Makbetas 13:20 trasensų mūšis 18:30 TV3 žinios
Klauskite daktaro 14:10 Stilius 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
15:05 Giminės ir 16:00 Euro- orai 19:30 Kontrolinės vyrų krepmaxx 16:30 Laukinės gamtos šinio varžybos. Lietuva - Latvija
slėpiniai 17:00 Atspindžiai 17:30 21:20 Brangus krovinys 23:05
Prisikėlimo ekspresas – šimtme- Nepatikimi kaimynai 00:55 Švyčio veidai 18:15 Stambiu planu turys tarp dviejų vandenynų 03:20
19:00 Kėdainių miesto šventės Abraomas Linkolnas. Vampyrų
didysis koncertas 22:00 Kino medžiotojas 04:20 Juokingiausi
žvaigždžių alėja 00:20 Anapus Amerikos namų vaizdeliai 05:10
čia ir dabar 01:05 Kino žvaigždžių Naujakuriai
alėja. Andromedos štamas 03:15
Linija, spalva, forma 03:45 Stilius
04:35 Skambantys pasauliai su 06:25 Baltijos galiūnų čempionaNomeda Kazlaus 05:30 Panora- to finalas. Radviliškis 07:25 Nema 05:52 Sportas. Orai
paliesta Meksika (3) 08:30 Tauro

ragas 09:00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas. Kaunas 10:00
Vaikai šėlsta (21) 10:30 Džiunglių
princesė Šina (19) 11:30 Gyvūnijos stebuklai (1) 12:40 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(7) 13:40 Ekstrasensų mūšis (13)
16:00 Reali mistika (3) 17:05 Nusikaltimų tyrėjai (10) 18:15 Kas žudikas? (6) 19:30 Nemiga (11) 20:30
Nemiga (12) 21:30 Juodasis sąrašas (19) 22:30 Okupuoti (7) 23:30
Okupuoti (8) 00:30 Ekstrasensų
mūšis (13) 02:30 Bepročiai
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21.00 val.
„Tamsioji banga“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Premjera.
Senis 10:20 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Beatos virtuvė 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 UEFA „Tautų taurės”
futbolo turnyras. Juodkalnija – Lietuva. Tiesioginė transliacija iš Podgoricos. 23:45 Klausimėlis 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 8 01:00 LRT
radijo žinios 01:10 Istorijos detektyvai 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 03:30 Dviračio žinios

05:30 Grilio skanėstai 06:00 Skinsiu raudoną rožę 07:00 Programa
07:04 TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti. Norvegija“ 08:30 Kaimo
akademija 09:00 Šiandien kimba
10:00 „Pavojingiausios kelionės.
Somalilandas“ 10:35 „Pavojingiausios kelionės. Surinamas“ 11:10
Ekovizija 11:20 Grilio skanėstai
11:50 „Mesingas. Aplenkiantis
laiką“ (9; 10) 13:50 „Širdies plakimas“ (3; 4) 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Grįžtu namo 16:55
„Pasaulis iš viršaus“ 17:30 „Geriausios nardymo vietos“ 18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 „Geriausios
nardymo vietos“ 19:00 „Jekaterina
Didžioji“ (11) 20:00 Žinios 20:22
Orai 20:25 „Jekaterina Didžioji“
(12) 21:30 Skinsiu raudoną rožę
22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30
„Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (11;
12) 00:05 „Delta“ (2/17) 01:05 „Bitininkas“ (1/30) 02:00 „Juodosios
katės“ (6) 02:45 „Neišsižadėk“
(33) 03:35 „Viskas dėl tavęs“ (5)
04:20 „Juodosios katės“ (6) 05:05 06:15 Mano gyvenimo šviesa
„Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 „Baltoji (315-317) 07:30 Keista šeimynėlė
vergė“ (58)
(19) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (195) 08:55 Rytas su LNK
10:55 Nuo... Iki... 11:25 Meilės
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke- sparnai (71) 12:25 Meilės sparnai
lias 07:25 Paskutinė lokių kara- (72) 13:25 Gyvenimo daina (70)
lystė 08:30 Sandėlių karai 09:00 14:25 Dvi širdys (1098-1101)
Gyvūnų manija 09:30 Vienam 16:30 Labas vakaras, Lietuva
gale kablys 10:00 Praeities žval- 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
gas 10:30 Planetos talentai 11:00 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Pragaro kelias 12:00 Jokių kliūčių! KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Rim13:00 Vandenynai be vandens ti reikalai (5) 21:30 Žinios 22:24
14:00 Atšiaurioji Aliaska 15:00 Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKALedo kelias 16:00 Iš peties 17:00 RO SEANSAS. PREMJERA InfilSandėlių karai 17:30 Sandėlių ka- truotas 00:55 Akloji zona (5) 01:45
rai 18:00 Skorpionas 19:00 Ame- Džonas Vikas 2
rikos talentai 20:00 Candy Crush
21:00 Žinios 21:52 Sportas 21:58
Orai 22:00 Kalėjimo bėgliai 23:00 05:10 Naujakuriai 05:35 NaujakuKalėjimo bėgliai 00:00 Amerikie- riai 06:10 Televitrina 06:25 Žvaigžtiškas pyragas 01:45 Jokių kliūčių! džių karai. Sukilėliai 06:55 Simp02:35 Daktaras Hausas
sonai 07:55 Svajonių sodai 08:50
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 LRT OPUS ORE. Grupė „Dee & Kamy” 07:05 Mokslo
sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė
08:30 Krikščionio žodis 08:45
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30 Režisieriaus Petro Abukevičiaus 90osioms gimimo metinėms 11:35
Premjera. Gamtosaugos idėjos
12:05 ARTS21 12:30 Septynios
Kauno dienos 13:00 Linija, spalva,
forma 13:30 Stop juosta 14:00 Legendos 14:50 Šventadienio mintys 15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje 15:50 Tau, Lietuva! Penkių
jaunųjų Maknickų koncertas 17:15
Kultūros teismas 18:00 Nes man
tai rūpi 18:45 Mano tėviškė 19:00
Mūsų miesteliai 19:50 Lemtinga
diena 20:40 Lemtinga diena 21:35
Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus 22:30 Lietuvos šimtmečio
dainų šventė „Vardan tos...” 00:05
DW naujienos rusų kalba

Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27
TV3 orai 19:30 Visi mes žmonės
20:30 Kam ta meilė? 21:00 TV3
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 22:00 Kobra 11
23:00 Blogas policininkas 00:05
Kastlas 01:00 Kaulai 01:55 Rouzvudas 02:45 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:35 Kaip išsisukti
įvykdžius žmogžudystę 04:25
Kastlas 05:10 Rouzvudas

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (6)
07:30 Kijevo operatyvinė grupė
(11) 08:30 Farų karai (12) 09:30
Teisingumo agentai (12) 10:35
Kobra 11 (14) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(12) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (20) 13:45 Ki-

jevo operatyvinė grupė (12) 14:50
Farų karai (13) 15:50 Teisingumo
agentai (13) 16:55 Kobra 11 (15)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (21) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(13) 20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena 21:00 Tamsioji
banga 23:15 Paskutinis samurajus
01:55 Juodasis sąrašas (19) 02:45
Okupuoti (7) 03:35 Okupuoti (8)
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (58) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Joana Pavalkytė- Griniuvienė“ 07:10 Šiandien kimba 08:10
„Delta“ (2/17) 09:15 „Moterų daktaras“ (2/23) 10:20 „Neišsižadėk“
(36) 11:25 „Juodosios katės“ (7)
12:30 „Bitininkas“ (1/13) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/20) 14:55 „Deimantų medžiotojai“ (5) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (3/10) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika
„Saugi vaikystė“.” 19:00 „Bitininkas“ (1/30) 20:00 Reporteris 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Merginos iš Ukrainos“ (3/10)
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55
Rubrika „Saugi vaikystė“.” 23:00
„Gluchariovas“ (2/15) 00:05 „Delta“ (2/18) 01:05 „Bitininkas“ (1/11)
02:00 „Juodosios katės“ (7) 02:45
„Neišsižadėk“ (34) 03:35 „Viskas
dėl tavęs“ (6) 04:20 „Juodosios katės“ (7) 05:05 „Nuostabūs pojūčiai“
05:35 „Baltoji vergė“ (59)
06:15 Televitrina 06:30 Sandėlių
karai 07:00 Pragaro kelias 08:00
Kaulai 09:00 Autopilotas 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 Univeras.
Naujas bendrikas 14:30 Televitrina
15:00 Kaulai 16:00 CSI Majamis
17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 19:00
Univeras. Naujas bendrikas 20:00
Saša ir Tania 20:30 Žinios 20:58
Orai 21:00 Naša Raša 21:30 Naša Raša 22:00 Pašėlęs policininkas 23:00 Nebylios dvasios 01:00
Daktaras Hausas 01:55 Amerikiečiai 02:50 Naujokė 03:15 Amerikietiška siaubo istorija
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bardų festivalis „Akacijų alėja 2017”. 2 d 07:15 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 2 07:25
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:35
Detektyvė Miretė 07:45 Aviukas
Šonas 5 07:55 Stop juosta 08:20
Atspindžiai. Paveldo kolekcija
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Fidelis Castras bendražygių akimis. Žmogus kitapus mito 13:10
Durys atsidaro 13:40 Lemtinga
diena 15:20 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 2 15:30
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 18:30
Kelias į namus 19:00 ARTS21.
Meno ir kultūros žurnalas 19:30
Meilė kaip mėnulis 20:25 Prokurorai 21:15 Graikija. draskoma
iš vidaus 22:10 Dabar ir visada
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:20 Dabar pasaulyje
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21.00 val.
„Galutinis tikslas 3“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Premjera.
Senis 10:20 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Stilius 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 beždžionių 1
23:45 Klausimėlis 00:00 LRT radijo žinios 00:05 Vartotojų kontrolė
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą” 05:00 Seserys
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(318-320) 07:30 Keista šeimynėlė
(20) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (196) 08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
(73-74) 13:25 Gyvenimo daina
(71) 14:25 Dvi širdys (1102-1105)
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Rimti reikalai (6) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Puikybė ir
garbė 01:10 Akloji zona (6) 02:00
Infiltruotas
05:10 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 06:55 Simpsonai 07:55 Visi
mes žmonės 08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai - mano gyvenimas
12:00 Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00
TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Prieš srovę 20:30 Kam
ta meilė? 21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
22:00 Kryžminė ugnis 23:50 Kastlas 00:50 Kaulai 01:40 Rouzvudas
02:35 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:20 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:10 Kastlas 05:00
Rouzvudas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (7)
07:30 Kijevo operatyvinė grupė
(12) 08:30 Farų karai (13) 09:30
Teisingumo agentai (13) 10:35
Kobra 11 (15) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(13) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.

Naujas pėdsakas (21) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (13) 14:50
Farų karai (14) 15:50 Teisingumo
agentai (14) 16:55 Kobra 11 (16)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (22) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(14) 20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena 21:00 Galutinis
tikslas 3 22:50 Tamsioji banga
00:55 Strėlė (9) 01:45 Nusikaltimų tyrėjai (9)
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (59) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Vantos lapas 07:10 Skinsiu raudoną rožę 07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ (2/18) 09:15 „Moterų
daktaras“ (2/24) 10:20 „Neišsižadėk“ (37) 11:25 „Juodosios katės“
(9) 12:30 „Bitininkas“ (1/15) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (2/21) 14:55 „Deimantų
medžiotojai“ (6) 16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai
17:00 „Moterų daktaras“ (3/11)
18:00 Reporteris 18:57 Orai 19:00
„Bitininkas“ (1/31) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57
Orai 21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (1/13) 22:00 Reporteris 22:57
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (2/16)
00:05 „Delta“ (2/19) 01:05 „Bitininkas“ (1/12) 02:00 „Juodosios
katės“ (8) 02:45 „Neišsižadėk“
(35) 03:35 „Viskas dėl tavęs“ (7)
04:20 „Juodosios katės“ (8) 05:05
„Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 „Baltoji
vergė“ (60)
06:10 Televitrina 06:25 Saša ir
Tania 06:55 Pragaro kelias 08:00
Kaulai 09:00 Gyvūnų manija
09:30 CSI Majamis 10:30 Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 13:30
Univeras. Naujas bendrikas 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama
19:00 Univeras. Naujas bendrikas
20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios
20:58 Orai 21:00 Pavojingasis
22:55 X mutantai 23:55 Pėdsakai 00:55 Daktaras Hausas 01:40
Amerikiečiai 02:30 Naujokė 02:55
Amerikietiška siaubo istorija
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bardų festivalis „Akacijų
alėja 2017”. 3 d 07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:25 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 1 07:50
Kelias į namus 08:20 Septynios
Kauno dienos 08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba 12:15 Obama Baltuosiuose
rūmuose 13:15 Nacionalinis turtas 13:40 Nes man tai rūpi 14:25
Graikija. draskoma iš vidaus 15:20
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 15:30 Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 10 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Misija 18:30
Atspindžiai 19:00 Laisvės vėliavnešiai 19:30 Meilė kaip mėnulis
20:25 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 21:15 Šveicarija – Hitlerio seifas 22:10 Antradienio detektyvas.
Premjera. Komisarė Lanc 00:40
DW naujienos rusų kalba 00:55
Dabar pasaulyje 01:25 Visagino
Country 2018 02:20 Komisarė
Lanc 04:20 Misija. Vilnija

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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22.00 val.
„Nesunaikinamieji“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 08:55 Premjera.
Senis 09:55 Europos Komisijos
Pirmininko J. C. Junckerio metinė kalba. Tiesioginė transliacija iš
Strasbūro 11:10 Komisaras Reksas 12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba 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 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Mano mama gamina
geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Smaragdo miestas
23:45 Klausimėlis 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 8 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su Edita 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Specialus
tyrimas 05:00 Seserys
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(321-323) 07:30 Keista šeimynėlė
(21) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (197) 08:55 Rytas su LNK
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai
(75) 12:25 Meilės sparnai (76)
13:25 Gyvenimo daina (72) 14:25
Dvi širdys (1106-1109) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Nuo... Iki... 20:30 Rimti reikalai (7)
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Slėgis 00:20 Akloji zona (7) 01:10
Puikybė ir garbė
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę 08:50 Meilės
sūkuryje 09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00 Laukinė žemė 13:00
Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00
TV3 žinios 16:28 TV3 orai 16:30
TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai
19:30 Gero vakaro šou 20:30 Kam
ta meilė? 21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas 21:57 TV3 orai
22:00 Nesunaikinamieji 22:25
Filmo pertraukoje - “Vikinglotto”
22:30 Nesunaikinamieji 00:05
Kastlas 01:05 Kaulai 02:00 Rouzvudas 02:50 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:40 Kaip išsisukti
įvykdžius žmogžudystę 04:30
Kastlas 05:15 Rouzvudas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (8)
07:30 Kijevo operatyvinė grupė
(13) 08:30 Farų karai (14) 09:30
Teisingumo agentai (14) 10:35
Kobra 11 (16) 11:40 Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(14) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (22) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (14) 14:50
Farų karai (15) 15:50 Teisingumo
agentai (15) 16:55 Kobra 11 (17)
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (23) 19:00 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(15) 20:00 DELFI dėmesio centre
20:30 Info diena 21:00 Skerdikas
23:15 Galutinis tikslas 3 01:00
Strėlė (10) 01:50 Nusikaltimų tyrėjai (10)
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (60) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Kaimo akademija 07:10 4 kampai
07:40 Lietuva tiesiogiai 08:10 „Delta“ (2/19) 09:15 „Moterų daktaras“
(2/25) 10:20 „Jekaterina Didžioji“
(11) 11:25 „Juodosios katės“ (9)
12:30 „Bitininkas“ (1/15) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/22) 14:55 „Deimantų medžiotojai“ (7) 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (3/12) 18:00
Reporteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.”
19:00 „Bitininkas“ (1/32) 20:00
Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 PREMJERA. „Merginos iš Ukrainos“ (2/1)
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55
Rubrika „Renovacija. Tikrai verta“.”
23:00 „Gluchariovas“ (2/17) 00:05
„Delta“ (2/20) 01:05 „Bitininkas“
(1/13) 02:00 „Juodosios katės“
(9) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (9)
03:35 „Viskas dėl tavęs“ (8)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Statybų gidas 09:30 CSI
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 Univeras. Naujas bendrikas 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama
19:00 Univeras. Naujas bendrikas
20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios
20:58 Orai 21:00 Megė 22:55 X
mutantai 23:55 Pėdsakai 00:50
Daktaras Hausas 01:40 Amerikiečiai 02:25 Naujokė 02:50 Amerikietiška siaubo istorija
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino Country 2018
06:55 ARTi 07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:25 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 1 07:50
Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis turtas 08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba 12:15 Obama Baltuosiuose
rūmuose 13:15 Linija, spalva, forma 13:40 Stilius 14:30 Šveicarija
– Hitlerio seifas 15:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 15:45 Nauji Piterio Peno
nuotykiai 2 16:10 Kaip atsiranda
daiktai 10 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30
Septynios Kauno dienos 19:00
Maistas ir aistros 19:30 Meilė kaip
mėnulis 20:20 Nuotraukos iš Mėnulio 21:20 Elito kinas. Per žingsnį
nuo šlovės 23:30 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas
00:40 DW naujienos rusų kalba
00:55 Dabar pasaulyje 01:25 Visagino Country 2018

Ketvirtadienis, rugsėjo 13 d.

„Rytoj, kai prasidėjo karas“

Naujas pėdsakas (23) 13:45 Kijevo operatyvinė grupė (15) 14:50
Farų karai (16) 15:50 Teisingumo agentai (16) 16:55 Kobra 11
(1) 18:00 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (24) 19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (16) 20:00 DELFI dėmesio centre 20:30 Info diena 21:00
Prezidento patikėtinis 22:50 Skerdikas 01:00 Strėlė (11) 01:50 Kas
žudikas? (5)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Premjera.
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 Loterija „Jėga” 21:30 Gimę tą pačią
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Prieš audrą 1 01:15
Štutgarto kriminalinė policija 8
02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Nacionalinė paieškų
tarnyba 05:00 Seserys

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Baltoji vergė“ (61) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo
būdas 07:40 Lietuva tiesiogiai
08:10 „Delta“ (2/20) 09:15 „Moterų
daktaras“ (2/26) 10:20 „Jekaterina
Didžioji“ (12) 11:25 „Juodosios katės“ (10) 12:30 „Bitininkas“ (1/16)
13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (2/23) 14:55 „Deimantų
medžiotojai“ (8) 16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai
17:00 „Moterų daktaras“ (3/13)
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55
Rubrika „Verslo genas“.” 19:00
„Baudėjas“ (1) 20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai
21:00 PREMJERA. „Merginos iš
Ukrainos“ (2/2) 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Gluchariovas“
(2/18) 00:05 „Delta“ (2/21) 01:05
„Bitininkas“ (1/14) 02:00 „Juodosios katės“ (10) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (10) 03:35 „Moterų
daktaras“ (2/1) 04:20 „Juodosios
katės“ (10)

22.00 val.

06:15 Mano gyvenimo šviesa
(324-326) 07:30 Keista šeimynėlė (22) 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris (198) 08:55 Rytas
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės
sparnai (77) 12:25 Meilės sparnai
(78) 13:25 Gyvenimo daina (73)
14:25 Dvi širdys (1110-1113) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
Valanda su Rūta 21:00 Rimti reikalai (8) 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Džekas Rajanas. Šešėlių užverbuotas 00:35 Akloji zona
(8) 01:25 Slėgis 02:55 Alchemija
XXVIII. Muzikos instinktas 03:25
RETROSPEKTYVA
05:15 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 Gero
vakaro šou 08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 16:00 TV3 žinios
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Farai
20:30 Kam ta meilė? 21:00 TV3
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
21:57 TV3 orai 22:00 Rytoj, kai
prasidėjo karas 00:05 Kastlas
01:05 Kaulai 01:55 Rouzvudas
02:45 Specialioji jūrų policijos tarnyba 03:35 Kaip išsisukti įvykdžius
žmogžudystę 04:25 Kastlas 05:15
Rouzvudas
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (9)
07:30 Kijevo operatyvinė grupė
(14) 08:30 Farų karai (15) 09:30
Teisingumo agentai (15) 10:35
Kobra 11 (17) 11:40 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(15) 12:40 Muchtaro sugrįžimas.

06:15 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:30 Kobra 11 12:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 13:30
Univeras. Naujas bendrikas 14:30
Televitrina 15:00 Kaulai 16:00 CSI
Majamis 17:00 Kobra 11 18:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama
19:00 Univeras. Naujas bendrikas
20:00 Saša ir Tania 20:30 Žinios
20:58 Orai 21:00 Tamsus dangus
22:55 X mutantai 23:55 Pėdsakai
00:55 Daktaras Hausas 01:45
Amerikiečiai 02:40 Naujokė 03:05
Amerikietiška siaubo istorija
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino Country 2018
07:00 Mano tėviškė 07:15 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
07:30 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 07:55 Linija, spalva, forma 08:25 Lietuva mūsų lūpose
08:55 Kaip atsiranda daiktai 10
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
Obama Baltuosiuose rūmuose
13:00 Euromaxx 13:35 Klauskite daktaro 14:25 Nuotraukos iš
Mėnulio 15:20 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 2 15:30
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2
15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai
2 16:05 Kaip atsiranda daiktai 10
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva mūsų
lūpose 19:30 Meilė kaip mėnulis
20:25 Anapus čia ir dabar 21:15
Mano tėviškė 21:30 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis 22:15 Lietuvių
kino klasika 23:30 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas
00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Dainuok man tango

Penktadienis, rugsėjo 14 d.

grįžimas. Naujas pėdsakas (25)
19:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (17) 20:00 @
rimvydasvalatka 20:30 Info diena
21:00 Padangių riteriai 23:05 Prezidento patikėtinis 00:50 Strėlė (12)
01:40 Kas žudikas? (6)

22.50 val.
„Operacija „Skyfall”“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Premjera. Senis 10:20 Premjera. Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas 12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas
22:50 Fantastiškas penktadienis. Premjera. Operacija „Skyfall”
00:30 Operacija „Skyfall” 02:55
Pasaulio dokumentika. Planeta
Žemė 2 03:50 Teisė žinoti 04:20
Džesika Flečer 4
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(327) 06:40 Mano gyvenimo šviesa (328) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (329) 07:30 Keista šeimynėlė (23) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (199) 08:55 Rytas su
LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai (79) 12:25 Meilės sparnai (80)
13:25 Gyvenimo daina (74) 14:25
Dvi širdys (1114) 14:55 Dvi širdys
(1115) 15:25 Dvi širdys (1116)
15:55 Dvi širdys (1117) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS Godzila 23:25 Šioje šalyje nėra vietos senukams 01:45 Džekas
Rajanas. Šešėlių užverbuotas
05:15 Rouzvudas 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai
07:55 Farai 08:50 Meilės sūkuryje
09:50 Tai - mano gyvenimas 12:00
Laukinė žemė 13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Ledynmetis. Susidūrimas 21:15 Pasaulio vyrų krepšinio
čempionato atrankos rungtynės.
Kroatija - Lietuva 23:05 Beždžionių planeta 01:25 Nesunaikinamieji 03:10 Kryžminė ugnis 04:50
Kaulai 05:35 Naujakuriai
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (10) 07:30 Kijevo operatyvinė
grupė (15) 08:30 Farų karai (16)
09:30 Teisingumo agentai (16)
10:35 Kobra 11 (1) 11:40 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (16) 12:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (24)
13:45 Kijevo operatyvinė grupė
(16) 14:50 Farų karai (1) 15:50
Teisingumo agentai (17) 16:55
Kobra 11 (2) 18:00 Muchtaro su-

05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00
„Pavojingiausios kelionės. Mongolija“ 06:20 Programa 06:24
TV parduotuvė 06:30 „Pasaulio
turgūs. Ypatingas maistas“ 06:40
„Geriausios nardymo vietos“ 07:10
Grilio skanėstai 07:40 Lietuva tiesiogiai 08:10 „Delta“ (2/21) 09:15
„Moterų daktaras“ (2/27) 10:20
Partizanų keliais 2 10:50 Grįžtu
namo 11:25 „Juodosios katės“ (11)
12:30 „Bitininkas“ (1/17) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(2/24) 14:55 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (1) 16:00 Reporteris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo
būdas 17:00 „Moterų daktaras“
(3/14) 18:00 Reporteris 18:45
Keliauk su „Reporteriu“ 18:52
Orai 18:55 Rubrika „Renovacija.
Sužinok daugiau“.” 19:00 „Baudėjas“ (2) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00
PREMJERA. „Merginos iš Ukrainos“ (2/3) 22:00 Reporteris 22:45
Keliauk su „Reporteriu“ 22:55 Orai
23:00 „Gluchariovas“ (2/19) 01:00
„Moterų daktaras“ (2/9; 2/10) 02:45
„Baltoji vergė“ (37; 38) 04:05 „Neprijaukinti. Kodjako sala“ 04:30
„Iššūkis“ (3/5; 3/6)
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir
Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai 09:00 Praeities žvalgas 09:30
CSI Majamis 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 13:30 Univeras. Naujas
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipažinau su jūsų mama 18:30 Kaip aš
susipažinau su jūsų mama 19:00
Univeras. Naujas bendrikas 20:00
Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Vėlaus vakaro
panorama 22:30 Ernis 01:00 Megė 02:35 Nebylios dvasios
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Visagino Country 2018
07:10 Alvinas ir patrakėliai burundukai 2 07:25 Nauji Piterio Peno nuotykiai 2 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 naujienos rusų
kalba 12:15 Obama Baltuosiuose
rūmuose 13:15 Stop juosta 13:40
Stambiu planu 14:30 Mūsų miesteliai. Jūžintai. 3 d 15:20 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 2
15:30 Premjera. Pašėlę Blinkio
Bilo nuotykiai 15:45 Premjera.
Detektyvė Miretė 15:55 Premjera. Aviukas Šonas 5 16:05 Kaip
atsiranda daiktai 10 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Mokslo sriuba 18:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 19:30 Meilė kaip mėnulis
20:25 Kultūros teismas 21:15 Europos kinas. Kartoninis kaimelis
22:40 Vilniaus miesto šokio teatras
„Low Air” festivalyje „Midsummer
Vilnius 2018” 23:30 ARTi. Veidai
23:45 DW naujienos rusų kalba
00:00 Dabar pasaulyje

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugsėjo 15 d.

Sveikatos ABC televitrina 09:00
Brydės 09:30 Varom! (3) 10:00
Vaikai šėlsta (22) 10:30 Džiunglių
princesė Šina (20) 11:30 Gyvūnijos stebuklai (2) 12:40 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(8) 13:35 Ekstrasensų mūšis (1)
15:40 Nusikaltimų miestas (6)
13.20 val. 16:10 Reali mistika (4) 17:15 Nusikaltimų tyrėjai (1) 18:20 Kas žudikas? (7) 19:30 Dainuok mano
„Laisvės troškimas“
dainą 21:30 MANO HEROJUS
Atminimo diena 23:40 AŠTRUS
KINAS 4-asis lygmuo 01:25 Strė06:00 Lietuvos Respublikos him- lė (11) 02:10 Strėlė (12) 02:55
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi- Dainuok mano dainą
cija „Dniepru per Ukrainą” 07:00
Gimtoji žemė 07:30 Premjera. 06:00 Žinios 06:00 „PavojinHani ir Nani 3 09:00 Labas ry- giausios kelionės. Peru“ 06:30
tas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai turPasaulio dokumentika. Planeta guje“ 07:00 Programa 07:04 TV
Žemė 2 12:55 Pasaulio doku- parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš virmentika. Premjera. Metų laikai šaus“ 07:55 „Neprijaukinti. Turki13:50 Premjera. Džesika Flečer ja“ 08:30 10 min iki tobulybės su
4 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo- Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
terija „Keno Loto” 15:45 Žinios. rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Orai 16:00 Sveikinimų koncer- Grilio skanėstai 10:25 Gyvenitas 17:30 Žinios. Sportas. Orai mo būdas 10:55 Ekovizija 11:05
18:00 Teisė žinoti 18:30 Vaka- „Iššūkis“ (3/5; 3/6) 13:00 „Baltoji
ras su Edita 19:30 Stilius 20:25 vergė“ (37; 38) 15:00 Skinsiu rauLoterijos „Keno Loto” ir „Jėga” doną rožę 15:55 Europos varto20:30 Panorama 20:52 Sportas tojų centras pataria 16:12 Orai
21:00 Gražiausios poetų dainos 16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“.”
22:40 Pagauk ir paleisk 01:05 16:20 Partizanų keliais 2 16:50
Pasaulio dokumentika. Viduri- Grilio skanėstai 17:25 „Neišsižaniųjų Rytų gamta 02:00 Pasaulio dėk“ (38) 18:00 Žinios 18:27 Orai
dokumentika. Pavojingoji žemė 18:30 „Neišsižadėk “ (38 tęs. 39)
02:50 Savaitė su „Dviračio žinio- 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
mis” 03:30 Istorijos detektyvai „Mesingas. Aplenkiantis laiką“
04:15 Puaro
(13; 14) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“ (14 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/5;
06:30 Žvėrelių būrys (22) 06:55
3/6) 00:40 „Širdies plakimas“ (1;
Įspūdingasis Žmogus-voras (10)
2) 02:45 „Merdoko paslaptys“
07:20 “Nickelodeon” valanda.
(2/4; 2/5) 04:15 Skinsiu raudoną
Kung Fu Panda (9) 07:45 Sveiki
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (1)
atvykę į “Veiną” (10) 08:10 Pabai05:30 Grilio skanėstai
siukas Bansenas (23) 08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai (5) 09:00
Ogis ir tarakonai (37) 09:10 Ogis
06:05 Televitrina 06:20 Ledo keir tarakonai (38) 09:20 Ogis ir
lias 07:20 Vandenynai be vantarakonai (39) 09:30 Drakonų
dens 08:30 Planetos talentai
kova. Super (43) 10:00 KINO
09:00 Vienam gale kablys 09:30
PUSRYČIAI Anapus tvoros 11:35
Statybų gidas 10:00 Gazas duMelagis melavo… 13:20 Laisvės
gnas 10:30 Autopilotas 11:00
troškimas 15:25 Aukštyn kojom
Pragaro kelias 12:00 Candy
17:30 Bus visko 18:30 Žinios
Crush 13:00 Vandenynai be
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
vandens 14:00 Atšiaurioji AliasSUPERKINAS. PREMJERAAlvika 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
nas ir burundukai 4 21:20 PREMpeties 17:00 Sandėlių karai 17:30
JERA Būk kietas 23:25 “Fuksų”
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
krikštynos 01:20 Godzila
19:00 Amerikos talentai 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
22:00 Deadpool 00:10 Ernis
05:35 Naujakuriai 06:15 Televitri02:30 Tamsus dangus
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą 07:00 Keršytojų komanda 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
06:00 Lietuvos Respublikos
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30
himnas 06:05 Tau, Lietuva! PenKempiniukas Plačiakelnis 09:00
kių jaunųjų Maknickų koncertas
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30
gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30
Mokytis niekada nevėlu 11:00 MiMano mama gamina geriau!
sija: dirbame sau 11:30 Princesė
09:25 Audra 12:00 Pasaulio
13:15 Joniukas ir Grytutė 14:25
irklavimo čempionatas 13:45
Nerealieji 16:45 Ekstrasensų mūMokslo sriuba 14:15 Klauskite
šis 18:30 TV3 žinios 19:17 TV3
daktaro 15:05 Stilius 16:00 Eusportas 19:22 TV3 orai 19:25
romaxx 16:35 Teatras iš nieko
Eurojackpot 19:30 Princesės
17:30 Atspindžiai 18:00 Prisidienoraštis 2. Karališkosios sukėlimo ekspresas – šimtmečio
žadėtuvės 21:50 Žaklina 23:50
veidai 18:45 Patrisas Šero. KiVizijos 01:20 Rytoj, kai prasidėjo
no pamoka 20:30 Stambiu plakaras 03:10 Beždžionių planeta
nu 21:15 Kino žvaigždžių alėja
05:15 Naujakuriai
22:55 LRT OPUS ORE. Grupė
„IVTKYGYG” 00:10 Anapus čia
06:15 Didžiojo sprogimo teorija ir dabar 00:55 Kino žvaigždžių
(6) 06:45 Didžiojo sprogimo te- alėja 02:30 Stambiu planu 03:15
orija (7) 07:15 Didžiojo sprogimo Linija, spalva, forma 03:45 Stilius
teorija (8) 07:45 Didžiojo spro- 04:35 Skambantys pasauliai su
gimo teorija (9) 08:15 Didžio- Nomeda Kazlaus 05:30 Panorajo sprogimo teorija (10) 08:45 ma 05:52 Sportas. Orai
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Lietuvos vyskupų
kreipimasis
artėjant Šventojo
Tėvo vizitui
Brangūs broliai ir seserys,
gyvenantys Lietuvoje ir už
jos ribų,
Lygiai prieš 25 metus visi
tapome istorinio įvykio liudininkai – pirmą kartą Popiežius
apsilankė Lietuvos žemėje. Šv.
Jono Pauliaus II apsilankymas
tapo vienu didžiausių naujai
atgimusios Lietuvos valstybės
įvykių. Šiuo metu mūsų Tėvynė rengiasi istoriniam susitikimui. Su džiaugsmo virpuliu
širdyje laukiame popiežiaus
Pranciškaus ir rengiamės jo
atvykimui. Tai bus ypatinga
patirtis – pamatyti ir išgirsti
Šventąjį Tėvą, kuris atvyksta
aplankyti savo bendruomenės
Baltijos šalyse. Katalikų Bažnyčios vadovas ketina susitikti
ne tik su tikinčiaisiais, bet ir su
visais geros valios žmonėmis,
kuriems yra svarbios žmogiškosios vertybės, žmogaus
prigimtinių teisių apsauga bei
pagalba patiems vargingiausiems. Popiežiaus vizitas mūsų
šalyje – labai svarbi tikėjimo
ir vilties sustiprinimo proga
bei demokratinės visuomenės
pamatų tvirtinimas. Jau dabar,
bet ypač paskutinėmis rugsėjo
savaitėmis į Baltijos šalis nukryps tarptautinės bendruomenės dėmesys. Rugsėjo 23
d. iš Kauno Santakos parko
į visą pasaulį bus transliuojamos šv. Mišios, kurias popiežius Pranciškus aukos kartu
su Lietuvos ir iš užsienio atvykusiais vyskupais, kunigais
ir susirinkusiais tikinčiaisiais.
Įprastai sekmadienio vidurdienį popiežiaus kalbama Viešpaties angelo malda, po kurios
jis kreipiasi į viso pasaulio tikinčiuosius, šį kartą sklis ne iš
Apaštališkųjų rūmų lango Vatikane, bet iš Kauno.
Ką reiškia toks svarbus istorinis momentas Lietuvai?
Pirmiausia – tai nuostabi Dievo dovana. Mūsų nedidelis
kraštas, palyginti su kitomis
pasaulio tautomis, sulauks tokio svarbaus svečio atvykiREKLAMA

mo! Antra, mus visus pasieks
šv. Petro įpėdinio žodis, kuris
ilgiems metams taps kelrodžiu stiprinant mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą maloninga
Dievo apvaizda. Trečia, į visą
pasaulį pasklis žinia apie mus
ir mūsų kraštą. Tai suteiks galimybę daugeliui žmonių pasaulyje susipažinti su Lietuva ir kitomis Baltijos šalimis
ir, be abejonės, padrąsins vis
daugiau piligrimų ir turistų
mus aplankyti.
Šiuo metu baigiama registracija į rugsėjo 22–23 d. renginius su Šventuoju Tėvu: į
susitikimą su jaunimu Vilniuje
šeštadienio vakare ir į šv. Mišias Kaune sekmadienio rytą.
Ką daryti, jei nesuspėtume
užsiregistruoti ar negautume
kvietimo? Nenusiminkime!
Galimybę pamatyti popiežių Pranciškų turėsime visi.
Šventasis Tėvas, vykdamas
papamobiliu Vilniaus ir Kauno gatvėmis, sveikins ir laimins visus, kurie išeis iš savo
namų jo pasitikti. Brangieji, jei
tik leidžia galimybės, kviečiame tomis dienomis nelikti vieniems namie prie televizijos
ekranų, bet išeiti į gatves, kad
būtumėte Popiežiaus pasveikinti ir palaiminti.
Popiežiaus atvykimas mums
yra ypatinga bendrystės proga.
Švęsdami Lietuvos atkurtos
laisvės ir nepriklausomybės
100 metų jubiliejų dar kartą
turime unikalią progą iš naujo pajusti Atgimimo sąjūdžio
nuotaiką, tarsi vėl pasikartojantį Baltijos kelio vienybės
momentą. Drąsinkime savo
šeimos narius, kaimynus ir
bendradarbius tapti istorinio
įvykio dalyviais. Popiežiaus
vizito šūkis „Kristus Jėzus
– mūsų viltis“ vėl naujai težadina tą jaudinančią patirtį,
kai prieš 25 metus Lietuvoje
priėmėme popiežių šv. Joną
Paulių II. Kvieskime vieni kitus atvykti! Padovanokime sau
ir savo artimiesiems tikėjimo
įkvėpimo progą ir mūsų tautos
vienybės džiaugsmą!
Atvykime susitikti su popiežiumi Pranciškumi!
Lietuvos vyskupai

Trečiadienio katechezė: poilsio diena

Rugsėjo 5 dienos bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Dievo Įsakymus, šį kartą apie įsaką švęsti
Viešpaties dieną. Tai, rodos,
lengvas įsakas, tačiau tai apgaulingas įspūdis. Iš tiesų ilsėtis nėra lengva, nes yra tikras

poilsis ir netikras poilsis. Kaip
atskirti?

Netikras poilsis
Dabartinė visuomenė yra
ištroškusi pasilinksminimų ir
atostogų. Išsiblaškymo industrija ganėtinai klesti, o reklamos vaizduoja idealų pasaulį
kaip didelį žaidimų parką, kuriame visi linksminasi. Šiandien vyraujančios gyvenimo
sąvokos svorio centras nėra
veikloje arba įsipareigojime,
tačiau vengime. Uždirbti tam,
kad linksmintumeisi, mėgautumeisi. To įvaizdis – modelis yra sėkmingas žmogus,
kuris gali sau leisti daug ir
įvairių malonumų. Tačiau su
tokiu mentalitetu nuslystama
į linksmybių nujautrinamą
egzistenciją, kuri nėra poilsis, tačiau susvetimėjimas ir
bėgimas nuo tikrovės. Žmogus niekad tiek nesiilsėjo tiek,
kiek šiandien ir tuo pat metu
niekad nepatyrė tokios tuštumos, kaip šiandien! Galimybės linksmintis, pramogauti
ne namuose, kruizai, kelionės
ir kiti dalykai nesuteikia širdies
pilnatvės. Nepailsina.

Dievo Žodis
Dekalogo žodžiai ieško ir
nustato problemos šerdį, kitaip nušviesdami poilsį. Įsakymas pasižymi vienu išskirtiniu
akcentu: pateikia motyvaciją.
Poilsis Viešpaties vardu turi
aiškų motyvą: „Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė
dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas
yra juose, bet septintąją dieną
jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS
septintąją dieną palaimino ir
ją pašventino“.
Tai primena kūrimo pabaigą, kai Dievas sako: „Dievas
apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1,31). Tada
ir prasideda poilsio diena, kuri
yra Dievo džiaugsmas dėl to,
ką padarė. Tai kontempliacijos
ir laiminimo diena.

Tikras poilsis
Kas tad yra poilsis pagal šį
įsakymą? Tai kontempliacijos,
šlovinimo metas. Tai laikas
pažvelgti į tikrovę ir pasakyti:
koks gražus yra gyvenimas!
Poilsiui kaip bėgimui nuo tikrovės Dekalogas priešpastato poilsį, kaip tikrovės laiminimą. Mums, krikščionims,
Viešpaties dienos, sekmadienio, centras yra Eucharistija,
kuri reiškia „padėką“. Tai diena Dievui pasakyti: ačiū už
gyvenimą, už Tavo gailestingumą, už visas Tavo dovanas.
Sekmadienis nėra tam, kad

nutrintų kitas dienas, bet tam,
kad jas atmintume, palaimintume ir susitaikytume su gyvenimu. Kiek daug žmonių,
galinčių linksmintis, tačiau be
ramybės gyvenime. Sekmadienis yra diena susitaikymui
su gyvenimu, sakant: gyvenimas yra vertingas; nėra lengvas, kartais skausmingas, tačiau vertingas.
Įvedimas į autentišką poilsį yra Dievo darbas mumyse,
tačiau reikalauja atsitolinimo
nuo prakeikimo ir jo žavesio (žr. Apaštalinį Paraginimą
Evangelii gaudium 83). Palenkti širdį nelaimingumui,
ypač pabrėžiant nepasitenkinimo motyvus yra labai lengva. Laiminimas ir džiaugsmas apima atsivėrimą gėriui,
kuris yra brandus širdies judesys. Gėris yra meilus ir niekad
savęs neprimeta. Jis yra pasirenkamas.

Poilsis reiškia
pasirinkimą ir
susitaikymą
Ramybė yra pasirenkama,
jos negalima primesti ar atsitiktinai atrasti. Atsitolindamas
nuo karčių savo širdies žaizdų žmogus turi susitaikyti su
tuo, nuo ko bėga. Būtina susitaikyti su savo istorija, su nepriimtinais dalykais, su savo
egzistencijos sunkiomis dalimis. Klausiu jūsų: ar kiekvienas susitaikėte su savo istorija? Klausimas apmąstymui: ar
aš susitaikiau su savo istorija?
Tikra taika nereiškia pakeisti
savo istorijos, tačiau ją priimti
ir vertinti.
Kiek kartų sutikome ligotus
krikščionis, mus paguodusius
ramybe, kurios nėra šėlstančiuose ir hedonistuose! Matėme paprastus ir neturtingus
žmones besidžiaugiančius mažomis malonėmis su tokia laime, kurioje yra amžinybės.

Kada gyvenimas tampa
gražus, o poilsis tikras?
Pakartoto įstatymo knygoje
Viešpats sako: „padėjau prieš
tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo
palikuonys būtumėte gyvi ( žr.
30,19)“. Toks pasirinkimas yra
Mergelės Marijos „fiat - tebūnie“, tai atvirumas Šventajai
Dvasiai, kuri mus nukreipia
pėdomis Jėzaus, Kuris dramatiškiausiu metu save patiki Tėvui ir tokiu būdu žengia keliu,
kuris veda link prisikėlimo.
Kada gyvenimas tampa
gražus? Kai pradedama apie
jį galvoti gerai, kad ir kokia
būtų mūsų istorija. Kai kelią

sau prasiskina nuojauta: (Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės žodžiais) viskas yra malonė ir kai
ši šventa mintis suardo vidinį
nepasitenkinimo mūrą, leisdama iš tiesų pailsėti. Kai širdis
atsiveria Apvaizdai ir atskleidžiame psalmės žodžių tiesą:
„tik Dieve ilsisi mano siela“
(žr. Ps 62).

Ar „Išsiblaškymo
industrijos“ pramogos
yra poilsis?
Bendrosios trečiadienio audiencijos metu popiežius Pranciškus taipogi sveikino pili-

grimų ir maldininkų grupes,
jaunuolius, senelius, ligonius
ir jaunavedžius. Jis taip pat
priminė Šilinių šventę.
Šeštadienį, - sakė popiežius, - minima Švenčiausiosios
Mergelės Marijos Gimimo
šventė, kuri sutampa su vasaros pabaiga ir derliaus nuėmimu, primena mums, jog Dievas ištikimas savo pažadams ir
Švenčiausioje Marijoje paruošė gyvąją šventovę, kurioje Jo
Sūnus, įsikūnydamas, panoro
apsigyventi tarp mūsų ir gauti
mums išgelbėjimą.
VATICAN NEWS

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“

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

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

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

SEKMADIENIS (rugsėjo 23 d.)
> Šv. Mišios Kauno Santakos parke.
> Viešpaties Angelo malda Kauno Santakos parke.
> Susitikimas su kunigais, vienuoliais (-ėmis), pašvęstaisiais
(-siomis), seminaristais Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.
> Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda
Vilniuje.
Dalyvavimas visuose renginiuose nemokamas.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2018 m. rugsėjo 8 d., www.naujasisgelupis.lt

Rugsėjo 8 d.
ŠEŠTADIENIS
Šilinė (Švč. Mergelės Marijos
gimimo diena)
Vytauto Didžiojo karūnavimo
ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena
Tarptautinė raštingumo diena
Tarptautinė kineziterapeuto 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.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Rugsėjo 10 d.
PIRMADIENIS
Pasaulinė savižudybių prevencijos diena
Saulė teka 06:40
leidžiasi 19:52
Dienos ilgumas 13.12
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Dionyzas, Konstancija, Mikalojus, Salvijus, Tautgirdas, Girmintė, Kostė
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus).
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
netinkamas laikas kaupti ir
konservuoti vaisius.

RUGSĖJO
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TREČIADIENIS
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RUGSĖJO

13

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Suvartukas.

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 06, 08, 25,
26, 27, 45

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 10929680.00€
6 skaičiai

0

247041.00€ 0

5+1 skaičius 14911.00€ 0
5 skaičiai

389.50€

7

4+1 skaičius 79.50€

41

4 skaičiai

213

10.00€

3+1 skaičius 4.50€

676

3 skaičiai

1.50€

4512

2+1 skaičius 1.25€

4918

2 skaičiai

33767

0.75€

Kito tiražo prognozė:

12,8 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+16
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1330
2018-09-05

Vikingo skaičius: 7
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Atsakymai

Sudoku

Rugsėjo 11 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 06:41
leidžiasi 19:49
Dienos ilgumas 13.08
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Hiacintas, Jacintas, Augantas,
Gytautė, Helga, Jackus, Gytė
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Rugsėjo 13 d.
KETVIRTADIENIS
Programuotojų diena
Saulė teka 06:45
leidžiasi 19:44
Dienos ilgumas 12.59
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Barmantas, Barvydė
Tinkamas laikas sėti:
agurkus, laiškinius svogūnus,
porus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, kopūstus
(žiedinius, ropinius, smidrus).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Š E ŠTA D I E N I S

RUGSĖJO

+14 +22

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 12 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 06:43
leidžiasi 19:47
Dienos ilgumas 13.04
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Gvidas, Marija, Tolvaldas, Vaidmantė
Tinkamas laikas sėti:
agurkus, laiškinius svogūnus,
porus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, kopūstus
(žiedinius, ropinius, smidrus).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

1514

1945
1882
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VILNIUS

+15 +20

VANDENS TEMPERATŪRA

1885
1297

1850
1892

P E N K TA D I E N I S

+16 +25

m. rugsėjo 10 d.: Rusija ir Anglija riuomenę.
Savaitė istorijos puslapiuose
pasirašė susitarimą, kuriuo num. rugsėjo 12 d.: vokiečių saum. rugsėjo 8 d.: planuota Vy- statyta Rusijos ir Afganistano siena.
gumas išlaisvino Benitą Musolitauto Didžiojo karūnacija Lietunį,
kalintą
Italijos
valdžios. Lydimas 200 esem. rugsėjo 11 d.: William Walvos karaliumi neįvyko, nes lenkai nepraleido
sininkų būrio, jis bandė pasprukti iš Italijos ir
lace
Stirlingo
tilto
mūšyje
nugaiš Vokietijos vežamos karūnos.
lėjo anglų kariuomenę ir išvijo ją iš Škotijos. 1945 m. balandžio 27 d., kai kartu su mylimąm. rugsėjo 8 d.: Oršos mūšyje Visgi Škotija išliko priklausoma anglams. ja Clara Petacci bandė pasitraukti į Šveicariją,
Lietuvos kariuomenė, vadovauja- 1997 m. rugsėjo 11 d. minint 700-asias Stir- juodu suėmė Italijos partizanai komunistai ir
ma Konstantino Ostrogiškio, pasiekė pergalę lingo mūšio metines Tonio Bleiro leiboristų kitą dieną abu sušaudė Giuliano di Mezzegros
prieš Maskvos kariuomenę.
vyriausybė surengė referendumą dėl devo- kaimelyje, prie Komerio ežero.
m. rugsėjo 9 d.: Kalifornija liucijos (didelių galių perdavimo regioninei
m. rugsėjo 12 d.: Nikitą Chruščiooficialiai paskelbta 31-ąja JAV valdžiai). Jam įvykus 1999 m. buvo atkurtas
vą išrinko TSKP CK pirmininku.
valstija. Kalifornija dar vadinama „Auksine Škotijos parlamentas.
m. rugsėjo 13 d.: Minsko miesvalstija“, šis pavadinimas kilo 1848 metais
m. rugsėjo 11 d.: karinis perversto – dabartinės Baltarusijos sosvalstijoje atradus aukso ir po šio atradimo
mas Čilėje, nuvertęs socialistą tinės įkūrimas.
kilus ne vienai aukso karštligei.
Čilės prezidentą Salvadorą Aljendė.
m. rugsėjo 13 d.: Azizijoje (Libija)
m. rugsėjo 9 d.: Edward Barm. rugsėjo 11 d.: Rugsėjo 11
užfiksuota aukščiausia temperanard atrado Jupiterio palydovą
atakos: JAV dviem užgrobtiems tūra Žemėje: 57,7 °C.
Amaltėją. Tai - paskutinis palydovas, atrastas lėktuvams įsirėžus į du iš Pasaulio prekybos
m. rugsėjo 14 d.: Napoleono
tiesiogiai stebint.
centro dangoraižių Niujorke bei dar vienam
vadovaujama Prancūzijos armija
m. rugsėjo 9 d.: baigėsi Antrasis į Pentagono pastatą Vašingtone, žuvo beveik įžygiavo į Maskvą.
Kinijos - Japonijos karas.
3000 žmonių.
m. rugsėjo 14 d.: Lietuvos vyrų
m. rugsėjo 10 d.: Drezdene
m. rugsėjo 12 d.: Lenkijos kakrepšinio rinktinė tapo Europos
(Vokietija) prasidėjo pirmoji
raliaus ir Lietuvos didžiojo ku- čempionais, pakartodama 1937 ir 1939 metų
pasaulinė antisemitų konferencija – Nežydų nigaikščio Jono Sobieskio vadovaujama sėkmę. Lietuviai finale 93-84 laimėjo prieš
interesų apsaugos kongresas.
kariuomenė prie Vienos sumušė turkų ka- Ispanijos vyrų krepšinio rinktinę.
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1973
2001
1683

1943

1953
1067
1922
1812
2003

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

Numatomos mažos
geomagnetinės audros.
Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8994 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8540 nSv/val.

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

