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Kiaulių laikytojai 
jau gali kreiptis 
į rajonų 
savivaldybes dėl 
paramos

Birštono mero 
taurė atiteko 
„Birštono“ 
komandai iš 
Kauno
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Laukiniai 
gyvūnai 
keliuose. 
Specialistų 
patarimai 
vairuotojams
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Laima

DUOBLIENĖ
Rugsėjo 13 d. vykusioje 
spaudos konferencijoje 
smulkiųjų ir vidutinių pieno 
gamintojų nuoskaudas 
išsakė Prienų rajono 
smulkiųjų ir vidutinių pieno 
gamintojų asociacijos 
pirmininkė Laima 
Balsevičienė ir valdybos 
narė Saulena Krūvelienė. 
Spaudos konferencijoje 
taip pat dalyvavo Prienų 
rajono savivaldybės 

Ūkininkai jaučiasi palikti likimo 
valiai

Dar viena mainų 
bibliotekėlė 

SKAITYKITE 4 P.

Kitą gegužę 
apyvartoje pasirodys 
nauji 100 ir 200 eurų 
banknotai
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Prakalbintas linas

SKAITYKITE 3 P.

Sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus 
Verygos įsakymu sudaryta 
darbo užmokesčio 
monitoringo darbo grupė 
išanalizavo duomenis, 
kaip kito medikų 
atlyginimai nuo gegužės 
1 dienos, kai darbo 
užmokesčio fondas buvo 
padidintas beveik 100 
mln. eurų. 

Duomenys rodo, kad gegu-
žės ir birželio mėnesiais medi-
kų atlyginimams buvo panau-
dota 83 procentais visų šiam 
laikotarpiui iš PSDF biudžeto 
skirtų lėšų.

„Tai yra ganėtinai neblogas 
rezultatas – dauguma įstaigų 
sąžiningai panaudojo papildo-
mas lėšas. Matome ir tai, kad 
buvo laikomasi ministerijos ir 
profesinių sąjungų susitarimo 
keliant atlyginimus orientuo-
tis į mažiausiai uždirbančius 
medikus“, – sako sveikatos 
apsaugos viceministrė Lina 
Jaruševičienė. Lyginant pra-
ėjusių metų liepos ir šių metų 
birželio mėnesio duomenis, 
daugiausiai atlyginimai kilo 
slaugytojams – jų algos padi-

Medikų atlyginimams didinti 
gegužę ir birželį panaudota per 
80 proc. tam skirtų lėšų

dėjo vidutiniškai 19 proc. Tuo 
tarpu gydytojų algos kilo vidu-
tiniškai 17,1 procento.

Pasak sveikatos apsaugos 
viceministrės L. Jaruševičie-
nės, su tomis gydymo įstai-
gomis, kurios laiku nevykdė 
įsipareigojimų arba jų vykdy-
mą atidėjo tam tikram laikui, 
Sveikatos apsaugos ministe-
rija (SAM), profesinės sąjun-
gos, teritorinės ligonių kasos 
dirba individualiai, taigi tiki-
masi, kad lėšų panaudojimo 
medikų darbo užmokesčiui 
didinti rezultatai toliau gerės. 
Situacijai nesikeičiant ar ge-
rėjant nepakankamai sparčiai, 
ketinama pasitelkti ir savival-
dybių administracijas – gydy-
mo įstaigų steigėjas ir toliau 
kontroliuoti darbo užmokes-
čio didinimą kiekvienoje gy-
dymo įstaigoje.

Be to, darbo užmokesčio 
statistiką šiek tiek iškreipė pra-
dėti mokėti atostoginiai, todėl 
realūs rezultatai bus geriau 
matomi rudeniop, pasibaigus 
atostogų sezonui. Naujausius 
medikų atlyginimų duomenis 
SAM turės spalio pabaigo-
je.   SAM

SKAITYKITE 7 P.

tarybos narys Arūnas 
Vaidogas bei ūkininkas 
Petras Jaloveckas. 

Skirtingos pieno 
supirkimo kainos

„Idėja steigti Smulkiųjų 
ir vidutinių pieno gamintojų 
asociaciją kilo tada, kai į Lie-
tuvos pieno gamintojų aso-
ciacijos tarybą nepateko nė 
vienas smulkusis ar viduti-
nis pieno gamintojas, nors jų 
ūkiuose pagaminama apie 80 
proc. pieno. Kita, ne mažiau 
svarbi priežastis – Lietuvoje 
susiformavusios didelės pie-
no supirkimo kainų „žirklės“, 
nes supirkimo kainų skirtumas 
tarp smulkiųjų ir stambiųjų 

pieno gamintojų yra 12–15 
euro centų (smulkieji pieno 
gamintojai už kilogramą pieno 
gauna 12–17 cnt, o stambieji 
– 31–33 cnt). Iki ministerijos 
nenukeliavo ir smulkiųjų pie-
no gamintojų iškelta problema 
dėl pasėlių deklaravimo taisy-
klių, mėšlo laikymo reikalavi-
mų“, – teigė gegužės mėnesį 
įsteigtos Prienų rajono smul-
kiųjų ir vidutinių pieno gamin-
tojų asociacijos pirmininkė L. 
Balsevičienė.

Ministras pakvietė 
bendrauti ir 

bendradarbiauti 
L. Balsevičienė pasidžiau-

Festivalio „Būtent“ atgarsiai 
sveikatos tema

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Rugsėjo 7–8 dienomis 
Birštone vyko diskusijų 

festivalis, kuriame 
dalyvavo daugybė 
žmonių iš įvairių Lietuvos 
vietovių, taip pat svečių iš 
kaimyninių šalių. 

Diskusijose dalyvavo daug 

jaunų žmonių, kurie yra mūsų 
šalies ateitis, kurie pakeis Lie-
tuvos veidą, vykdys naują de-
mokratišką politiką. Tačiau tai 
bus tik ateityje, o kol kas mes 
galime tik pasvajoti ir padis-
kutuoti, kad būsime išgirsti 
valdžios žmonių.
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė ASIPAVIČIENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

Žada ieškoti galimybių kelti algas 
Kultūros ministrė žada per mėnesį derybose su kultūros 
darbuotojų atstovais rasti priemonių, kad jų vidutiniai atlyginimai 
jau kitąmet didėtų 75 eurais. Prie Vyriausybės vykusiame 
kultūrininkų pikete ji sakė, kad reikės ir savivaldybių indėlio.

G. Nausėda dalyvaus prezidento rinkimuose
Ekonomistas Gitanas Nausėda pirmadienį paskelbė 
dalyvausiantis kitų metų prezidento rinkimuose. „Aš 
apsisprendžiau dalyvauti 2019 metų Lietuvos Respublikos 
prezidento rinkimuose“, – sakė jis.

gė, kad smulkiesiems ir vidu-
tiniams pieno gamintojams 
įsteigus savo asociaciją, jau 
pavyko susitikti su žemės ūkio 
ministru Giedriumi Surpliu ir 
viceministre Ausma Miškinie-
ne. Paaiškėjo, kad ministrui 
iki šiol buvo „piešiama“ , jog 
mažuose (iki 20 karvių) pie-
no ūkiuose pienas tvarkomas 
antisanitarinėmis sąlygomis ir 
būtų geriausia, jei jie išnyktų. 
Ministras pirmą kartą išgirdo 
ir tai, kad smulkieji ūkininkai 
nepritaria Rizikos fondo stei-
gimui – jam buvo pasakyta, 
kad pritaria visi ūkininkai. 
Susitikimo metu ministrui 
ne tik buvo papasakota, kad 
smulkieji pieno ūkiai – šei-
myniniai, produktyvūs, bet 
ir aptarta galimybė kovoti su 
„sofos“ ūkininkais. O svar-
biausia – ministras pakvietė 
ir toliau bendrauti bei bendra-
darbiauti. 

Į smulkiųjų 
ūkininkų problemas 
nekreipiama dėmesio
Pasak L. Balsevičienės, 

Smulkiųjų ir vidutinių pieno 
gamintojų asociacija kreipėsi 
į Prienų rajono savivaldybę, 
prašydama, kad į 2015 m. bir-
želio mėnesį mero potvarkiu 
sudarytą darbo grupę žemės 
ūkio klausimams koordinuoti 
būtų įtraukta ir asociacijos pir-
mininkė L. Balsevičienė. Ta-
čiau pirmininkė į darbo grupę 
nebuvo įtraukta, pati grupė 
mero potvarkiu panaikinta, 
motyvuojant, kad ji nebeaktu-
ali. Asociacijos nariams buvo 
pasiūlyta dalyvauti seniūnai-
čių sueigose. Tačiau, L. Bal-
sevičienės manymu, seniū-
naičiai sprendžia kitokias pro-
blemas nei asociacija, kurios 
tikslas – spręsti šakines pieno 
sektoriaus problemas. 

„Kaip gali būti neaktualus 
žemės ūkio klausimų koordi-
navimas, jei problemų apstu: 
kiaulių maro židiniai nustatyti 
jau visai šalia, 2018 m. Kaimo 
rėmimo fondo nuostatai pa-
tvirtinti neseniai, pagal ŽŪM 
duomenis, iš 141 tūkst. eurų, 
skirtų melioracijai, panaudota 
tik 900 ir tie tik už apskaitos 
tvarkymą“, – apmaudo, kad 

Ūkininkai jaučiasi palikti likimo valiai
Smulkiųjų ir vidutinių pieno 
gamintojų asociacija savival-
dybėje ignoruojama, neslėpė 
L. Balsevičienė. 

Prienų rajono smulkiųjų 
ir vidutinių pieno gamintojų 
asociacija šių metų birželio 
mėnesį raštu kreipėsi į 
Prienų rajono savival-
dybės Kaimo ir ben-
druomenių komiteto 
pirmininką M. Butke-
vičių su prašymu pa-
teikti Savivaldybės ta-
rybai sprendimo pro-
jektą dėl atleidimo nuo 
mokesčio už atliekų 
surinkimą pakeitimo. 
Norima, kad ūkinin-
kams nereikėtų mokė-
ti mokesčių už sandė-
lius, daržines, tvartus, 
kuriuose komunali-
nių atliekų nesusidaro. 
Nors buvo gautas atsa-
kymas, kad komitetas 
priėmė sprendimą, jog 
tokį sprendimo projektą turi 
parengti Savivaldybės admi-
nistracija ir jis bus svarsto-
mas artimiausiame posėdyje, 
iki šiol to neįvyko. Kol kas 
nei projektas parengtas, nei 
svarstymui pateiktas ir klau-
simas dėl ūkininkų atleidimo 
nuo žemės ūkio mokesčio. 
Neaišku, kaip bei kada bus 
skaičiuojama ir parama dėl 
nuostolių. Pasak Stakliškių 
seniūnijoje ūkininkaujančios 
L. Balsevičienės, jie iš apsėtų 
20 ha nukūlė tik 1,5 ha, o visa 
kita – aparė. 

Keičiasi požiūris į 
smulkiuosius ūkininkus

Trečios kartos ūkininke sa-
ve vadinanti S. Krūvelienė di-
džiuojasi, kad jų ūkis puoselė-
ja ilgametes lietuviško ūkinin-
kavimo tradicijas ir yra tarsi 
šventa relikvija ne tik sau, bet 
ir Lietuvai, o ateinančiais me-
tais ūkį perims ketvirtos kar-
tos šeimos atstovas. Pasak S. 
Krūvelienės, prieš kurį laiką 
ūkininkai jautė rajono vadovų 
paramą ir pagarbą, tačiau pas-
taruoju metu situacija pasikei-
tė – virš smulkiųjų ūkininkų 
pakibo Damoklo kardas, tad 
teko susivienyti. 

„Nesam patenkinti Prienų 
rajono savivaldybės mero, sa-

vivaldybės tarybos darbu, nes 
nejaučiame dėmesio žemės 
ūkiui. Prienų rajono ūkininkų 
sąjunga, dirbusi labai efekty-
viai ir buvusi pavyzdžiu kitų 
rajonų organizacijoms, pas-
taruoju metu tapo Lietuvos 

valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
„priedėliu“. Žemės ūkio sky-
rius visiškai nedirba“, – ap-
maudo neslėpė ūkininkė. 

Jos teigimu, „Metų ūkio“ 
šventė taip pat pasikeitė: „Se-
niau susirinkdavome, aptar-
davome, ką pagerbsime, kam 
parodysime dėmesį. Dabar 
– visas dėmesys tik pirmi-
ninkui.“

S. Krūvelienė sakė nesu-
prantanti, kodėl keičiasi pri-
oritetai dėl kelių asfaltavimo 
eiliškumo. Jos teigimu, kelias 
„Klebiškis–Juodbūdis“, šalia 
kurio yra įsikūręs net 21 ūkio 
subjektas, dėl neaiškių prie-
žasčių buvo nustumtas eilėje 
tolyn. Ji turi priekaištų ir opo-
zicijai: „Gerų kelių reikia vi-
siems, todėl reikia tartis, kal-
bėtis, argumentuoti.“

Nesilaikoma pažadų
Veiverių krašto ūkininkas 

Petras Jaloveckas, rugpjūčio 
mėnesį dalyvavęs Prienų ra-
jono savivaldybės tarybos po-
sėdyje, sakė, kad tokio chao-
so, kokį jis pamatė, nebūdavo 
net kolūkinėje santvarkoje. Jis 
išsakė priekaištus dėl to, kad 
buvę žemės savininkai neiš-
siveža (kaip žadėjo) supiltų 
žemių, iki šiol stovi ir jų pa-
liktos mėšlo tranšėjos. Ūki-

ninko teigimu, pažadų nesi-
laiko Prienų rajono Ūkininkų 
sąjungos pirmininko M. But-
kevičiaus dukra. 

Priekaištai 
savivaldybės vadovams

Arūno Vaidogo ma-
nymu, Kaimo rėmimo 
fondas reikalingas tam, 
kad kažkas ateitų, nusi-
lenktų, paprašytų. 

„Kaip bus paskirs-
tyta parama, kaip ap-
skaičiuoti nuostoliai, jei 
ūkininkai jau aparė lau-
kus?“ – klausė Tarybos 
narys. Jis įsitikinęs, kad 
parama bus paskirstyta 
tik „saviems“. Jo teigi-
mu, Lietuva melioraci-
jos įrenginių atstatymui 
dėl pernai liūčių padary-
tų nuostolių iš ES gaus 
daugiau nei 16 mln. eu-
rų, tačiau Prienų rajono 
ūkininkai negaus nieko, 

nes nieko neprašė. A. Vaidogo 
manymu, Prienų rajono savi-
valdybė nepaima pinigų, ku-
riuos skiria ES, nes nėra „sti-
prių“ skyrių vedėjų. 

Savivaldybės vadovus jis 
kaltino aplaidumu ir dėl to, 
kad iki šiol nepradėti remon-
tuoti keliai, nes nepasirašytos 
sutarys, nors pinigai iš Lietu-
vos automobilių ir kelių di-
rekcijos „ateina“ balandžio 
mėnesį. 

„Neūkiškumas, pinigų 
švaistymas ir kai kurių mo-
kyklų palaikymas“, – taip Ta-
rybos narys apibūdino Jiezno 
vaikų globos namų auklėtinių 
apgyvendinimą nuo Jiezno 
nutolusiose seniūnijose, ne-
sugebėjimą per metus sure-
montuoti namelio, kuriame 
nuo rugsėjo turėjo gyventi 
vaikai. 

„Jei norime, kad Prienų 
kraštas toliau klestėtų, visi 
turime suremti pečius“, – įsi-
tikinusi ūkininkė S. Krūvelie-
nė. Prienų rajono smulkiųjų 
ir vidutinių pieno gamintojų 
asociacija tikisi, kad savival-
dybės vadovai bei darbuotojai 
juos „prisimins“, o visiems 
rajono ūkininkams aktualią 
informaciją perduos seniū-
nijose dirbantys žemės ūkio 
specialistai. 

Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno ga-
mintojų asociacijos pirmininkė Laima Balsevičienė. 

Savaitgalį Lietuvoje 
įvyko net 38 automobilių 
susidūrimai su laukiniais 
gyvūnais, vieno 
susidūrimo metu buvo 
sužeisti 2 žmonės.

Šakių rajone, kelyje Kau-
nas–Zapyškis–Šakiai, ankstų 
penktadienio rytą, apie 6.49 
val., į kelią įbėgus briedžiui, 
susidūrimo metu buvo sužeis-
ti du jauni vyrai: vairuotojas ir 
keleivis, pranešė Lietuvos ke-
lių policijos tarnyba.

Kitos avarijos su laukiniais 
gyvūnais įvyko Utenos, Aly-
taus, Šakių, Akmenės, Kretin-
gos, Molėtų, Varėnos, Plungės 
ir kituose rajonuose, taip pat 
Vilniuje esančiame Nemen-

Savaitgalį įvyko 38 avarijos su 
laukiniais gyvūnais

činės plente, Šiauliuose esan-
čioje Žemaitės gatvėje.

Po dvi avarijas su gyvūnais 
įvyko Anykščių ir Vilniaus 
rajonuose.

Po tris avarijas su laukiniais 
gyvūnais užregistruota Pane-
vėžio ir Rokiškio rajonuose.

Policija vairuotojus įspėja 
saugotis susidūrimų su lauki-
niais gyvūnais.

„Prašome vairuotojų ne tik 
laikytis leistino važiavimo 
greičio, bet pasirinkti saugų 
važiavimo greitį, kelyje bū-
ti atidiems, saugotis laukinių 
gyvūnų, ypač važiuojant už-
miesčio keliais anksti ryte, su-
temus, esant blogam matomu-
mui“, – sako policija. BNS
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Per festivalį nuo narkotikų mirė 7 žmonės 
Vietnamo sostinėje per elektroninės šokių muzikos festivalį vėlai 
sekmadienį pavartoję narkotikų mirė septyni žmonės, o dar 
penkis ištiko koma. Visos aukos yra vietnamiečiai; tyrimai parodė, 
kad visi jie pavartojo narkotikų.

Belgijoje užpuolikas peiliu sužeidė policininką
Belgijos sostinėje užpuolikas peiliu į galvą sužeidė policininką, 
buvo pašautas ir dabar yra „sunkios būklės“. Incidentas įvyko 
Maksimiljeno parko rajone, kur dažnai renkasi imigrantai norintys 
keliauti toliau į Didžiąją Britaniją.

Ar sveikatos apsaugos 
ministrui rūpi žmonių 

sveikata?
Beveik visose diskusijose 

dalyvavo daug žmonių, nes 
buvo įdomu iš Seimo narių, 
ministrų, politikų ar atsakin-
gų profesionalių specialistų, 
gerai visuomenėje žinomų 
žmonių išgirsti, ką jie gal-
voja vienu ar kitu klausimu, 
kokius ruošiasi priimti spren-
dimus, įstatymus ar poįstaty-
minius aktus.

Ne visose diskusijose teko 
dalyvauti, tačiau sulaukiau 
vilnietės Gražinos K. skam-
bučio apie diskusijas svei-
katos tema. Moteris išreiškė 
nusivylimą sveikatos apsau-
gos ministru A. Veryga. Ji 
pastebėjo, kad sveikatos ap-
saugos ministras A. Veryga 
nelabai išmano, ką žmonės 
veikia sanatorijose, tokiose 
kaip „Tulpė“ ar „Versmė“, 
kuriose gydoma natūraliais 
gamtiniais ištekliais, taip pat 
nenori suprasti, kad ne visi 
vaistai, kuriuose yra ta pati 
veiklioji medžiaga, vienodai 
veikia visus ligonius.

„Teko nuo pradžios iki pa-
baigos palapinėje „Tvari Lie-
tuva“ stebėti diskusiją „Gy-
dymas Lietuvoje: natūralūs 
gamtiniai ištekliai ar vaistai?“, 
kurioje dalyvavo sveikatos 
apsaugos ministras A. Very-
ga, Birštono sanatorijos „Tul-
pė“ direktorė L. Patinskienė 
ir žolininkė A. Karaliūnaitė. 
Diskusija buvo gana įdomi, 
nes A. Karaliūnaitė bei L. 
Patinskienė puikiai oponavo, 
teigdamos, kad visi šie moks-
lai, kurie vadinami netradici-
ne medicina, t.y. gydymu ne 
vaistais, kaip tik yra pagrįsti 
mokslininkų tyrinėjimais“, 
– sakė pašnekovė.

Kuo ypatingi brangūs 
vaistai, jeigu veiklioji 

medžiaga ta pati?
Anot p. Gražinos, vaistai, 

kuriuos vartojame ne visuo-
met padeda greičiau pasveik-
ti. Ypač tada, kai jie nepri-

Festivalio „Būtent“ atgarsiai sveikatos 
tema taikomi tiksliai tam ligoniui. 

Ministras tikino, esą žmo-
nės prisigalvoja, kad reikia 
vartoti brangesnius vaistus, 
turinčius tokią pačią veiklią-
ją medžiagą. Bet tai netiesa. 
Žinau pavyzdį, sakė p. Gra-
žina, kai gydant širdies ritmo 

sutrikimą, kraujui skystinti 
buvo vartojami pigūs vaistai, 
bet jie nieko nepadėjo, o apie 
tai, kad yra ir kitokių vaistų, 
niekas nežinojo. Ir tik vėliau 
kitas gydytojas rekomendavo 
brangesnius, tačiau efektyvius 
vaistus, kurių per dieną reikia 
tik 1 tabletės, o paprastų, kom-
pensuojamų reikėjo 5–6 table-
čių. Teko pirkti nekompen-
suojamus brangius vaistus, ir 
tik neseniai jie buvo įtraukti į 
kompensuojamų vaistų sąra-
šą. Ir visgi ne vienam sergan-
čiajam lėtinėmis ligomis kyla 
klausimas: „Tai kodėl tie vais-
tai brangūs, jeigu veiklioji me-
džiaga ta pati? Gal nemažiau 

svarbios ir kitos jų sudėtyje 
esančios medžiagos, kurios 
kaip tik reikalingos konkre-
čiam žmogui?

„Tikrai yra nemažai pa-
vyzdžių, kai ligoniui netinka 
generiniai vaistai. Tai gal rei-
kėtų tiems, kurie tinka piges-
ni, tačiau padedantys vaistai, 
juos kompensuoti, o tiems, 
kuriems reikia kitokių, gal ir 
brangesnių, irgi juos kompen-
suoti. Be to, kodėl niekam ne-

ateina į galvą, kad vaistai būtų 
kompensuojami konkrečiai li-
gai gydyti, o jau gydytojas nu-
spręstų, koks tinkamiausias“, 
– sakė moteris.

Turėdami visokių patirčių, 
nelabai tikime, kad kompen-
suojamųjų vaistų sąraše at-

sidūrė vaistai, kurie visada 
užtikrina gerą, kokybišką gy-
dymą. Bet ministro manymu, 
su gydytojų ir farmacininkų 
pagalba žmonės susikuria to-
kį įvaizdį, kad tik brangesni 
vaistai, kaip koks placebas, 
padarys stebuklus. 

Juk visi žmonės nori bū-
ti sveiki, bet ne visiems pa-
vyksta. O ligos atveju vargu 
ar kas nori pirkti brangius 
vaistus ir primokėti dideles 
sumas. Gerai, jeigu kitas, ge-
nerinis, vaistas padeda, o jei-
gu ne? Ligonis gali ir mirti, o 
kas tada atsakys? Ministrui tas 
žmogelis buvo nebuvo, o šei-
mai jis – vienintelis brangus 

žmogus, kurio netektis gali 
sugriauti kelis likimus... Bet 
žmogus mūsų valstybėje nė-
ra vertybė, todėl ir viešpatauja 
toks požiūris.

Į sanatorijas atvykstama 
poilsiauti ar atgauti sveikatą? 
Moteris paminėjo, kad dis-
kusijoje buvo kalbama, kaip 
naudojami natūralūs gamti-
niai ištekliai ir veiksniai, ka-
da žmogus geriau jaučiasi 
– vartodamas vaistus ar vais-

tines žoles ir kitas netradicines 
gydymo priemones. Niekas 
nenuginčys, kad liaudies me-
dicina turi gilias tradicijas ir 
patirtį. Kaip tik iš kinų netra-
dicinės gydymo patirties kilo 
ir medicinos mokslas, vaistai 
taipogi buvo sukurti iš gamto-
je randamų augalų. Sanatori-
jose taip pat naudojami natū-
ralūs gamtiniai ištekliai: mine-
ralinis vanduo, purvas, žolelių 
vonios, mankštos ir kitos fizi-
oterapijos priemonės. 

Pasak p. Gražinos, dar gra-
žiau buvo, kai viena garbaus 
amžiaus moteris gerbiamą mi-
nistrą paklausė apie galimybę 
senjorams pasigydyti ir pasti-
printi sveikatą sanatorijoje. 
Ministras pareiškė, kad sana-
torinio gydymo reikalingumą 
turi nustatyti mokslininkai... O 
žmonės nori į sanatoriją pail-
sėti, pasišokti. Deja, ministras 
turbūt nežino, kad sanatorijoje 
pacientų procedūrų grafikas 
tikrai įtemptas, ir apie šokių 
vakarus nedaug kas gali pa-
galvoti, nebent nueina kon-
certo pasiklausyti. Ministras 
užmiršo, kad dabar ne sovieti-
niai metai, kai kelialapiai į sa-
natorijas buvo duodami darbo 
pirmūnams, socialistinio dar-
bo veteranams...

Beje, gretimoje Lenkijoje 
senjorai turi teisę vieną kartą 
per metus gydytis sanatorijo-
je, ir nereikia pas nieką mal-
dauti tokios malonės.

Tai gana keista, nes bent 
sanatorijose „Tulpė“ ir „Vers-
mė“ apysveikių pacientų retai 
besutiksi. Čia statomi ant kojų 
pacientai, patyrę traumas, po 
operacijų ar sergantys lėtinė-
mis ligomis. Tie, kurie nori 
poilsio ar už sveikatinimo pro-
cedūras susimoka patys, ne-
prašo ligonių kasų pagalbos. 
Tačiau tokie asmenys dažniau 
renkasi „Eglės“ sanatoriją ar 
„Vytauto Mineral Spa“, „Ka-
rališkąją rezidenciją“. 

Po šios diskusijos vyres-
nio amžiaus žmonių būrelis 
kalbėjosi apie tai, kad sveika-
tos ministras sugeba geriau 
drausti ir bausti, negu spręsti 
aktualias sveikatos apsaugos 
problemas, kurios nesiribo-
ja bandelių uždraudimu mo-
kyklose. 

Prakalbintas linas

Laima
DUOBLIENĖ

Visą mėnesį 
užsukusiuosius į Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centrą džiugins Ramutės 
Onutės Bidvienės 
autorinė darbų paroda 
„Prakalbintas linas“. 

Nuo 1980 m. parodose da-
lyvaujanti tautodailininkė at-
skleidė, kad savo darbų kai-
nos nežino, nes jų neparda-
vinėjanti. „O vienai staltiesei 
nunerti prireikia ir pusmečio 
kasdienio darbo“, – kalbėjo 
Ramutė. 

Jos itin kruopščiai atlikti 
darbai kalba patys už save. 
Parodoje galima pasigėrėti 
staltiesėmis, staltiesėlėmis, 

skrybėlaitėmis, rankinėmis. 
Šiuo metu ji kuria ne naujus 
nėrinius, bet jau sukurtų dar-
bų brėžinius, nes visą tą grožį, 
kuris eksponuojamas parodo-
je, ji kūrė ne naudodamasi jau 
sukurtais brėžiniais, bet savo 
išmone, nuojauta, patirtimi.

„Nersiu nunersiu voratin-
klį lyjant, 

Pražydinsiu pievų gėles,
Saulės švytėjimą ir nos-

talgiją, 
Prisilietimą prie amžių ir 

– svajones“, – taip apie sa-
vo kūrinius eilėmis kalba 
autorė. 

Nedaug kas žino, kad šių 
„voratinklių“ autorė ilgus me-
tus dirbo ekonomiste ir yra 
poetė. 2015 m. buvo išleista 
jos poezijos knygelė vaikams 
„Kai aš sodžiuj vasarojau“. 

Ramutė Onutė Bidvienė (viduryje) su seserimi tautodailininke Irena 
Makauskiene ir broliu Jurgiu Montvila. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-09-08 apie 21.31 val. gautas 
pranešimas, kad Jiezno sen., Truncų 
k. dega didelis laužas. 1 m² plote 
buvo kūrenamos šakos.

2018-09-08 apie 21.42 val. moteris 
pranešė, kad Stakliškių sen., Sta-
kliškių k., Kauno g. jai reikalinga 
pagalba. R. S. (gim. 1986 m.) 
buvo galimai neblaivi. Pabūta 
kartu, kol atvyko GMP ir policijos 
pareigūnai.

2018-09-09 apie 7 val. Prienų 
r., Stakliškių sen., Pazelvės k., 
Ūkininkų g., moteris (gim. 1959 
m.) pastebėjo, kad iš gyvenamojo 
namo pavogta 160 eurų ir šeši 
buteliai 0,7 litrų talpos brendžio ir 
viskio. Nuostolis – 300 eurų.

2018-09-09 apie 18.45 val. gautas 
pranešimas iš GMP, kad Prienuose, 
Vyšnių g., medikams reikia pagal-
bos medikams išnešti pacientą. J. 
B. (gim. 1934 m.) išneštas į kiemą 
ir įkeltas į GMP automobilį.

2018-09-11 08:53 val. gautas pra-
nešimas iš GMP, kad Prienuose, 
Stadiono g. reikalinga pagalba 
išnešti sunkiasvorę ligonę. E. B. 
(1933 m.) išnešta ir įkelta į GMP 
automobilį.

2018-09-11 18:03 val. gautas pra-
nešimas iš PK, kad Veiverių sen., 
Veiverių mstl., Kauno g. prie kapinių 
rastas daiktas, panašus į sprogme-
nį, įvestas planas “Skydas”. Budėta, 
kol atvyko Alytaus išminuotojai, 
išsivežė karo laikų sprogmenį ir 
sunaikino karjere.

2018-09-11 02:50 val. gautas pra-
nešimas, kad Prienuose, Vytauto 
g. esančioje daugiabučių namų 
automobilių stovėjimo aikštelėje 
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dega automobilis. Lengvasis 
automobilis BMW 740 degė atvira 
liepsna. Apdegė lengvojo auto-
mobilio pusė bamperio, galinis 
dešinysis sparnas ir bagažinės 
dangtis.

2018-09-12 Alytaus apskr. VPK Prie-
nų r. PK gautas vyro (g. 1995 m.) pa-
reiškimas, kad radęs socialiniuose 
tinkluose skelbimą dėl iš užsienio 
siunčiamų detalių, birželio mėn. 
jis užsisakė automobilio detalių ir 
sumokėjo 800 eurų. Tačiau sutartų 
detalių iki šiol negavo, pinigai 
negrąžinti.

2018-09-12 apie 17 val. 20 min. 
Prienų r., Veiverių s., Patašinės k., 
pievoje, konflikto metu, vyras (g. 
1966 m.) smurtavo prieš savo su-
gyventinę (g. 1958 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-09-12 apie 17 val. Prienų r., 
Stakliškių sen., Stakliškių k., Trakų 
g., neblaivus vyras (g. 1978 m.) 
smurtavo prieš savo motiną (g. 
1940 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-09-12 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas Prienų globos 
namų direktorės pareiškimas dėl 
moters pasišalinimo nesumokėjus 
už suteiktas paslaugas (nuomą). 
Nuostolis – 224 eurai.

2018-09-12 apie 9 val. Prienų rajono 
savivaldybės administracijos Jiezno 
seniūnijos darbuotojai pastebėjo, 
kad Prienų r., Jiezne, Vytauto g., prie 
autobusų stoties pavogtas biotua-
letas. Nuostolis – 713 eurų.

2018-09-12 apie 16 val. 21 min. Prie-
nų r., kelio Kaunas-Prienai-Alytus 
31-ame km, vairuotojas (g. 1963 
m.), siekdamas išvengti adminis-
tracinės atsakomybės už LR ANK 
456 str. 6 d. pažeidimą (vairuotojas 
vairavo vilkiką naudodamas ne 
savo vairuotojo kortelę), Alytaus 
apskr. VPK patruliui davė 145 eurų 
kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 227 str. 2 d.

2018-09-13 apie 15 val. 45 min. 
Birštono sav., Bučiūnų k., Ilgojoje g., 
patikrinimui sustabdžius automobilį 
„Daimlerchrysler E 320 CDI“, jį vaira-
vęs neblaivus (1.85 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1989 m.) sulaikytas.

Rusijos bankų pelnas šiemet sumenko 
Rusijos komerciniai bankai per aštuonis šių metų ketvirtį uždirbo 
901 mlrd. rublių pelno - 9,6 proc. mažiau nei prieš metus, pranešė 
centrinis bankas.

Vidaus rinkoje pasiskolino 30 mln. eurų
Vilniaus biržoje įvykusiame septynerių metų trukmės Vyriausybės 
vertybinių popierių (VVP) emisijos, iki kurios išpirkimo liko 2165 
dienos, papildymo aukcione obligacijų išplatinta už 30 mln. eurų, 
o vidutinė palūkanų norma buvo 0,694 procento.

Dar viena mainų bibliotekėlė 
Rugsėjo 14 d. tarptautinio 
projekto „Žaliosios 
jungtys“ iniciatyva 
atidaryta mainų 
bibliotekėlė Balbieriškio 
parke, prie vaikų žaidimo 
aikštelės. 

Kauno apskrities viešoji bi-
blioteka kartu su partneriais iš 
Jungtinės Karalystės, Italijos, 
Rumunijos, Čekijos įgyven-
dina tarptautinį projektą „Ža-
liosios jungtys“. Projektu sie-
kiama skatinti bendruomeniš-
kumą, atgaivinti žmonių ryšį 

su gamta per bendruomeninį 
augalų sodinimą, poilsio er-
dvių gamtoje kūrimą. Kauno 
apskrities viešoji biblioteka 
įtraukė į projektą Birštono ir 
Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešąsias bibliotekas. 
Birželio mėnesį knygų name-
lis buvo atidarytas Birštono 
vienkiemyje, prie bibliotekos, 
o šiandien Balbieriškyje.

Iškilmingoje mažojo knygų 
namelio, mainų bibliotekėlės, 
atidarymo ceremonijoje daly-
vavo Prienų rajono savivaldy-

bės mero pavaduotojas Algis 
Marcinkevičius, Balbieriškio 
seniūnijos seniūnė Sigita Ra-
žanskienė, kaimo bendruome-
nės „Balbieriškis“ pirminin-
kas Saulius Narūnas, Prienų 
Justino Marcinkevičiaus vie-
šosios bibliotekos direktorė 
Daiva Čepeliauskienė, Bal-
bieriškio pagrindinės moky-
klos direktorius Stasys Valan-
čius, Balbieriškio kultūros ir 
laisvalaikio centro duetas Ne-
ringa Garmuvienė ir Artūras 
Petraška, vietos gyventojai. 

Perkirpus simbolinę knygų 
namelio atidarymo juostelę, 
jis tuoj pat prisipildė naujo-
mis, šventėje dalyvavusiųjų 
dovanotomis knygomis ir iš-
kart sulaukė skaitytojų. Net 
keletas balbieriškiečių pano-
ro pasiimti knygų skaityti na-
muose.  Netoliese buvo paso-
dinti du gražiažiedės veigelės 
krūmai, kurie ateinančią vasa-
rą džiugins parko lankytojus 
nuostabiais tamsiai purpurinės 
bei rožinės spalvos žiedais. 
Mažąją bibliotekėlę pagami-
no Gediminas Akelaitis.

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešoji biblioteka 

Artėja 2018–2019 mokslo metų brandos egzaminų 
pasirinkimas
Švietimo ir mokslo 
ministerijai patvirtinus 
Brandos egzaminų 
organizavimo ir vykdymo 
tvarkos aprašo (toliau 
– Aprašas) pakeitimus, 
ankstinamas visų brandos 
egzaminų  pasirinkimo 
laikas, ilginamas brandos 
darbo atlikimo laikas 
abiturientams, sudaroma 
galimybė brandos darbą 
rinktis III gimnazijos 
klasės mokiniams.

Apraše numatyta, kad menų 
ir technologijų mokyklinius 
brandos egzaminus, kaip ir 
brandos darbą, IV gimnazijos 
klasių mokiniams  reikės pasi-
rinkti jau iki š. m. rugsėjo 25  
dienos, o kitus brandos egza-
minus – iki spalio 24  dienos. 
III gimnazijos klasės moki-
niai brandos darbą galės pa-
sirinkti iki 2019 metų sausio 
15 dienos.

Brandos darbą IV gimnazi-
jos klasės mokiniai atliks nuo 
einamųjų mokslo metų spa-
lio 1 dienos, o III gimnazijos 
klasės mokiniai nuo einamųjų 
mokslo metų sausio 30 dienos 

toje mokykloje, kurios IV ir 
III gimnazijos klasių moki-
niai pasirinks laikyti brandos 
darbą.

Kaip ir anksčiau, brandos 
atestatui gauti mokinys turės 
išlaikyti 2 brandos egzami-
nus: privalomą lietuvių kal-
bos ir literatūros ir  dar vie-
ną dalyko brandos egzaminą  
(išskyrus tuos atvejus, kai nuo 
pasirinkto brandos egzami-
no direktoriaus įsakymu bus 
atleistas) ar brandos darbą. 
Mokiniai lietuvių kalbos ir li-
teratūros brandos egzamino 
tipą – valstybinį ar mokyklinį 
– rinksis laisvai.

Bus organizuojamos dvi 
brandos egzaminų sesijos – 
pagrindinė ir pakartotinė. Pa-

grindinė sesija vyks balandžio 
24 – birželio 20 dienomis, pa-
kartotinė – birželio 21 – liepos 
11 dienomis. Per pakartotinę 
sesiją bus galima laikyti dėl 
pateisinamos priežasties iš 
pagrindinės sesijos atidėtus 
valstybinius ir mokyklinius 
brandos egzaminus ir moky-
klinį lietuvių kalbos ir literatū-
ros brandos egzaminą, jei per 
pagrindinę sesiją nepasisekė 
išlaikyti mokyklinio ar valsty-
binio lietuvių kalbos ir litera-
tūros brandos egzamino.

Egzaminus eksternams (as-
menims, įgijusiems vidurinį 
išsilavinimą Lietuvoje ar už-
sienyje, arba užsienio šalies 
mokyklos vidurinio ugdymo 
programos baigiamosios kla-

sės mokiniams) organizuos 
savivaldybės bazinė mokykla 
– Prienų „Žiburio“ gimnazija 
(J. Basanavičiaus g. 1), tel. (8 
319) 52 430, el. p. mokykla@
ziburys.prienai.lm.lt.

Daugiau informacijos apie 
egzaminus, jų programas ga-
lima rasti Nacionalinio egza-
minų centro  interneto svetai-
nėje www.nec.lt bei Švietimo 
ir mokslo ministerijos  inter-
neto svetainėje http://www.
smm.lt. Šiais klausimais gali-
ma pasiteirauti ir Prienų rajo-
no savivaldybės administra-
cijos Švietimo skyriuje, tel. 
(8 319) 61 136; 8 614 91 279 
arba el. p. laimute.janciukie-
ne@prienai.lt. 

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

Jemene per antskrydį žuvo septyni civiliai 
Per Saudo Arabijos vadovaujamos koalicijos antskrydį Jemene 
žuvo mažiausiai septyni civiliai. Per antskrydį buvo smogta namui 
Hurano rajone centrinėje Jemeno Beidos provincijoje. Žuvo vyras, 
keturios moterys ir du vaikai.

Kaunas už 0,8 mln. eurų perka 25 autobusus
Kauno savivaldybės valdoma bendrovė „Kauno autobusai“ iš 
Nyderlandų bendrovės už 861 tūkst. eurų perka 25 naudotus 
autobusus. Dvejų metų trukmės sutartis su konkurso laimėtoja 
pasirašyta rugpjūčio 28 dieną.

Birštono mero taurė atiteko „Birštono“ komandai iš 
Kauno

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Rugsėjo 15 dieną Birštone, 
petankės aikštyne prie 
Vytauto kalno, vyko 
tradicinis petankės 
dvejetų turnyras Birštono 
mero taurei laimėti. 
Turnyre dalyvavo 15 
dvejetų iš Birštono, Kauno 
ir Šiaulių.

Turnyro atidaryme dalyva-
vo Birštono savivaldybės me-
rė Nijolė Dirginčienė, kuri pa-
sveikino gausiai susirinkusius 
žaidėjus ir palinkėjo sėkmės 
bei gerų rezultatų.

Šį kartą Birštonui atstovavo 
praėjusių metų Birštono me-
ro taurės laimėtojas Robertas 
Travkinas, kuris žaidė poro-

je su šiauliečiu Evaldu Kie-
višu (komanda „Kas ką“), ir 
B2 – birštoniečiai Linas An-
driekus ir Kęstutis Pranculis. 
Turnyre nedalyvavo prizines 
vietas visad laimėdavę žaidė-
jai Irma Gedminaitė ir Paulius 
Bagdanavičius, nes jie išvykę 
į povestuvinę kelionę.

Baigiantis žaidimui atrodė, 
kad pergalė atiteks mišriam 
dvejetui Robertui Travkinui 
ir Evaldui Kievišui, tačiau 
jiems teko nusileisti dide-
lę patirtį turintiems kaunie-
čiams, kuriems, matyt, sėkmę 
lėmė komandos pavadinimas 
„Birštonas“... Taigi, Birštono 
mero taurė atiteko „Birštono“ 
komandai iš Kauno.

Antroje vietoje liko mišri 
komanda „Kas ką“ (R. Trav-
kinas ir E. Kievišas), o trečioji 
prizinė vieta atiteko komandai 
„Duktas“ iš Šiaulių.

„Buvo žaidžiami keturi tu-

rai šveicariška sistema, po jų 
paaiškėjo 8 geriausios ko-
mandos, kurios varžėsi dėl 
pereinamosios Birštono me-
ro taurės  ir prizų. Likusios 7 
komandos kovojo paguodos 
turnyre dėl apdovanojimų. 
Buvo žaidžiama 40 minučių ir 
paskutinis kašanetas, Dėl 1–2 
ir 3–4 vietų buvo žaidžiama 
be laiko limito iki 13 taškų“, 
– pasakojo petankės turnyro 
teisėjas Vytautas Gedminas.

Paguodos turnyre pirmąją 
vietą laimėjo A3 dvejetas iš 
Kauno – Doringa Burneikienė 
ir Almantas Burneika, antroji 

vieta atiteko irgi kauniečiams 
– „Valio“ dvejetui Mindaugui 
Matulioniui ir Jonui Andrei-
kėnui, o trečiasis paguodos 
prizas – „Sprigto“ iš Šiaulių 
dvejetui Monikai Dovidaitytei 
ir Rolandui Žilevičiui.

Apdovanojimus laimėto-
jams įteikė Birštono petan-
kės klubo prezidentas Alek-
sandras Gorinas ir Birštono 
sporto centro direktorius Sau-
lius Smailys.

Turnyrą Birštono mero tau-
rei laimėti organizavo Biršto-
no sporto klubas ir Birštono 
petankės klubas.
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Rugsėjo 20 d. 18 val. 
Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre
Garso architektūra – tai 

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

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

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

Praktinėje dalyje bus 
pristatoma ambisoninė er-
dvinio garso sistema bei 

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

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

RENGINYS –  
NEMOKAMAS
Būtina dalyvių  

registraciją! 

Kitą gegužę apyvartoje pasirodys nauji 100 ir 200 
eurų banknotai
Rugsėjo 17 dieną, Lietuvos 
bankas drauge su 
Europos Centriniu Banku 
atskleidžia, kaip atrodys 
naujieji 100 bei 200 eurų 
banknotai ir kokios bus 
jų patobulintos apsaugos 
priemonės. 

Naujieji serijos „Europa“ 
banknotai apyvartoje pasiro-
dys kitų metų gegužės 28 die-
ną, užbaigdami eurų banknotų 
atnaujinimą. „Naujieji serijos 
„Europa“ banknotai pasižy-
mi naujoviškomis vis dides-
nį saugumą užtikrinančiomis 
apsaugos priemonėmis – jas, 
kaip įprasta, atskleidžiame li-
kus daugiau nei pusei metų iki 
jų išleidimo į apyvartą tam, 
kad verslas turėtų pakanka-
mai laiko pritaikyti banknotų 
tvarkymo įrangą, įdiegti visus 
reikiamus atnaujinimus ir var-
totojai nepatirtų nesklandumų 
atsiskaitydami. Mūsų specia-
listai pasirengę padėti verslui, 
kad įrangos pritaikymas dar-
bui su naujaisiais banknotais 
vyktų sklandžiai“, – sako Lie-
tuvos banko valdybos narys 
Marius Jurgilas. Naujuosiuose 
100 ir 200 eurų banknotuose 
panaudotos naujos apsaugos 

priemonės. Kaip ir kitų no-
minalų, taip ir šių nomina-
lų banknotų tikrumą lengva 
patikrinti taikant „apčiuopk–
pažvelk–pakreipk“ metodą. 
Sidabro spalvos juostelės vir-
šuje matyti aplink skaičių ju-
dantys simboliai „€“, kurie 
pažvelgus į banknotą prieš 
šviesą tampa ryškesni. Sida-
bro spalvos juostelėje taip pat 
matyti Europos portretas, ar-
chitektūros objekto motyvas ir 
didelis simbolis „€“. Be to, ant 
naujųjų 100 ir 200 eurų ban-
knotų yra ir patobulintas sma-
ragdo spalvos skaičius. Sma-
ragdo spalvos skaičius yra ir 
ant visų kitų serijos „Europa“ 
banknotų, tačiau tik ant 100 ir 
200 eurų banknotų jame bus 
matyti ir simboliai „€“. Paly-
ginti su pirmosios serijos 100 
ir 200 eurų banknotais, naujų-
jų banknotų plotis skiriasi –jie 
bus tokio paties pločio kaip ir 
50 eurų banknotas. Tačiau jų 
ilgis nepasikeis – kuo ilgesnis 
banknotas, tuo didesnis jo no-
minalas. Kadangi naujųjų 50, 
100 ir 200 eurų banknotų plo-
tis vienodas, juos bus lengviau 
tvarkyti banknotų tvarkymo 
įrenginiais. Be to, jie geriau 

„Sodros“ išmokos šiemet 1,4 proc. didesnės 
„Sodros“ duomenimis, jos išlaidos šiemet siekė beveik 2,7 mlrd. 
eurų – 1,4 proc. daugiau nei planuota ir 8 proc. daugiau nei pernai 
sausį–rugpjūtį. Fondo pajamos per metus padidėjo taip pat 8 proc. 
iki 2,7 mlrd. eurų ir buvo maždaug tokios, kaip ir planuota.

Uždaroma seniausia JAV atominė elektrinė
Seniausia atominė elektrinė Jungtinėse Valstijose – „Oyster Creek“ 
branduolinės energijos generavimo stotis – savo duris užverė 
pirmadienį. „Oyster Creek“ atominė elektrinė veikti pradėjo 1969-
jų gruodžio 1 dieną.

tilps į žmonių pinigines ir il-
giau bus tinkami naudoti, nes 
lėčiau susidėvės. Naujieji 100 
ir 200 eurų banknotai apyvar-
toje pasirodys kitų metų ge-
gužę – tad, jei iki to laiko kas 
nors bandys įsiūlyti kitaip nei 
dabar įprasta atrodančius ban-
knotus, reiktų neapsigauti ir jų 
neimti.  100 eurų banknotas 
yra trečias pagal populiarumą 
tiek Lietuvoje, tiek Europoje. 
Lietuvoje 100 eurų banknotai 
sudaro 8, o 200 eurų bankno-
tai – apie 2 proc. visų į apy-
vartą išleidžiamų banknotų. 
Dažniausiai Lietuvoje yra 
naudojami 20 ir 50 eurų ban-
knotai.  100 ir 200 eurų nomi-
nalai bus paskutiniai naujosios 
serijos „Europa“ banknotai. 

Ši serija buvo pradėta 2013 
m. į apyvartą išleidus 5 eurų 
nominalo banknotus, 10 eu-
rų pasirodė 2014 m., 20 eurų 
– 2015 m., o 50 eurų – 2017 
m. Serija ,,Europa“ pradėta 
leisti siekiant atnaujinti ir pa-
tobulinti banknotų apsaugos 
priemones, kurios padės dar 
geriau apsaugoti banknotus 
nuo padirbinėjimo ir išlaikyti 
visuomenės pasitikėjimą šia 
valiuta. Naujoji banknotų se-
rija pavadinta „Europa“ todėl, 
kad šios serijos banknotų ap-
saugos priemonėse (vandens 
ženkle, hologramoje) naudo-
jamas graikų mitologijos per-
sonažo Europos, iš kurios var-
do kilo ir mūsų žemyno pava-
dinimas, portretas.  LB
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Metinė infliacija Lietuvoje – mažesnė už ES
Suderinta metinė infliacija Lietuvoje rugpjūčio mėnesį buvo kiek 
mažesnė nei vidutiniškai Europos Sąjungoje (ES) šalių, skelbia 
Eurostatas. Lietuvoje ji siekė 1,8 proc., visoje ES – 2,1 proc., o tik 
euro zonoje – 2 proc.

Rusijoje kandidatas paskelbė bado streiką
Komunistų kandidatas į Rusijos Tolimųjų Rytų Primorės krašto 
gubernatorius paskelbė pradedantis bado streiką dėl įtariamų 
pažeidimų per rinkimus. Suskaičiavus 95 proc. balsų, komunistų 
kandidatas 5 proc. lenkia kandidatą iš Kremlių remiančios partijos.

Laukiniai gyvūnai keliuose. Specialistų patarimai 
vairuotojams
Susidūrimas su 
gyvūnu gali būti labai 
pavojingas. Susidūrus su 
briedžiu, šernu ar stirna, 
apgadinama transporto 
priemonė, vairuotojas ir 
keleiviai gali būti sužeisti 
ir net žūti. 

Lietuvos keliuose su stam-
biaisiais gyvūnais kasmet su-
siduria apie tūkstantis auto-
transporto priemonių, smul-
kesniuosius gyvūnus suvaži-
nėja keliasdešimt tūkstančių 
vairuotojų.

Naudinga žinoti
Gyvūnai keliuose dažniau-

siai pasirodo prietemoje ir 
naktį, 17–23 valandomis, taip 
pat anksti ryte. Briedžiai į ke-
lius dažniausiai išeina gegu-
žės, birželio ir rugsėjo mėne-
siais, stirnos – gegužės ir lap-
kričio mėnesiais, šernai – nuo 
rugsėjo iki gruodžio.

Susidūrimo su gyvūnu me-
tu pasekmių sunkumą nule-
mia automobilio greitis. Sute-
mus, naktį ir paryčiais važiuo-
kite lėčiau. Taip padidėja gali-
mybė laiku pastebėti gyvūną 
ir išvengti susidūrimo, o kai 
susidūrimas neišvengiamas 
– sušvelninti pasekmes.

Didesni pavojai rudenį 
ir žiemą

Rugsėjo–lapkričio mėne-
siais keliuose padaugėja au-
tomobilių susidūrimų su gy-
vūnais. Nuo rugsėjo iki gruo-
džio įvyksta daugiau kaip pu-
sė visų per metus registruotų 
automobilių susidūrimų su 
šernais ir 65 % susidūrimų 

su tauriaisiais elniais, kurie 
vakare bandomis išeina mai-
tintis iš miško į laukus, o ryte 
vėl grįžta atgal.

Rugsėjo pradžioje saulė lei-
džiasi 20 valandą, rugsėjo pa-
baigoje – jau 19 valandą. 20–
22 valandomis vakaro įvyksta 
daugiausia avarijų dėl susidū-
rimo su briedžiu, 20 valandą 
– su stirna. Šernai juda vėles-
niu paros laiku, daugiausia su-
sidūrimų su jais rugsėjį vyksta 
21–23 valandomis.

Nuo spalio išryškėja ir an-
trasis, rytinis avaringumo pi-
kas. Septintą valandą ryto, dar 
nepatekėjus saulei, spalio mė-
nesį labai padidėja tikimybė 
kelyje susidurti su stirnomis 
ir briedžiais. Lapkričio mėne-
sį iki patekant saulei keliuose 
vis dar daug stirnų, o briedžių 
ir šernų pavojus išlieka tik po 
saulės laidos. Gruodžio mė-
nesį stirnas rytais kelyje daž-
niausiai galima sutikti 7–9 
valandomis, nes saulė teka 
vėliau.

Taigi rudenį ir žiemą vaira-
vimą apsunkina ne tik prastas 
apšvietimas, bet ir tai, kad 
dauguma kanopinių gyvūnų 
į kelius išeina tada, kai tam-
su. Sunkiausiai pastebimi 
briedžiai – jų kailis tamsus, o 
dėl ilgų kojų akys yra aukš-
čiau tos ribos, kurią apšviečia 
automobilio žibintai. Stirnos, 
šernai ir taurieji elniai neretai 
keliuose pasirodo bandomis, 
o ne po vieną. Tai gana dideli 
gyvūnai, tad lengvojo auto-
mobilio susidūrimas su ka-
nopiniais kelia didelį pavojų 
vairuotojui ir keleiviams, o 
pats automobilis gali būti su-
daužytas nepataisomai.

Specialistų 
rekomendacijos

Jei kelyje arba šalikelėje 
matote laukinį gyvūną:

> Sumažinkite greitį ir nau-
dokite garso signalą signa-
lizuodami trumpais pliūps-
niais. Tai gali paskatinti gyvū-
ną pasitraukti nuo kelio.

> Neprivažiuokite prie pat 
gyvūno ant kelio arba šalia jo 
– išgąsdinti gyvūnai yra ne-
prognozuojami ir gali bėgti 
bet kuria kryptimi.

> Atkreipkite dėmesį, ar nė-
ra daugiau gyvūnų (kai kurie 
jų keliauja bandomis).

> Stebėkite iš priekio at-
važiuojančius automobilius 
ir veidrodėliuose, kas vyks-
ta už jūsų.

> Jeigu, norint išvengti 
gyvūno, jums būtina susto-
ti, stabdykite stipriai, tačiau 
venkite slydimo.

> Jeigu negalite sustoti 
prieš didelį gyvūną, apvažiuo-
kite jį iš užpakalinės pusės.

Laikykitės šių taisyklių:
> Pasirūpinkite, kad auto-

mobilio langai būtų švarūs iš 
vidaus ir iš lauko pusės (page-
rės matomumas, ypač naktį).

> Patikrinkite, ar jūsų trans-
porto priemonės žibintai vei-
kia, ir pasirūpinkite, kad prie-
kiniai žibintai būtų švarūs.

> Laikykitės nurodytų grei-
čio apribojimų.

> Atkreipkite dėmesį į žen-
klus, įspėjančius apie lauki-
nius gyvūnus.

> Sumažinkite greitį prieš 
kelio vingį, kalvos viršuje ir 
kelio ruožuose prie miško ir 
pamiškėse.

> Atsiminkite, kad naktį dėl 
priešpriešinio eismo juosta 
važiuojančio transporto švie-
sų pastebėti gyvūnus ant kelio 
yra sunkiau.

> Jei galite rinktis, važiuo-
kite šviesiuoju paros metu 
– gyvūnai dažniau migruoja 
anksti ryte ir sutemus.

> Jei priešais važiuojantis 
vairuotojas stabdo arba ma-
žina greitį, atitinkamai suma-
žinkite greitį ir jūs, nes jis taip 
gali reaguoti į pavojų, kurio 
dar nepastebėjote.

> Jei kelyje smulkus gyvū-
nas, saugiau yra jį pervažiuo-
ti, negu išvažiuoti į priešingo 
eismo juostą arba staiga sukti 
į šalikelę. Kai matote kelyje 
briedį, visi būdai išvengti su-
sidūrimo yra tinkami.

Kai susidūrimas neišven-
giamas, pasistenkite suma-
žinti smūgį: 1) nukreipkite 
automobilį į tą pusę, iš kurios 
gyvūnas atėjo; 2) žiūrėkite ne 
į gyvūną, o ta kryptimi, kur 
norite važiuoti; 3) pasisten-
kite trenktis į gyvūną auto-
mobilio šonu, o ne priekiu; 4) 
prieš pat susidūrimą atleiskite 
stabdžio pedalą (stabdant au-
tomobilio priekis nusileidžia, 
todėl padidėja tikimybė, kad 
stambus gyvūnas trenksis į 
priekinį stiklą); 5) pasilenkite 
kuo žemiau (briedžiai ir elniai 
neretai užvirsta ant automobi-
lio stogo).

Nepavykus išvengti susi-
dūrimo, pasirūpinkite auto-
mobilio ir keleivių saugumu, 
praneškite policijai ir draudi-
mo bendrovei, nebandykite 
patraukti nuo kelio sužaloto 
gyvūno.  VMVT 



8
TREČIADIENIS, �018 m. RUGSĖJO 19 D., www.NAUJASISGELUPIS.LT
VERTA žINOTI

REKLAMA

Kaltina Rusiją bandymais įtakoti Makedoniją
JAV gynybos sekretorius Jamesas Mattisas (Džeimsas Matisas) 
pirmadienį atvykęs į Makedoniją pasmerkė Rusijos pastangas 
pasinaudojant savo pinigais bei įtaka telkti opoziciją būsimam 
balsavimui, galinčiam sudaryti sąlygas šaliai įstoti į NATO.

Žadama griežtinti medžių kirtimo tvarką
Pirmadienį susitikę ministras pirmininkas Saulius Skvernelis 
ir aplinkos ministras Kęstutis Navickas sutarė, kad turėtų būti 
griežtinama kirtimų vertinguose Lietuvos miškuose tvarka. 
Planuojama dvigubinti plotus, kuriuose negalima ūkinė veikla.

Iššūkis tėvams: kaip paskatinti vaikus gerti daugiau vandens 
mokykloje?
Kiekvienas esame girdėję 
begales patarimų apie 
vandenį: kodėl, kada 
ir kiek jo reikia išgerti. 
Vis dėl to, daugelis 
mūsų bandydami išgerti 
reikiamą kiekį susiduriame 
su sunkumais – pernelyg 
įsitraukiame į darbus ir 
dienos eigoje pamirštame 
organizmą papildyti jam 
taip reikalingais skysčiais. 

Tačiau su pačiu didžiausiu 
iššūkiu susiduria tėvai – jiems 
neužtenka išgerti reikiamo 
vandens kiekio patiems, rei-
kia paskatinti tą daryti ir sa-
vo vaikus. Tai dar didesniu 
išbandymu tampa prasidėjus 
naujiems mokslo metams, 
kai vaikai didžiąją dalį savo 
dienos praleidžia mokykloje 
ar būreliuose. 

Dehidratacijos rizika vai-
kams yra didesnė, nei suau-
gusiems. Taip yra ne tik dėl 
mažesnio vaikų kūno svo-
rio, bet ir dėl to, jog jie yra 
priklausomi nuo juos prižiū-
rinčių suaugusiųjų. Mažesni 
vaikai dažniausiai neatpažįs-
ta pirmųjų troškulio požymių, 
todėl svarbu, jog juos prižiū-
rintys suaugusieji nuolat pri-
mintų vaikams, kada yra lai-
kas atsigerti.

Atlikti tyrimai rodo, kad kū-
no skysčiams sumažėjus vos 

vienu ar dviem procentais, žy-
miai suprastėja koncentracija 
ir kita protinė veikla. Vieno 
bandymo metu 7-9 metų am-
žiaus vaikai buvo suskirstyti į 
dvi grupes: viena grupė laikėsi 
įprastų vandens gėrimo įpro-
čių, o kitai buvo siūloma išger-
ti vandens papildomai. 

Rezultatai parodė, kad vai-
kai, kurie gėrė daugiau van-
dens, teigė esantys mažiau 
ištroškę, jiems buvo lengviau 
sukaupti dėmesį, šie vaikai 
geriau atliko vizualines už-
duotis. 

Sužaidybinkite vandens 
gėrimą

Nors daugelyje mokyklų 
vaikams vanduo yra lengvai 
prieinamas, vaikai retai kada 
yra skatinami gerti skysčius 
reguliariai, baiminantis papil-
domų kelionių į tualetą, ga-
linčių sutrikdyti visos klasės 
darbą. Todėl, pasak kompani-
jos „Nestle Baltics“ atstovės 
Arianos Rastauskaitės,  tin-
kama vaikų hidratacija mo-
kykloje tėvai turėtų pasirūpinti 
iš anksto.

„Viena geriausių priemo-
nių, padėsiančių vaikams iš-
gerti daugiau vandens – žai-
dybinių elementų įtraukimas. 
Sukurkite motyvacinę siste-
mą (pavyzdžiui, ženkliukus 
ar  apdovanojimus) – tuomet 

vandens gėrimas vaikui iš 
prievolės taps pramoga. Pa-
renkite spalvingą planą, ku-
riame vaikas galėtų žymėti 
kiek stiklinių vandens išgėrė 
mokykloje ar visos dienos 
metu. Jeigu yra galimybė, 
į žaidimą įtraukite ir klasės 
draugų šeimas“, – pataria A. 
Rastauskaitė.

Pagardinkite vandenį 
priedais

Niekam ne paslaptis, kad 
vanduo nėra pats mėgsta-
miausias vaikų gėrimas. Jie 
mieliau renkasi gazuotus, 
spalvotus ir, deja, nesveikus 
gaiviuosius gėrimus. Tačiau 
reguliarus saldintų gėrimų 
vartojimas siejamas su ants-
vorio bei viena iš vaikų nutu-
kimo priežasčių. Todėl tėvams 
rekomenduojama vaikams 
tiekti tik paprastus, natūralius 
gėrimus – vandenį, pieną ir 
šviežiai spaustas vaisių ar dar-
žovių sultis, kuriose nenaudo-
jamas papildomas cukrus bei 
kiti maisto priedai.

„Į gaiviuosius gėrimus pa-
našių vandens gėrimų gali 
pagaminti ir patys tėvai. Van-
denį galima gardinti uogomis 
ar vaisiais – apelsinų, greipf-
ruitų, arbūzų griežinėliais, 
kurie ne tik patraukliai atro-
dys, bet bus sveiki ir mais-
tingi. Dar geresnio rezultato 

sulauksite, jei šiuos gėrimus 
gaminsite kartu su vaiku bei 
leisite jam pačiam išsirinkti 
norimus priedus vandeniui“, 
– kalba kompanijos „Nestle 
Baltics“ atstovė.

Rinkitės žaismingas 
gertuves

Įdomi ir spalvinga gertu-
vė taip pat gali tapti puikia 
priemone, paskatinančia vai-
kus išgerti daugiau vandens. 
Kartu su vaiku išsirinkite pa-
tinkantį buteliuką, kuris taps 
nuolatiniu palydovu mo-
kykloje. Pamokos metu ant 
suolo pastatyta ryškiaspalvė 
gertuvė ne primins reguliariai 
atsigerti vandens, bet ir paska-
tins vaiką nusišypsoti.

Galiausiai – kalbėkitės su 
vaikais. Jums gali atrodyti, 
kad vaikai nesupras ragini-
mų gerti daugiau vandens, 
tačiau vaikai yra smalsūs ir 
greičiausiai teigiamai priims 
pokyčius, jei supras šių po-
kyčių priežastis. 

Paaiškinkite vaikui, jog di-
delę jo organizmo dalį sudaro 
vanduo ir tam, kad kūnas ga-
lėtų visas funkcijas atlikti tin-
kamai, būtina nuolat papildyti 
skysčių atsargas. Išmokykite 
vaikus, jog vandens gėrimas 
– vienas iš lengviausių bū-
dų jaustis budriems, energin-
giems bei sveikiems. 

Kiaulių laikytojai jau gali kreiptis į rajonų savivaldybes dėl 
paramos
VMVT informuoja, kad 
pagal Žemės ūkio 
ministro patvirtintas 
Pagalbos teikimo kiaulių 
laikytojams, skatinant 
vykdyti afrikinio kiaulių 
maro (AKM) prevencijos 
priemones, taisykles, nuo 
š. m. rugsėjo 3 d. kiaulių 
laikytojai jau gali kreiptis 
į rajonų savivaldybes dėl 
paramos. 

Išmokas, siekiančias 100 
eurų už kiekvieną paskerstą 
kiaulę, kiaulių laikytojams 
mokės Nacionalinė mokėji-
mo agentūra (NMA) įverti-
nusi pareiškėjo pateiktus do-
kumentus.

Norėdami gauti valstybės 
pagalbą, kiaulių laikytojai tu-

rėtų pasirinkti vieną iš trijų 
siūlomų paramos teikimo al-
ternatyvų:

- parama gali būti suteikta 
paskerdusiems laikomas kiau-
les ir įsipareigojusiems jų ne-
laikyti, arba

- įsigijusiems priemones, 
reikalingas biologinio saugu-
mo reikalavimų įgyvendini-

mui; arba
- paskerdusiems kiaules ir 

vietoj jų įsigijusiems kitų rū-
šių ūkinių gyvūnų.

 Ši valstybės pagalba bus 
suteikta pareiškėjams, laikiu-
siems kiaules rajonuose, ku-
riuose 2018 metais buvo nu-
statyti AKM atvejai, t. y. ras-
ta užsikrėtusių šernų ir (arba) 

kiaulių (Prienų ir Birštono  sa-
vivaldybės patenka). 

Pareiškėjai teikti paraišką 
ir kitus būtinus dokumentus 
kviečiami savivaldybėse pa-
gal fizinio asmens gyvenamą-
ją vietą arba juridinio asmens 
buveinės adresą nuo š. m. rug-
sėjo 3 d. iki 2019 m. vasario 1 
d.  VMVT 
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Po pokalbių su mokesčių specialistais beveik 50 proc. augo 
gyvulių augintojų sumokami mokesčiai
Valstybinė mokesčių 
inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų 
ministerijos (toliu - VMI) 
praneša, kad vykdydama 
mėsos ir jos gaminių 
gamybos bei prekybos 
sektoriaus stebėsenos bei 
kontrolės projektą (toliau 
– „Mėsos projektas“) 
stebi pozityvius pokyčius, 
susijusius ne tik su VMI 
akiratyje atsidūrusiais 
mokesčių mokėtojais.

 Jie akivaizdūs visame sek-
toriuje: palyginus 2017-ųjų bei 
2018-ųjų pirmų septynių mė-
nesių duomenis matyti, kad 
mėsos sektoriuje veikiančių 
mokesčių mokėtojų (PVM 
mokėtojų) pardavimai augo 4 
proc., 1 proc. daugiau dekla-
ruota PVM, vidutinis darbo 
užmokestis augo 11 proc. (nuo 
626 iki 697 eurų) proc., o mo-
kesčių sumokėta 3 proc. arba 
7,6 mln. eurų daugiau.

„Vykdant „Mėsos projektą“ 
didžiausias sumokėtų mokes-
čių augimas - 45 proc. – sieja-
mas su gyventojais, kurie au-
gina mėsinius galvijus ir kurie 
teikė pranešimus, kad savo 
reikmėms pernai skerdė nea-
dekvačiai daug galvijų, – sa-
ko projekto darbo grupės va-
dovė Danutė Kulikauskienė, 
atkreipdama dėmesį, kad VMI 
aktyviai priežiūrai pasirinko 
santykinai nedidelę mokesčių 
mokėtojų grupę – 151 gyven-
toją. – Jų sumokami mokes-

čiai padidėjo vos ne per pusę, 
ir tų gyventojų atžvilgiu nėra 
taikomi kontrolės veiksmai. 
VMI pasirinko švelnias po-
veikio priemones – pokalbius. 
Jų metu atsižvelgiama į paties 
mokesčių mokėtojo teikiamus 
duomenis ir tik tuomet vertina-
ma, ar jis teisingai apskaitė pa-
jamas, ar teisingai apskaičiavo 
mokesčius.“

Kalbant apie konkrečias si-
tuacijas galima paminėti, pvz., 
kad Kauno AVMI, bendradar-
biaudama su Valstybine maisto 
ir veterinarijos tarnyba (toliau 
– VMVT), išskyrė atvejus, 
kai ūkininkai, PVM mokėto-
jai, organizuojantys darbuo-
tojų maitinimą, užmiršta arba 
nežino, kaip tinkamai mokėti 
mokesčius*. Kovojant su Af-
rikinio kiaulių maro plitimu, 
pagal VMVT reikalavimus, 
kiaulių ūkiuose draudžiama 
darbuotojams į fermą įsinešti 
gyvūninio maisto. Todėl ūki-
ninkai patys rūpinasi darbuo-
tojų maitinimu. Po pokalbio 
vienas ūkininkas patikslino 
trejų metų PVM deklaracijas 
ir papildomai deklaravo apie 
18 tūkst. eurų PVM, iš kurių 
- 3 tūkst. eurų už suvartojimą 
privatiems poreikiams, t. y. už 
darbuotojų maitinimą. Likę 15 
tūkst. eurų - stebėsenos metu 
įvertinus per i.SAF ir i.VAZ 
posistemius gaunamus duo-
menis bei atlikus jų „kryžmi-
nį“ sutikrinimą ir nustačius, 
kad ne visos apmokestinamo-

sios pajamos  buvo deklaruo-
tos PVM deklaracijose.

Klaipėdos AVMI vykusio 
pokalbio metu mokesčių mo-
kėtojas pripažino, kad parda-
vinėja avis, išveža ir į užsienį, 
gauna atlygį grynais ir pavedi-
mu per banką, tačiau nepaaiš-
kino, kur deda avis, paskers-
tas savo reikmėms. Per trejus 
metus jis paskerdė 222 avis ir 
pardavė 1111 gyvų avių, tačiau 
nedeklaravo gautų pajamų. Per 
pakartotinį pokalbį gyventojas 
papildomai deklaravo per dve-
jus metus gavęs 46,2 tūkst. eu-
rų pajamų, o už šių metų ketu-
ris mėnesius – beveik 5,5 tūkst. 
eurų mokėtino PVM. Jis taip 
pat pateikė prašymą registruo-
tis PVM mokėtoju.

Situacijų, kai gyvulių au-
gintojai neteisingai deklaravo 
gautas pajamas, privatiems 
poreikiams „sunaudojo“ nea-
dekvačiai didelius kiekius pa-
skerstų galvijų ir pan., nusta-
tyta visose apskrityse, ir visais 
atvejais gyventojai po pokal-

Iškovojo trečią vietą ir tapo geriausiu sprinteriu 
Turkijoje surengtose daugiadienėse dviračių lenktynėse „Tour of 
Cappadocia“ (UCI II kategorija) Lietuvos rinktinės narys Ramūnas 
Navardauskas užėmė trečią vietą. Už tai jam atiteko 25 pasaulio 
reitingo taškai. Ramūnas tapo geriausiu lenktynių sprinteriu.

Latvijoje mokesčių surinkimo planas viršijamas
Per aštuonis šių metų mėnesius į Latvijos iždą pateko 6,254 mlrd. 
eurų mokesčių - 1,3 proc. daugiau nei planuoja. 91,2 proc. šios 
sumos sudarė gyventojų pajamų, pridėtinės vertės, privalomojo 
socialinio draudimo, įmonių pelno ir akcizų mokesčiai.

„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; gilinsi-
mės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

Renginys nemokamas, vykdomas pagal projektą „Darni šeima visam gyvenimui – misija įmanoma“, dalinai finansuo-
jamą 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

bių su mokesčių specialistais 
suskubo pasitaisyti.

VMI primena, kad apie pa-
stebėtus mokestinius pažeidi-
mus pranešti galima Mokesčių 
informacijos centro pasitikėji-
mo telefonu 1882, naudojantis 
programėle išmaniesiems tele-
fonams „Pranešk“, užpildžius 
anketą interneto svetainėje 
www.vmi.lt arba apsilankius 
mokesčių inspekcijoje.

* Darbuotojų maitinimui 
naudojant ūkyje užaugintą 
produkciją ar užaugintų gyvu-
lių skerdieną, reikia PVM de-
klaracijoje (forma - FR0600) 
deklaruoti suvartojimą pri-
vatiems poreikiams (išrašant 
PVM sąskaitą faktūrą ir patei-
kiant jų duomenis per išmanią-
ją mokesčių administravimo 
sistemą (i.MAS) į elektroni-
nį sąskaitų faktūrų posiste-
mį (i.SAF)) bei apskaičiuoti 
pardavimo PVM. Pavėluotai 
deklaravus suvartojimą priva-
tiems poreikiams, tenka mo-
kėti ne tik  apskaičiuotą PVM 
sumą, bet  ir delspinigius.

VMI 
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SPALIO 20 d. 18 val.
Bilieto kaina – 4 Eur. Vaikai iki 5 m. su tėvų priežiūra įleidžiami nemo-
kamai. Bilietus platina Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasa 
I–V 17–18 val. Bilietų užsakymas tel. (8 319) 60 373, 8 685 47 557 (d. d.) 
arba kasa@prienaikc.lt. Renginio dieną bilietus įsigyti galima nuo 12 
val. (likus 1 val. iki renginio pradžios)

Medienos pardavimai rugpjūtį augo triskart 
Valstybinių miškų urėdija rugpjūtį pardavė 17,3 tūkst. kubų 
medienos už 894,5 tūkst. eurų, arba atitinkamai 3 kartus ir 3,5 
karto daugiau nei liepą. Pusė rugpjūtį sudarytų sandorių sudarė 
pjautinių rąstų pardavimai.

Sugriežtino bausmę už narkotikų kontrabandą
Lietuvos apeliacinis teismas metais sugriežtino bausmę už 
ypač didelio kiekio hašišo (kanapių dervos) kontrabandos 
organizavimą nuteistam Ramūnui Pakutkai. Apeliacinis teismas 
R. Pakutkai skyrė 14 metų laisvės atėmimo bausmę.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Jau įpusėjo rugsėjo, o 
dar galime džiaugtis 
nuostabiu ir šiltu vasarišku 
oru, turinčiu rudens 
kvapą. Kalendorinis 
ruduo atėjo, bet jis 
švelnus, dar negrasina 
šalnomis. Tad smagu ir 
turgaus prekiautojams, 
nes nereikia ryte mautis 
pirštinių ir šalti kojų.

Šeštadienį turguje žmonių 
nebuvo labai daug, matyt, dar 
užsiėmę darbais, o gal miške 
grybauja. Dabar toks metų 
laikas, kai įvairiausių sodo 
ir daržo gėrybių yra kiekvie-
noje sodyboje. Be to, lietu-
viai mėgsta dalintis, tad jei-
gu gerai užderėjo obuoliai ar 
kriaušės, pavaišina ir kaimy-
nus. Dalinasi kaimo žmonės 
ir agurkais, pomidorais, cuki-
nijomis ir moliūgais. 

Žmonės  po truputį jau per-
ka bulves žiemai. Bulviakasis 
dar nesibaigia, nes per vasa-
ros karščius bulvių augimas 
buvo sustojęs, o dabar, sako 
kaimo žmonės, kad jos dar 
auga, todėl kasti neskuba. 
Derliumi kol kas niekas nesi-
skundžia, tai liudija ir didelės, 
sveikos bulvės, kurių turguje 
yra pakankamai. Perkant po 
kilogramą, bulvės kainavo 
0,3–0,4 euro, o perkant dides-
nį kiekį, kaina jau buvo šiek 
tiek mažesnė.

Kilogramą morkų buvo 
galima nusipirkti už 0,5–076 
euro, burokėlių – už 0,35–0,4 
euro, svogūnų – už 0,6–0,7 
euro, pomidorų – už 0,8–1,5 
euro, kopūstų – už 0,3–0,4 eu-
ro, kalafiorų – už 0,8–1 eurą, 
saldžiųjų paprikų – už 1–1,2 
euro, 3–4 ankštys aštrių rau-
donųjų pipirų kainavo 1 eu-
rą, nemaža galvutė česnako 
– 0,25–0,3 euro, o perkant 
kilogramą, teko mokėti 4–4,5 
euro. Dažnas kaimo žmogus 
turi užsiauginęs cukinijų ir 
moliūgų, tad turguje jų irgi 
netrūko – už kilogramą pra-
šė 0,5 euro. Gerokai šoktelė-
jo agurkų kainos – už kilogra-

Prienų 
turguje

mą jau teko mokėti 
1,2–1,5 euro. Lys-
vėse ir šiltnamiuo-
se agurkai jau bai-
giasi, netrukus vėl 
teks valgyti atvež-
tinius ar užaugintus 
hidroponiniu būdu 
ilgavaisius.

Kilogramas lie-
tuviškų obuolių 
kainavo iki 0,5–0,6 
euro, o prastesnių 
prie turgaus vartų 
buvo galima nusi-
pirkti ir už 0,3 euro. 
Kilogramą kriaušių 
pardavė už 0,5–1,5 
euro, slyvų – už 
0,8–1,2 euro, sva-
rainių – už 2 eurus, 
pusės kilogramo 
dėžutė aviečių kai-
navo 1,8–2 eurus. 
Buvo ir miško uo-
gų, tik ne tiek daug 
ir tokių gražių kaip 
praėjusiais metais. 
Litrinis stiklainis 
bruknių kainavo 2–2,5 euro, 
o spanguolių – 2,5–3eurus. 
Vis dar gausu įvairių grybų. 
Litrinis indelis voveraičių 
kainavo 2,5–3 eurus, kilo-
gramas baravykų – 8–10 eu-
rų, šilbaravykių ar raudonikių 
– 6–7 eurus.

Turgaus pieno rinkoje kol 
kas didesnių pokyčių nėra. 
Kaip ir anksčiau, litras pieno 
kainavo 0,5 euro, grietinės – 
3,4–3,6 euro, pusė kilogramo 
varškės – 0,8–1,5 euro, svies-
to –3,5–4 eurus.

Sūrių, kaip visada, galėjai 
rinktis, kokių nori – iš varš-
kės ar saldaus pieno suspaus-
tą, pagal dydį, taip pat ir pa-
ragauti. Sūrių kainos svyravo 
nuo 1,5 iki 3 eurų. Reikia pa-
minėti, kad sūriai yra vienas 
iš labiausiai perkamų pieno 
produktų.

Ant turgaus prekystalių, 
šalia kitų maisto produktų, 
kai kurios moterys dar turė-
jo po vieną kitą dėžutę kai-
miškų vištų kiaušinių. De-
šimtis mažesnių kiaušinių 
(jauniklių vištaičių) kainavo 
1,2 euro, o didesnių – 1,8–2 
eurus. Paukštyno vištų kiau-
šinių buvo galima nusipirkti 
už 1,3–1,4 euro. 

Paviljone ir kioskuose buvo 
galima įsigyti šviežios mėsos, 
daugiausia kiaulienos ir viš-

tienos. Kilogramas kiaulienos 
šoninės kainavo 3,2–3,8 euro, 
kumpio – 3,7–3,9 euro, spran-
dinės ar karbonado – 4,64–5,1 
euro, o karkos – 1,5–2,17 eu-
ro, kauliukų – 3,7 euro, laši-
nukų spirginimui – 1–1,1 eu-
ro, maltos mėsos – 3,2–3,9 
euro. Kilogramą mėsinio viš-
čiuko paviljone buvo galima 
nusipirkti už 2,5 euro, o už-
auginto namie – už 4 eurus. 
Kilogramas triušienos kaina-
vo 6 eurus.

Medaus kainos laikosi to-
kios pačios – pusės litro sti-
klainį pardavė už 3,5–4,5 
euro. Buvo galima pasirink-
ti kokio nori – grikių, liepų, 
rapsų ar pavasarinio. Kol dar 
nepabrango, pats laikas pasi-
rūpinti jo atsargomis žiemai. 
Pasak bitininkų, reikia dabar 
nusipirkti ne tik medaus, bet 
ir bičių duonelės bei žieda-
dulkių. Kai kurie prekiautojai 
turėjo medaus ir su įvairiais 
priedais – spanguolėmis bei 
riešutais.

Pusės litro butelis naminio 
šaltai spausto sėmenų aliejaus 
kainavo 3,5 euro.

Ūkininkai pardavė grūdus 
įprastomis kainomis. Centne-
ris miežių, kviečių ar kvietru-
gių kainavo 8–9 eurus, tiek 
pat prašė ir už žirnius, o už pa-
šarinius miltus norėjo 9 eurų. 
Nors šiemet javų kainos apie 

50–60 proc. didesnės negu 
2016–2017 metais, atrodo, 
kad mažėti nežada. 

Gyvūnijos turgavietėje 
daugiausia buvo paukščių. 
Už jaunas, dar tik pradedan-
čias dėti vištaites augintojai 
norėjo 5–6 eurų. Už paprastus 
gaidžius teko mokėti 4–5 eu-
rus, o už dekoratyvinius – 20–
25 eurus. Antį ar antiną buvo 
galima įsigyti už 8–10 eurų, 
kalakutą – už 15 eurų.

Keli vyriškiai dar siūlė įsi-
gyti triušių. Už suaugusius 
patinus ir pateles šeimininkai 
norėjo15–25 eurų, o už jauni-
klius – 3–7 eurų. Rudenėjant 
triušių perkama mažai, nebent 
suaugusius perka veisimui ar 
maistui.

Jau a po truputį prekiauja-
ma vaismedžių sodinukais. 
Kriaušaitę, obelį, riešutmedį, 
abrikosą ar vyšnią buvo gali-
ma nusipirkti už 8–10 eurų, 
vaiskrūmį – už 2–3 eurus. 
Nemažai buvo parduodan-
čių dekoratyvinius krūmus ar 
daugiametes gėles. 

Gėlių augintojai siūlė pirk-
ti našlaičių ir chrizantemų bei 
šiuo metu vis populiarėjančių 
viržių. Našlaičių krūmelis 
kainavo 0,3–0,5 euro, o už 
įvairaus dydžio ir  spalvų chri-
zantemų krūmus teko mokėti 
1,5–3 eurus. Viržių nedidelis 



11
TREČIADIENIS, �018 m. RUGSĖJO 19 D., www.NAUJASISGELUPIS.LT

atKelta IŠ 10 p.

REKLAmA

REKLAMA

Armėnijoje ketinama veisti krokodilus 
Tanzanijos verslininkas ketina Armėnijoje sukurti krokodilų fermą, 
kuri būtų atvira lankytojams, o šios reptilijos daugiausia būtų 
veisiamos dėl žaliavinės produkcijos odos galanterijos pramonei. 

Afganistane žuvo 10 saugumo pajėgų narių
Afganistane pirmadienį talibų kovotojams atakavus dvi policijos 
ir kariuomenės bazes žuvo mažiausiai dešimt afganų saugumo 
pajėgų narių, pranešė pareigūnai. 

krūmelis vazone kainavo 1,5 
euro, o didesnis vazonas, į ku-
rį pasodinti  2 spalvų viržiai 
– 3–3,5 euro. 

Netrūko prekiautojų pašarų 
priedais ir mineralais gyvu-
liams, šunų ėdalu bei įvairiais 
ūkyje, namuose ir buityje rei-
kalingais daiktais.

Akį traukė neseniai Prie-
nų turguje pradėję prekiauti 
marijampoliečiai, kurie siū-
lė pirkti įvairių grožybių iš 
medžio. Tai ne tik apyvokos 
daiktai, tokie kaip mediniai 
peiliai, šakutės, lopetėlės ar 
šaukštai bei įvairiausi padė-
kliukai. Čia buvo ir skrai-
dančių bitučių, suktukų bei 
kitokių žaisliukų. Ir svarbiau-
sia, kad šie visi gražumynai 
kainavo labai nedaug – 3–5 
eurus. Žinoma, buvo ir bran-
gesnių, bet juos visus galima 
panaudoti buityje.

Kol kas dar palankus metas 

Vladimir Bešanov. 1943-ie-
ji. Lūžio metai. Iš rusų kalbos 
vertė Vytautas Leščinskas. – 
Vilnius: Briedis [2018]. – 488 
p. iliustr.

Leidykla „Briedis“ pristato 
serijos „II pasaulinis karas“ 
naujieną – žinomo baltarusių 
publicisto ir istoriko Vladimi-
ro Bešanovo knygą „1943-ie-
ji. Lūžio metai“. Tai jau šešto-
ji šio autoriaus knyga lietuvių 
kalba.

„Prasidėjo 1943-ieji, kurie 
buvo pavadinti lūžio metais. 
Metai, kuriais prasidėjo „per-
galės saliutų era“. Patys kruvi-
niausi „didžiojo tėvynės karo“ 
metai“ – taip pratarmėje kny-
gai „1943-ieji. Lūžio metai“ 
rašo iš Bresto kilęs žinomas 
baltarusių istorikas Vladimi-
ras Bešanovas, kurio darbai ir 
autoriaus tėvynėje bei Rusijo-
je, ir už šiųdviejų valstybių ri-
bų susilaukia didelio atgarsio, 
polemikos, karštų ginčų. 

Knygų apie „didįjį tėvynės 
karą“ serijoje V. Bešanovas 
detaliai ir profesionaliai ap-
žvelgė visą nacistų ginkluoto 
konflikto su sovietais vyksmą 

„1943-ieji. Lūžio metai“
nuo 1941 iki 1945 metų. Au-
toriaus ištikimybė faktams, 
kuri ypač pastebima 1943-ių-
jų – lūžio metų – įvykių apra-
šyme, daro šią knygą vertingu 
istoriniu šaltiniu.

Joje daugiausia dėmesio 
skiriama feldmaršalo F. Pau-
liaus (F. Paulus) vadovauja-
mai vokiečių 6-osios armijos 
katastrofai prie Stalingrado 
– žiemą ir Vermachto pralai-
mėjimui vadinamajame Kurs-
ko mūšyje – vasarą. 

Remdamasis daugybe nea-
bejotinų faktų, autorius panei-
gia Sovietų Sąjungoje įsigalė-
jusį ir net dabartinėje Rusijoje 
propaguojamą mitą, esą, ir vie-
nu, ir kitu atveju Raudonoji ar-
mija laimėjo dėl jos karvedžių 
sumanumo bei ryžtingo veiki-
mo. Tačiau iš tikrųjų lemtingos 
buvo vokiečių kariuomenės 
vyriausiosios vadovybės, kon-
krečiai paties Hitlerio, padary-
tos didžiulės klaidos. 

V. Bešanovas 1943-uosius 
esminio lūžio sovietų–nacis-
tų kare metais vadina visai 
pagrįstai. Bet kokia kaina pa-
siektas šis lūžis? 

Autorius negailestingai de-
maskuoja raudonųjų generolų 
prasimanytą istoriją apie ne-
regėto masto tankų mūšį prie 
Prochorovkos ir įrodo, kad tai 
tebuvo masinis sovietų šar-
vuotųjų kovos mašinų naiki-
nimas. Tam tikslui vokiečiai 
naudojo ne tankus, bet artile-
riją ir aviaciją. O Raudonosios 
armijos „grietinėlė“, siekda-
ma pateisinti tą gėdingą ne-
sėkmę, ir sukūrė legendą apie 
neva įvykusį milžinišką tan-
kų mūšį. 

„1943-ieji. Lūžio metai“ – 
tai knyga, kuri gali būti įdomi 
ne tik istorijos mėgėjams, sie-
kiantiems pažinti tikrąją, nepa-
grąžintą „didžiojo tėvynės ka-
ro“ realybę, bet ir platesniam 
skaitytojų ratui. 

Prienų 
turguje

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

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

ir prekiautojams dėvėtais rū-
bais bei įvairiais sendaikčiais. 
Daugelis prekiautojų išpar-
duoda vasarines prekes šiek 
tiek mažesnėmis kainomis.  O 
paprasti žmonės, kurie norė-
jo išparduoti atliekamus dra-

bužius, už savo spintos turinį 
prašė tik po 0,5 euro. 

Kai kurie prekiautojai jau 
buvo įsitaisę rengiamoje tur-
gavietėje, nors dar nėra stogo. 
Tačiau jie tikisi, kad iki orų at-
šalimo gal bus ir stogas.
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UžSAKANT KETURIS SKELBImUS, PENKTąJį - įDĖSImE NEmOKAmAI
(PASIūLymAS GALIOJA PRIVATIEmS ASmENImS)SKELBImAI

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

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

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

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

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

REKLAMA

Paršelius (šeriami sausais paša-
rais) ir suaugusias kiaules mėsai. 
Tel.: 8 652 67859, 8 658 07728.

Kiaules mėsai Prienų r. Yra galimy-
bė paskersti ir sutvarkyti mėsą. 
Tel. 8 699 95354.

6 mėn. eržiliuką, 2,5 m. eržilą, 
kiaulę pjovimui, grūdus paša-
rams. Tel. 8 650 10595.

Dvi karves ir melžimo aparatūrą. 
Tel. 8 620 29302 (po 19 val.)

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

4 veršių karvę (veršiuosis lapkri-
čio 1 d.). Tel. 8 652 78801.

Miežius. Tel. 8 604 93428.

Pašarines bulves (0,05 Eur/kg). 
Tel. 8 601 05587.

Traktorių „MTZ-82“ (1993 m.) 
ir mėšlo kratytuvą (4 t). „Opel 
Vectra“ (2002 m., 2,2 l, D, TA iki 
2020 m.). Tel. 8 611 53256.

PERKA
Superkame nerūšinius obuolius. 
Tel. 8 600 20174.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

Išnuomoja
Namą Kauno g. 10, Prienuose. 
Tel. 8 610 30132.

Išsinuomoja
Dirbantis vyras išsinuomotų 
namą arba dalį namo Prienuose 
arba netoli jų. Buto nesiūlyti. Tel. 
8 683 65270.

Garažą Stadiono mikrorajone 
arba Kęstučio g., Prienuose. Tel. 
8 699 88926.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Seat Toledo“ (2003 m. 11 mėn., 
1,9 l, D, 81 kW, TA iki 2020-09-13). 
Tel. 8 676 71396.

Lengvojo automobilio priekabą 
„Zubrionok“ (Be TA, 90 Eur). Tel. 
8 678 00290.

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

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

žemės ūkis

Parduoda
3 ėringas avis ir stambų, darbingą 
aviną. Tel.: 8 601 89238 arba 8 
698 10709.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
1 kambario butus

1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto 
centre. Arba išnuomoja. Tel. 8 
650 84964.

SODYBAS, SODUS

Sodybą (žemė ir apie 50 metų 
miškas) Šilėnų k., netoli Birštono 
sodų, Birštono sav. Tel. 8 603 
61069.

ŽEMĖS SKLYPUS

38 a ir 60 a žemės sklypus Biršto-
no sav. Centrinio šildymo katilą, 
medžio apdirbimo stakles, frezas, 
akselinę, radiatorius, betono 
maišyklę, hidroforą. Tel. 8 677 
72818.

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

Brangiai perkame įvairius miškus: 
jaunuolynus, pusamžius, bran-
džius. Žemę, apaugusią krūmais. 
Tel. 8 625 44123.

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

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

Tel. 8 682 61641.

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

Skroblines malkas. Atveža. Tel. 8 
609 14843.

Lengvų konstrukcijų šiltnamiai 
su polikarbonato danga. Poli-
karbonato danga, stogeliai. Per-
kant lietuvišką šiltnamį, dovana 
–  laistymo sistema arba takelio 
atskyrimas. Garantija 10 metų. 
Tel.: 8 659 08776, 8 604 98184.

Šiltnamį (3x6 m, metalinis rėmas 
su plastikiniais lankais). Tel. 8 
686 69122.

Naudotą „Tako“ vežimėlį (3 padė-
tys, pilkos spalvos, geros būklės) 
ir automobilinę kėdutę kūdikiui. 
Tel. 8 650 12949.

PASLAUGOS

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

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

Spaudžiu sultis adresu: Žemai-
tės g. 9, Prienuose. Tel. 8 652 
65164.

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

Statome nerūdijančio plieno 
apšildomus kaminus. Dedame 
nerūdijančio plieno įdėklus į 
kaminus, židinius, pirtis ir t.t., 
gaminame prijungimus. Tel. 8 
685 60129.

Pigiai ir kokybiškai dengiame ir 
skardiname stogus, dedame vatą, 
kalame dailylentes, restauruoja-
me namus. Tel. 8 609 74835.

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

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

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

Azijos akcijų indeksai vėl raudonuoja 
Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono akcijų indeksai krenta kartu 
su daugumos besivystančių valstybių valiutomis, pasirodžius 
pranešimams, kad JAV prezidentas liepė administracijos 
atstovams toliau dirbti dėl naujų muitų Kinijai įvedimo.

Siūlo riboti anstolių atlyginimą iki 15 proc.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė teikia įstatymų pataisas, kuriomis 
siūlo riboti anstolių atlyginimą iki 15 proc. nuo išieškotos sumos. 
Pataisomis siekiama užtikrinti „teisingas ir adekvačias“ antstolių 
paslaugų kainas, užkirsti kelią „dirbtinai išpūstoms algoms“.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašo atsiliepti mirusio Antano Klimo turto paveldėtojus 
arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val. 
Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Širvinių k. prie žemės 
sklypo (kad. Nr. 6908/0002:0347), suderinti sklypo ribas su 
gretimu žemės sklypu Nr. 6908/0002:0165, kuriam nurodytu 
laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.
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PAPRASTO SKELBImO KAINA VIENAm KARTUI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,�� EUR, VERSLO KLIENTAmS - �,�0 EUR. SKELBImAI

NUKelta Į 14 p. 
REKLAMA

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

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

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

Greitai ir kokybiškai už priei-
namą kainą atliekame visus 
santechnikos darbus: šildymo, 
vandentiekio, nuotekų ir kitų 
sistemų įrengimą ir remontą. 
Gręžiame iki 250 mm skersmens 
skyles betone, mūre. Tel.: 8 604 
35126, 8 685 45851.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

Vežame birius krovinius: malkas, 
žvyrą, smėlį, skaldą. Manipulia-
toriaus nuoma ir žemės kasimo 
darbai. Tel. 8 699 12672.

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

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

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

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

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

Medžio perdirbimo įmonei 
Jiezne reikalingi darbuotojai: 

nekvalifikuoti darbininkai, 
medžio apdirbimo staklių 
operatorius, darbuotojas 

prie malkų skaldyklės. 
Tel. 8 699 64748 (Ramūnas).

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

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

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

Dovanoja

REIKALINGA
Apie 3 m. katiną, rudos spalvos 
su balta apykakle, kastruotas. Gali 
gyventi tvarte. Prašau parodyti 
gailestingumą ir priglausti gyvū-
nėlį. Tel. 8 612 43974.

Kviečia

Visus besidominčius Šventuoju 
Raštu (Biblija) kviečiame į  

studijas, kurios prasidėjo nuo 
rugsėjo 5 dienos ir vyks kiekvieną 

trečiadienį Prienų kultūros ir  
laisvalaikio centro (Vytauto g. 35) 

mažojoje salėje.  
Studijos prasideda nuo 19 val.  

Organizatorius – Prienų rajono 
savivaldybės bendruomenių asociacija.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugsėjo 19 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis“. Bilieto kaina 
4 Eur.

Rugsėjo 19 d. 19 val. Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– kino filmas „Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis“. Bilietus 
kviečiame įsigyti iš anksto.

Rugsėjo 20 d. 15 val. Šilavoto 
bibliotekoje – renginys „Šir-
dis pakilt su paukščiais nori“ 
– susitikimas su Veiverių krašto 
kūrėja Vilyte Stelmokiene.

Rugsėjo 20 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– garso meno seminaras „Garso 
architektūra“, skirtas visiems, 
besidomintiems kultūra. Semi-
naras nemokamas, skirstomas 
į tris dalis – teorinę, praktinę 
bei performatyviąją. Būtina 
išankstinė dalyvių registracija! 
Išsamesnė informacija – www.
prienaikc.lt

Rugsėjo 21 d. kviečiame kartu 
paminėti Lietuvos žydų geno-
cido atminimo dieną

Rugsėjo 21 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – vaka-
ras-susitikimas, skirtas skulp-
toriaus Algimanto Sakalausko 
kūrybos 30-mečiui. Autorinių 
monumentalių darbų parodos 
„Kūrybos fotorestrospektyva“ 
atidarymas

Rugsėjo 21 d. 18 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre – 
liaudiškos muzikos šventė „Gros 
armonika vakarą tylų...“. Jus 
linksmins armonikieriai, liau-
diškos muzikos kapela „Korys“. 
Laukiame jūsų su gera nuotaika. 
Įėjimas nemokamas.

Rugsėjo 26 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– jubiliejinis koncertas „Iš visos 
širdies“ su Vitalija Katunskyte ir 
Aidu Maniku. Nauja programa ir 
auksiniai šlageriai. Bilieto kaina 
10 Eur. Renginio dieną bilietai 
brangs.

Rugsėjo 28 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– šou visai šeimai „Pabėgimas 
iš Madagaskaro“. 

Bilietų kaina 7, 8 Eur. Vaikai iki 
3 m. su tėvų priežiūra įleidžiami 
nemokamai. Išsamesnė infor-
macija – www.prienaikc.lt

Rugsėjo 29 d. Prienų sporto 
arenos (Pramonės g. 20, Prie-
nai) teritorijoje – Prienų krašto 
mugė ir sporto šventė „Rudens 
spalvos 2018“.  Kviečiame tau-
todailininkus, amatininkus, 
ūkininkus, prekybininkus,  da-
lyvauti ir prekiauti šventėje.  
Norintiems prekiauti – dėl lei-
dimų prašome kreiptis į Prienų 
miesto seniūniją tel. (8 319) 52 
195, el. p. irena.stasytiene@
prienai.lt Leidimų prekiauti 
kaina: 14 Eur – juridiniam asme-
niui; 5,80 Eur – fiziniam asme-
niui. Dėmesio! Mugėje nebus 
galima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais! Kviečiame seniūnijų, 
įstaigų ir įmonių, nevyriausy-
binių organizacijų komandas, 
medžiotojų būrelius, šeimas 
ir pavienius asmenis dalyvauti 
Gardžiausio patiekalo konkurse. 
Patiekalus vertins specialiai 
šiam konkursui organizatorių 
sudaryta komisija. Konkurso nu-
galėtojų ir dalyvių laukia prizai 
ir atminimo dovanos. Norinčius 
dalyvauti konkurse kviečiame 
registruotis iki rugsėjo 24 d. tel. 
(8 319) 61 135 arba el. paštu 
irena.urbanaviciene@prienai.
lt. Konkurso nuostatus ir išsa-
mesnę informaciją apie šventę 
rasite Prienų rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje www.
prienai.lt. 10.00 val. – Šventės 
ir Prienų miesto stadiono ati-
darymas. 10.30 val. – Bėgimas 

REIKALINGA
PARDUOTUVĖS VEDĖJA (-AS)-PARDAVĖJA (-AS) 

darbui maisto prekių parduotuvėje 

Darbo aprašymas:
operatyvus ir kokybiškas klientų aptarnavimas; pardavimų vykdy-
mas; darbas kasos aparatu; asortimento palaikymas parduotuvėje; 
prekybinės salės priežiūra; kruopštus tvarkos palaikymas; lentynų 

prekėmis užpildymas, paruošimas pardavimui.
Reikalavimai:

profesinis išsilavinimas pagal siūlomas pareigas; darbo patirtis; ge-
bėjimas dirbti kolektyve; išlavinti pardavimo ir bendravimo įgūdžiai, 
iniciatyvumas, organizuotumas, atsakingumas, puiki savikontrolė, 

sąžiningumas.

Kita informacija tel. 8 612 23509.

„Prienai 2018“. Sporto varžybos 
ir parodomosios programos. 
Išsamesnė informacija dėl bėgi-
mo ir kitų sporto šakų varžybų 
– www.prienusportas.lt. Gar-
džiausio patiekalo konkursas 
(patiekalų gamyba, pristaty-
mas, degustacija). Išsamesnė 
informacija dėl dalyvavimo 
gardžiausio patiekalo konkurse 
– www.prienai.lt. Kūrybinės 
dirbtuvės ir pramogos vaikams 
(piešimas, dekoravimas, judesio 
improvizacijos, muilo burbulai, 
animatoriai, jodinėjimas po-
niu, mažųjų varžytuvės ir kitos 
linksmybės). Kūno kultūros 
ir sporto centro sporto šakų 
pristatymas, tautodailininkų, 
amatininkų, ūkininkų, prekybi-
ninkų mugė. 13.00 val. – Prie-
nų r. savivaldybės konkurso 
„Tapkime žydinčia savivaldybe“ 
nugalėtojų apdovanojimai. 
Konkurso „Sveikiausia įmonė 
/ įstaiga 2018“ apdovanojimai.
Gardžiausio patiekalo konkurso 
nugalėtojų apdovanojimai. 
Bėgimo „Prienai 2018“ nugalė-
tojų apdovanojimai.15.00 val. 
– Lietuvos futbolo federacijos 
III lygos varžybos. Žiūrovus į 
šventę ir iš jos nemokamai veš 
Prienų r. savivaldybės užsakytas 
transportas. Autobusai kas 30 
min. važiuos maršrutais Prienų 
Laisvės a.–Birutės g. ir Birutės 
g.–Prienų Laisvės a. nuo 9.30 
val. iki 14.00 val.

Spalio 3 d. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – Irūna ir 
Marius Jampolskis teatralizuo-
toje programoje „Nepamirštos 
melodijos“

Spalio 8 d. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – „Domino“ 
teatro nuotykių komedija „Įeiti 
draudžiama“

Spalio 20 d. Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centre – spektaklis 
vaikams „Dinozaurų nuoty-
kiai“

Lapkričio 21 d. Prienų kultūros 

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

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

Rugsėjo 27 d. Šokių vakaras. 
„Versmė“ sanatorija 

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

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

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

Rugsėjo 29 d. 15:00 Andriaus 
Balachovičiaus ir Vytauto Labučio 
duetas. Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 29 d. 19:00 Rasos Serros 
ir grupės koncertas ACCOUSTIC 
RETRO. Birštono kurhauzas 

Rugsėjo 29 d. 10:00 A. Kikilo 
taurės irklavimo regata. Biršto-
no prieplauka 

Rugsėjo 30 d. 15:00 Romo Mor-
kūno, Ugnės Bakanauskaitės 
ir Arman Isojan TRIO. Birštono 
kurhauzas 

RUGSĖJO 22 D., 
ŠEŠTADIENĮ, 

VILNIUJE

11.30 val.
Popiežius vyks mandagu-

mo vizito pas Prezidentę Pre-
zidento Rūmuose, o S. Dau-
kanto aikštėje susitiks su val-
džios ir pilietinės visuomenės 
atstovais, diplomatinio korpu-
so nariais.

Popiežius atvyksta į Pre-
zidentūros rūmus manda-
gumo vizito pas prezidentę 
12.10 val.

Popiežius atvyksta į susi-
tikimą su valdžios atstovais, 

ir laisvalaikio centre – jubilieji-
nis grupės „El Fuego“ 10-mečio 
turo koncertas

Gruodžio 18 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – Irenos 
Starošaitės ir Žilvino Žvagulio 
jubiliejinis 25-mečio turo kon-
certas

PARODOS PRIENŲ RAJONE

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

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama tauto-
dailininkės Ramutės Onutės Bi-
dvienės autorinė darbų paroda 
„Prakalbintas linas“.

Pakuonio bibliotekoje ekspo-
nuojama Jolitos Linkevičiūtės 
tapybos darbų paroda.

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama Elenos Krušins-
kaitės tapybos darbų paroda 
„Lietuvos piliakalniai“. 

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

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje bibliotekoje 
eksponuojama paroda „Justinas  
Marcinkevičius ir Lietuvos vals-
tybingumas“. 

Parodą parengė Lietuvos Res-
publikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentariz-
mo istorinės atminties skyrius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

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

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

Rugsėjo 20 d. Šokių vakaras. 
Versmė“ sanatorija 

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

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

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

REKLAMA

su visuomenės atstovais ir su 
diplomatinio korpuso nariai 
Simono Daukanto aikštėje 
12.40 val. 

Numatyta Šventojo Tėvo 
kalba.

Svarbu: įeinantiems į susi-
tikimo vietą numatoma pati-
kra, todėl svarbu atvykti laiku. 
Daiktai, kuriuos galima arba 
draudžiama įsinešti į susitiki-
mus, čia.

14.00 val.
Šeštadienio popietę Vilniu-

je, Katedros aikštėje, popie-
žius kviečia susitikti jauni-
mą. Nuo 14 val. prasidedanti 
jaunimo programa bus tarsi 
„Pasaulio jaunimo dienų“ ats-
pindys. Numatomi meniniai 
pasirodymai, giesmės, jau-
nų žmonių liudijimai, o kul-
minacija – paties popiežiaus 
Pranciškaus kalba jaunimui. 
Aikštės prieigose laukiami vi-
si, nepaisant amžiaus.

Laukiant popiežiaus Kate-
dros aikštėje vyks programa 
jaunimui.

Popiežius atvyksta į susitiki-
mą su jaunimu 17.30 val.

Numatyta Šventojo Tėvo 
kalba.

Popiežius apsilanko Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje 
18.40 val.

Dalyviai: susitikime daly-
vauti kviečiami jauni 14–35 
m. žmonės.

Registracija: registraci-
ja baigta. Neužsiregistravę 
žmonės (visų amžiaus grupių) 
taip pat kviečiami dalyvau-
ti, stebėti susitikimą aikštės 
prieigose.

Atvykimas: į Katedros 
aikštės sektorius dalyviai su 
kvietimais įleidžiami nuo 10 
val., bet ne vėliau nei iki 14 
val. Svarbu atsižvelgti į reko-
menduojamą atvykimo laiką, 
nurodytą ant Jūsų kvietimo. Į 
aikštės prieigas atvykti galima 
bet kuriuo metu.

Užsakytais autobusais at-
vykstančioms grupėms reko-
menduojama autobusus už-
registruoti, kad būtų paskirta 
parkavimo vieta (iki rugsėjo 
17 d.).

Svarbu: įeinantiems į su-
sitikimo vietą numatoma pa-
tikra, todėl svarbu atvykti 
laiku. 

14.30 val.
Popiežius Pranciškus Vil-

niuje apsilankys Aušros Vartų 
Gailestingumo Motinos ko-
plyčioje ir joje melsis Rožinio 
dalį. Maldoje drauge dalyvaus 
Aušros Vartų gatvėje susirin-
kusios šeimos, globojančios ar 

įvaikinusios vaikus, siekian-
čios įsivaikinti. Visi tikintieji ir 
geros valios žmonės, norintys 
drauge melstis, kviečiami at-
vykti nuo Rotušės a. pusės.

Popiežius atvyksta į Gai-
lestingumo motinos šventovę 
16.30 val.

Numatyta Šventojo Tėvo 
malda.

Atvykimas: prie Aušros 
vartų atvykti reikia iki 14.30 
val. nuo Rotušės aikštės pu-
sės.

Svarbu: įeinantiems į su-
sitikimo vietą numatoma pa-
tikra, todėl svarbu atvykti 
laiku.

16.45 val.
Sveikiname popiežių kelyje 

nuo Aušros Vartų iki Katedros 
a. Maršrutas: Popiežius papa-
mobiliu vyks šiuo maršrutu: 
M. Daukšos g. – Žiuprionių 
g. – Subačiaus g. – Maironio 
g. – B. Radvilaitės g. – Šven-
taragio g.

Dalyviai: pasveikinti popie-
žių kelyje gali visi norintys, iki 
16.45 val. atvykę į maršrute 
nurodytas gatves.

18.30 val.
Sveikiname popiežių kelyje 

nuo Katedros iki Apaštalinės 
nunciatūros.

Maršrutas: Popiežius papa-
mobiliu vyks šiuo maršrutu: 
T. Vrublevskio g. – Arsenalo 
g. – T. Kosciuškos g.

Dalyviai: pasveikinti popie-
žių kelyje gali visi norintys, iki 
18.30 val. atvykę į maršrute 
nurodytas gatves.

RUGSĖJO 23 D., 
SEKMADIENĮ,  

KAUNE IR VILNIUJE

08.00 val.
Kaune, Santakos parke, 

jau nuo ankstaus ryto prasi-
dės popiežiaus aukojamų šv. 
Mišių laukimo programa. Vi-
si laukiantieji Santakos parke 
galės drauge melstis, giedoti, 
klausytis liudijimų. Šv. Mišių 
dalyviai, įeidami į sektorius, 
gaus Mišių knygeles. Popie-
žiaus aukojamos šv. Mišios 
– vizito Lietuvoje kulmina-
cija. Po jų Šventasis Tėvas 
tradiciškai kalbės „Viešpaties 
angelo“ maldą.

Popiežius šv. Mišias aukos 
10.00 val. 

Numatytas Šventojo Tėvo 
pamokslas.

„Viešpaties angelo“ malda 
– 12 val.

Registracija: Neužsiregis-
travę žmonės taip pat kvie-
čiami dalyvauti šv. Mišiose, 

jiems bus paskirtos atskiros 
erdvės.

Atvykimas: į Santakos par-
ką piligrimai įleidžiami nuo 
šeštadienio 22 val. iki sekma-
dienio 8 val. Svarbu atsižvelg-
ti į rekomenduojamą atvyki-
mo laiką, nurodomą ant Jūsų 
kvietimo.

Užsakytais autobusais at-
vykstančioms grupėms reko-
menduojama autobusus už-
registruoti čia (iki rugsėjo 17 
d.), kad būtų paskirta parka-
vimo vieta.

Svarbu: įeinantiems į su-
sitikimo vietą numatoma pa-
tikra, todėl svarbu atvykti 
laiku.

Kunigai iš Lietuvos, norin-
tys koncelebruoti šv. Mišias, 
registruojasi savo vyskupijos 
kurijoje iki rugpjūčio 20 d.

Kunigų iš užsienio, norin-
čių koncelebruoti šv. Mišias, 
registracija.

13.30 val.
Popietę popiežius Pranciš-

kus Kauno arkikatedroje ba-
zilikoje susitiks su Baltijos 
šalių kunigais, pašvęstaisiais 
ir pašvęstosiomis bei semi-
naristais. Laukiant Šventojo 
Tėvo bus giedamas Akatistas. 
Visi norintys stebėti susitiki-
mą kviečiami į Kauno Rotu-
šės aikštę arba įsijungti LRT 
televiziją.

Popiežius atvyksta 15 val.
Numatyta Šventojo Tėvo 

kalba.
Svarbu: įeinantiems į su-

sitikimo vietą numatoma pa-
tikra, todėl svarbu atvykti 
laiku.

Kauno Rotušės aikštėje 
įrengtuose ekranuose bus ga-
limybė stebėti tiesioginę susi-
tikimo transliaciją.

14.20 val.
Sveikiname popiežių kelyje 

nuo Kauno arkivyskupijos ku-
rijos iki Katedros. Maršrutas: 
Popiežius papamobiliu vyks 
šiuo maršrutu: Rotušės a. – M. 
Valančiaus g.

Dalyviai: pasveikinti po-
piežių kelyje gali visi, atvykę 
į maršrute nurodytas gatves 
ir aikštę.

16.00 val.
Išvykimas į Okupacijų ir 

Laisvės Kovų muziejų Vilnu-
je, su trumpu sustojimu mal-
dai prie Geto Aukoms atmin-
ti paminklo Genocido aukų 
aikštėje (Rūdninkų skvere), 
Vilniuje.

Šventojo Tėvo išvykimas 
iš Kauno į Vilnių numatytas 
16.00 val.

16.30 val.
Šventasis Tėvas apsilankys 

Okupacijų ir laisvės kovų mu-
ziejuje Vilniuje. Buvusiame 
KGB vidaus kalėjime jis su-
stos pasimelsti prie kelių kali-
nių kamerų. Vėliau popiežius 
atvyks prie paminklo sovieti-
nės okupacijos aukoms. Čia 
Šventasis Tėvas drauge su 
Lukiškių aikštėje susirinku-
siais žmonėmis melsis už vi-
sus kalėjusius ir žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės.

Okupacijų ir laisvės kovų 
muziejų Šventasis Tėvas lan-
kys 17.30 val.

Numatyta Šventojo Tėvo 
malda prie paminklo okupa-
cijų aukoms atminti.

17.45 val.
Sveikiname popiežių kely-

je nuo Lukiškių a. iki Apašta-
linės nunciatūros. Maršrutas: 
Popiežius papamobiliu vyks 
šiuo maršrutu: Gedimino pr. 
– T. Vrublevskio g. – Arsena-
lo g. – T. Kosciuškos g.

Daiktai, kuriuos galima 
arba draudžiama 
įsinešti į susitikimus su 
popiežiumi

Norintys patekti į susitiki-
mus su Popiežiumi turės pra-
eiti saugumo patikrą.

Galima įsinešti: sulanksto-
mą kėdutę, pledą, maistą, van-
denį ir kitus nealkoholinius 
gėrimus (rekomenduojama 
ne stiklinė tara, leidžiami ter-
mosai), vėliavą (ne metaliniu 
kotu), apsiaustą nuo lietaus 
(nerekomenduojama neštis 
skėčių), fotoaparatą, vaikišką 
vežimėlį.

Draudžiama įsinešti: gin-
klus, jų sudedamąsias dalis ir 
muliažus, sprogmenis, jų su-
dedamąsias dalis, sprogsta-
mąsias medžiagas, pirotech-
nikos gaminius, daiktus, me-
džiagas ar priemones, kurias 
dėl smogiamųjų, kertamųjų, 
pjaunamųjų, duriamųjų sa-
vybių galima panaudoti kaip 
ginklus ar sužeisti, peilius, 
žirkles, kopėčias, kirvius, ki-
tas specialiąsias priemones, 
įnagius bei daiktus, panašius į 
juos, nuodingas, degias, che-
mines, pavojingas medžiagas 
ar skysčius, medžiagas, įrengi-
nius, skysčius, skleidžiančius 
jonizuojančią spinduliuotę, 
infekcinę ar biologinę taršą, 
kitas priemones, įrenginius, 
medžiagas, kurias renginio 
saugumą užtikrinantys pa-
reigūnai priskiria prie pavo-
jingų, bepilotes skraidykles, 
gyvūnus.
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:15 Senis 10:20 Štutgarto kri-
minalinė policija 8 11:10 Komi-
saras Reksas 12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 Žinios 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 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 te-
ma 21:20 Sportas 21:29 loterija 
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną 
22:30 Dviračio žinios 23:00 prem-
jera. prieš audrą 1 01:15 Štutgarto 
kriminalinė policija 8 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Gimę tą pačią die-
ną 03:00 lRt radijo žinios

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(339-341) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (1) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (4) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (87-88) 13:25 Gyveni-
mo daina (78) 14:25 Dvi širdys 
(1130-1133) 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 Rū-
ta 21:00 Rimti reikalai (12) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS prieš 
ugnį - ugnimi 00:25 akloji zona 
(12) 01:15 Maksas Stilas 02:50 Al-
chemija XXIX. trys teatro versijos 
03:15 RetROSpeKtYVa 

 
05:20 Rouzvudas 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Gero 
vakaro šou 08:50 Meilės sūkury-
je 09:55 Tai - mano gyvenimas 
12:00 laukinė žemė 13:00 pa-
žadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00 
tV3 žinios 16:28 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 orai 
19:30 Farai 20:30 Moterys meluo-
ja geriau 21:00 tV3 vakaro žinios 
21:52 tV3 sportas 21:57 tV3 orai 
22:00 Neištikimybė 00:10 Kastlas 
01:05 Kaulai 02:00 Rouzvudas 
02:50 Specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:40 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:30 Kastlas 05:15 
Rouzvudas  

 
07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(14) 07:30 Kijevo operatyvinė gru-
pė (19) 08:30 Farų karai (4) 09:30 
teisingumo agentai (20) 10:35 
Kobra 11 (5) 11:40 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas (27) 
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (20) 13:45 Ki-
jevo operatyvinė grupė (20) 14:50 
Farų karai (5) 15:50 Teisingumo 
agentai (21) 16:55 Kobra 11 (6) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (28) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 

(21) 20:00 DelFI dėmesio centre 
20:30 Info diena 21:00 prezidento 
patikėtinis 2. Spąstai teroristams 
22:50 Legionas 00:45 Strėlė (15) 
01:35 Kas žudikas? (7)  

 
05:05 „Neprijaukinti. aliaska“ 
05:35 „Neišsižadėk“ (3) 06:20 
programa 06:24 tV parduotuvė 
06:40 Grilio skanėstai 07:10 Gy-
venimo būdas 07:40 Lietuva tie-
siogiai 08:10 „Gluchariovas“ (2/1) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/31) 
10:20 „40 plius, arba jausmų ge-
ometrija“ (2) 11:25 „Baudėjas“ (3) 
12:30 „Bitininkas“(1/21) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/28) 14:55 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (5) 16:00 Reporteris 
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (3/18) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 
Rubrika „Verslo genas“.” 19:00 
„Baudėjas“ (6) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (2/7) 
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 
Rubrika „Verslo genas“ (21) 23:00 
„Gluchariovas“ (2/22) 00:05 „Me-
singas. aplenkiantis laiką“ (2) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jū-
sų mama 13:30 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
Kaulai 16:00 CSI Majamis 17:00 
Kobra 11 18:00 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 19:00 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:00 Saša 
ir Tania 20:30 Žinios 20:58 Orai 
21:00 Karaliaus vardu. požemių 
pasaulio sakmė 23:25 X mutan-
tai 00:30 pėdsakai 01:25 Dakta-
ras Hausas 02:10 Naujokė 03:00 
amerikietiška siaubo istorija 

 
05:30 Dienos tema 05:50 Sportas. 
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festivalis „Bliu-
zo naktys 2017”. 07:05 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2  07:15 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2  07:30 Nauji piterio peno nuo-
tykiai 2  07:55 linija, spalva, for-
ma. 08:20 lietuva mūsų lūpose 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 10 
09:15 labas rytas, lietuva. 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:10 
Įdomiausios pasaulio keistenybės  
13:05 Euromaxx 13:40 Klauski-
te daktaro 14:35 Mokslas apie 
miegą 15:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2  15:40 Nauji piterio peno nuoty-
kiai 2  16:05 Kaip atsiranda daik-
tai 10  16:30 laba diena, lietuva. 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora.  
18:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis.  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 verty-
bėmis  22:15 lietuvių kino klasika 
00:05 DW naujienos rusų kalba. 
00:20 Dabar pasaulyje  00:50 
Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis 
festivalis„Bliuzo naktys 2017”. 
Gregory Boyd (JaV) 01:35 Lie-
tuvių kino klasika. Miškais ateina 
ruduo. Vaidybinis filmas Mariaus 
Katiliškio romano motyvais. 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:15 premjera. Senis 10:20 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 8 11:10 Komisaras Rek-
sas 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 
Vartotojų kontrolė 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 16:30 premje-
ra. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Auksinis 
protas 22:50 Fantastiškas penk-
tadienis. Spektras 00:15 Spektras  
02:40 Benediktas XVI. pagarba 
tiesai 03:30 popiežiaus pranciš-
kaus tikėjimo pamokos 04:20 Šian-
dien prieš 100 metų. Dokumentinė 
apybraiža apie Šv. Sosto ir kunigų 
vaidmenį kuriant lietuvos valstybę. 
04:45 Auksinis protas

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(342-344) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (2) 07:55 Volkeris, Tek-
saso reindžeris (5) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 Meilės 
sparnai (89-90) 13:25 Gyvenimo 
daina (79) 14:25 Dvi širdys (1134-
1137) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
SaVaItĖS HItaS. pReMJeRa 
pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias 
23:20 Sargybinis 01:25 prieš 
ugnį - ugnimi 

 
05:15 Rouzvudas 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 
07:55 Farai 08:50 Meilės sūkuryje 
09:55 Tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpso-
nai 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 Madagaskaras 3 
21:15 Gautas iškvietimas 3 22:50 
Katastrofiškai nesėkmingas filmas 
00:30 Sensacija 02:45 Neištikimy-
bė 04:40 Kaulai 05:25 Specialioji 
jūrų policijos tarnyba  

 
07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(15) 07:30 Kijevo operatyvinė gru-
pė (20) 08:30 Farų karai (5) 09:30 
teisingumo agentai (21) 10:35 
Kobra 11 (6) 11:40 Muchtaro su-
grįžimas. Naujas pėdsakas (28) 
12:45 Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius (21) 13:45 Ki-
jevo operatyvinė grupė (21) 14:50 
Farų karai (6) 15:50 Teisingumo 
agentai (22) 16:55 Kobra 11 (7) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (29) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 

(22) 20:00 @rimvydasvalatka 
20:30 Info diena 21:00 poseido-
nas 22:50 prezidento patikėtinis 
2. Spąstai teroristams 00:40 Strėlė 
(16) 01:30 Kas žudikas? (8)   

 
05:05 „Neprijaukinti. Jukonas“ 
05:35 „Geriausios nardymo vie-
tos“ 06:00 „pavojingiausios kelio-
nės. Somalilandas“ 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:30 
„Nuostabūs pojūčiai“ 06:40 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 07:10 
Grilio skanėstai 07:40 Lietuva tie-
siogiai 08:10 „Gluchariovas“ (2/2) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/23) 
10:20 partizanų keliais 2 10:50 
Grįžtu namo 11:25 „Baudėjas“ 
(4) 12:30 „Bitininkas“ (1/22) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Gluchario-
vas“(2/29) 14:55 „Mesingas. ap-
lenkiantis laiką“ (6) 16:00 Repor-
teris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo 
būdas 17:00 „Moterų daktaras“ 
(3/19) 18:00 Reporteris 18:52 
Orai 18:55 „Keliauk su „Reporte-
riu“. Kauno rajonas“ 19:00 „Bau-
dėjas“ (7) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00 
„Merginos iš Ukrainos“ (2/8) 22:00 
Reporteris 22:52 Orai 22:55 „Ke-
liauk su „Reporteriu“. Kauno rajo-
nas“ 23:00 „Gluchariovas“ (2/23) 
01:00 „Moterų daktaras“ (2/11; 
2/12) 02:45 „Baltoji vergė“ (39; 40) 
04:05 „Neprijaukinti. aliaska“ 04:30 
„Iššūkis“ (3/7; 3/8) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 praeities žvalgas 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:30 
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipaži-
nau 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 
Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 Vėlaus vakaro 
panorama 22:30 Bukas ir bukesnis 
2 00:45 Karaliaus vardu. požemių 
pasaulio sakmė 02:50 paskutinis 
žmogus Žemėje 

 
05:30 Dienos tema 05:50 Sportas. 
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festivalis„Bliuzo 
naktys 2017”. „Coolmans Report” 
(latvija) 07:05 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 07:15 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą 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 naujie-
nos rusų kalba. 12:10 Įdomiausios 
pasaulio keistenybės  13:10 Stop 
juosta. (su vertimu į gestų k.) 13:35 
Stambiu planu 14:25 Mūsų mies-
teliai. Upyna. 1 d. 15:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
2  15:30 premjera. pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai 15:45 premjera. 
Detektyvė Miretė 15:55 premjera. 
Aviukas Šonas 5 16:05 Kaip atsi-
randa daiktai 10 16:30 Laba diena, 
lietuva. HD 18:00 Mokslo sriuba 
18:30 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 19:30 Meilė kaip mėnulis 20:25 
Kultūros teisma 21:15 Europos 
kinas. Dangiškasis kūnas 22:50 
alina Orlova festivalyje „Midsum-
mer Vilnius 2018” 00:00 Dabar 
pasaulyje 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, rugsėjo 19 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
09:15 premjera. Senis 10:00 Klau-
simėlis.lt.  10:20 premjera. Štut-
garto kriminalinė policija 8 11:10 
Komisaras Reksas 12:00 Naci-
onalinė paieškų tarnyba 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
Laba diena, Lietuva 16:30 Sese-
rys  17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.) 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni-
mas 20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lo-
terija „Jėga” 21:30 Mano mama 
gamina geriau!  22:30 Dviračio 
žinios 23:00 premjera. Smarag-
do miestas. 23:45 Klausimėlis.lt. 
00:00 lRt radijo žinios 00:10 Štut-
garto kriminalinė policija 8 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Vakaras 
su Edita 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(336-338) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (26) 07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris (3) 08:55 Rytas su LNK 
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai 
(85-86) 13:25 Gyvenimo daina 
(77) 14:25 Dvi širdys (1126-1129) 
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 (11) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VAKARO SEANSAS Maksas Sti-
las 00:20 akloji zona (11) 01:10 
pasekmė 

 
05:35 Naujakuriai 06:10 Televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 06:55 Simpsonai 07:55 
prieš srovę 08:50 Meilės sūkuryje 
09:55 Tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 15:30 Simpso-
nai 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 Moterys meluoja geriau 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 22:00 
paranoja 22:25 Filmo pertrauko-
je - “Vikinglotto” 22:30 paranoja 
00:15 Kastlas 01:10 Kaulai 02:00 
Rouzvudas 02:50 Specialioji jūrų 
policijos tarnyba

 
07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(13) 07:30 Kijevo operatyvinė gru-
pė (18) 08:30 Farų karai (3) 09:30 
teisingumo agentai (19) 10:35 Ko-
bra 11 (4) 12:45 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19) 
13:45 Kijevo operatyvinė grupė 
(19) 14:50 Farų karai (4) 15:50 Tei-
singumo agentai (20) 16:55 Kobra 
11 (5) 18:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (27) 19:00 Įsta-

tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (20) 20:00 DelFI dėme-
sio centre 20:30 Info diena 21:00 
Legionas 22:55 Galutinis tikslas 4 
00:30 Strėlė (14) 01:20 Nusikalti-
mų tyrėjai (2)  

 
05:05 „Neprijaukinti. Kodjako sa-
la“ 05:35 „Neišsižadėk“ (2) 06:20 
programa 06:24 tV parduotuvė 
06:40 Kaimo akademija 07:10 4 
kampai 07:40 Lietuva tiesiogiai 
08:10 „Delta“ (2/24) 09:15 „Mote-
rų daktaras“ (2/30) 10:20 „40 plius, 
arba jausmų geometrija“ (1)  11:25 
„Baudėjas“ (2) 12:30 „Bitinin-
kas“ (1/20) 13:35 tV parduotuvė 
13:50 „Gluchariovas“ (2/27) 14:55 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (4) 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Mo-
terų daktaras“ (3/17) 18:00 Re-
porteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika 
„Renovacija. tikrai verta“.” 19:00 
„Baudėjas“ (5) 20:00 Reporteris 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (2/6) 
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 
Rubrika „Renovacija. tikrai ver-
ta“.” 23:00 „Gluchariovas“ (2/21) 
00:05 „Mesingas. aplenkiantis lai-
ką“ (2/1) 01:05 „Bitininkas“ (1/18) 
02:00 „Baudėjas“ (2) 02:45 „Jeka-
terina Didžioji“ (11) 03:35 „Moterų 
daktaras“ (2/5) 04:20 „Baudėjas“ 
(2) 05:05 „Neprijaukinti. aliaska“ 
05:35 „Neišsižadėk“ (3) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 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 susipa-
žinau su jūsų mama 13:30 Uni-
veras. 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 Baradač’ius 
21:35 UeFa čempionų lygos 
rungtynės. Real Madrid CF - aS 
Roma 23:40 X mutantai 00:40 
pėdsakai 01:30 Daktaras Hausas 
02:20 Naujokė 03:10 amerikietiš-
ka siaubo istorija  

 
05:30 Dienos tema 05:50 Sportas. 
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Bliuzo vakaras. 
XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo 
naktys 2017”. 06:50 ARTi 07:05 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
2  07:15 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:30 Nauji piterio 
peno nuotykiai 2 07:55 pradėk 
nuo savęs 08:25 Nacionalinis tur-
tas 08:50 Kaip atsiranda daiktai 
10 09:15 labas rytas, lietuva.  
12:00 DW naujienos rusų kal-
ba. 12:10 Įdomiausios pasaulio 
keistenybės 13:05 linija, spalva, 
forma. 13:35 Stilius 14:25 Japo-
nijos žlugimas 15:20 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2  
15:30 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 15:40 Nauji piterio peno 
nuotykiai 2  16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 10  16:30 Laba diena, Lie-
tuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Septynios Kauno dienos 19:00 
Maistas ir aistros 19:30 Meilė 
kaip mėnulis 20:20 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
21:15 Mokslas apie miegą 22:00 
Mokslo sriuba 22:15 elito kinas. 
Feniksas 23:50 DW naujienos 
rusų kalba 

�1.00 val.

„ Neištikimybė “

 

��.00 val.

„Paranoja“

 

��.00 val.

„Neištikimybė“

 

Šeštadienis, rugsėjo �� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija „Dniepru per Ukrainą”  07:00 
Gimtoji žemė 07:30 premjera. 
Dvynukės  09:00 Labas rytas, 
Lietuva 11:15 popiežiaus pran-
ciškaus atvykimas 12:10 popie-
žius pranciškus lietuvoje 13:15 
premjera. Benediktas XVI. pa-
garba tiesai 14:05 premjera. 
popiežiaus pranciškaus tikėjimo 
pamokos 14:50 popiežius pran-
ciškus lietuvoje 15:15 Šiandien 
prieš 100 metų 15:43 loterija 
„Keno loto” 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 
popiežius pranciškus lietuvoje 
20:25 loterijos „Keno loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 21:00 Gražiausios poetų 
dainos 22:40 premjera. Sunkus 
amžius  01:20 pranciškus – po-
piežius, norintis pakeisti pasaulį  
03:25 Savaitė 04:15 Gyvenimas 
05:10 Klausimėlis.lt. 05:25 Šian-
dien prieš 100 metų. Dokumen-
tinė apybraiža apie Šv. Sosto ir 
kunigų vaidmenį kuriant lietu-
vos valstybę.

 
06:30 Žvėrelių būrys (24) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (12) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (11) 07:45 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (12) 08:10 pabai-
siukas Bansenas (25) 08:35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (7) 09:00 
Ogis ir tarakonai (43) 09:10 Ogis 
ir tarakonai (44) 09:20 Ogis ir 
tarakonai (45) 09:30 Drakonų 
kova. Super (45) 10:00 KINO 
pUSRYČIaI. pReMJeRa Varlių 
karalystė 11:50 Zatura. Nuotykiai 
kosmose 13:55 Šokis svajonės 
ritmu 15:45 Nacionalinis sau-
gumas 17:30 Bus visko 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Vėžliukai 
nindzės 21:35 Zūlanderis 2 23:35 
Savigynos mokykla 01:10 pašė-
lęs Maksas. Įtūžio kelias 

 
05:25 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba 06:15 Televitrina 06:30 
Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 
07:00 Keršytojų komanda 07:30 
Aladinas 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 08:30 Kempi-
niukas plačiakelnis 09:00 Virtu-
vės istorijos 09:30 Gardu Gardu 
10:00 Svajonių ūkis 10:30 Moky-
tis niekada nevėlu 11:00 Misija: 
dirbame sau 11:30 Inoekspertai 
12:00 Veiverlio pilies burtininkai 
13:55 Džiunglių karalius 15:45 
Havajai 5.0 16:45 ekstrasensų 
mūšis 18:30 tV3 žinios 19:17 
tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
19:25 eurojackpot 19:30 pikta-
darės istorija 21:20 Šnipų tiltas 
00:15 Gautas iškvietimas 3 01:45 
Katastrofiškai nesėkmingas fil-
mas 03:10 Blogas policininkas 
04:05 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 05:40 Naujakuriai  
BtV  06:15 Didžiojo sprogimo 

teorija (11-15) 08:45 Sveikatos 
aBC televitrina 09:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (13) 09:30 Varom! 
(4) 10:00 Vaikai šėlsta (24) 10:30 
Gyvūnijos stebuklai (4) 11:40 
pReMJeRa Velniški Stivo Osti-
no išbandymai (1) 12:50 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(2) 13:50 ekstrasensų mūšis (3) 
16:00 Nusikaltimų miestas (7) 
16:30 Raudona linija 17:00 LKL 
čempionatas. Žalgiris - pieno 
žvaigždės 19:30 Dainuok mano 
dainą 21:30 MaNO HeROJUS 
Užkratas 23:40 AŠTRUS KINAS 
Juodojo ežero paslaptis 01:30 
Strėlė (15) 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Surinamas“ 06:30 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 07:55 „Neprijaukinti. 
Naujoji Zelandija“ 08:30 10 min iki 
tobulybės su Jurijumi 08:45 Skin-
siu raudoną rožę 09:30 Vantos la-
pas 10:00 Grilio skanėstai 10:25 
Gyvenimo būdas 10:55 ekovizi-
ja 11:05 „Iššūkis“ (3/7; 3/8) 13:00 
„Baltoji vergė“ (39; 40) 15:15 
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 partizanų 
keliais 2 16:50 Grilio skanėstai 
17:25 „Neišsižadėk“(40) 18:00 
Žinios 18:27 Orai 18:30 „Neiš-
sižadėk“ (40 tęs.; 41) 20:00 Ži-
nios 20:22 Orai 20:25 „Mesin-
gas. aplenkiantis laiką“ (15; 16) 
22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ 
(16 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (3/7; 
3/8) 00:40 „Širdies plakimas“ (3; 
4) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(2/6; 2/7) 04:15 Skinsiu raudoną 
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (2) 
05:30 Grilio skanėstai

 
06:10 Televitrina 06:25 Ledo ke-
lias 07:25 augalų karalystė 08:30 
planetos talentai 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 Statybų gidas 
10:00 Gazas dugnas 10:30 Auto-
pilotas 11:00 Topmodeliai 12:00 
Candy Crush 13:00 augalų ka-
ralystė 14:00 atšiaurioji aliaska 
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 
17:00 Sandėlių karai 18:00 Skor-
pionas 19:00 Amerikos talentai 
21:00 Žinios 21:53 Sportas 21:58 
Orai 22:00 Galaktikos sergėtojai 
00:25 Bukas ir bukesnis 2 02:20 
paskutinis žmogus Žemėje 

 
05:30 panorama.  05:52 Sportas. 
Orai 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 algirdo muzikos 
mokyklos koncertas „Mes – jė-
ga”. 07:40 Kultūrų kryžkelė. Ru-
sų gatvė.  08:10 Misija. Vilnija.  
08:35 pažvelk į profesiją kitaip 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau!  09:55 Mokslo sriuba 10:25 
Dvyliktoji naktis  13:20 Klauskite 
daktaro 14:10 Stilius 15:00 Mano 
benamės sielos 16:00 Euroma-
xx 16:35 Baras. Dokumentinis 
filmas apie artūrą Barysą „Ba-
rą” 17:30 atspindžiai. paveldo 
kolekcija. HD 18:00 prisikėlimo 
ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 Bertolučis pagal Bertolučį 
20:45 Stambiu planu 21:30 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. tylus 
skrydis 23:00 lRt OpUS ORe. 
Grupė „the Roop” 00:25 Kino 
žvaigždžių alėja. tylus skrydis  
01:50 lRt OpUS ORe. Grupė 
„the Roop”.  02:45 linija, spal-
va, forma. 03:15 Stilius 

11.1� val.
Popiežiaus Pranciškaus  

atvykimas
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TREČIADIENIS, �018 m. RUGSĖJO 19 D., www.NAUJASISGELUPIS.LT
PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS 
+17 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+16 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8958 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8420 nSv/val. 

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

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

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1171
Data: 2018-09-16

    
64 29 35 39 19 09 10 46 48 18 
52 13 58 74 72 33 66 43 03 30 
27 17 55 51 07 06 44 14 20 21 
26 11 54 65 71 75 69 02

 VISA LENTELĖ
67 41 59 12 49 37 62 08 
40 25

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

13196.00€      2
14.00€ 1114
2.00€ 15742
1.00€ 48348

PAPILDOMI PRIZAI
041*508 600 Eur

0137684 Automobilis “NIS-
SAN LEAF”

0371982 Automobilis “RE-
NAULT CLIO”

060*461 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”

008*017 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”

0075470 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”

0081945 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”

0385021 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”

0550409 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”

0251168 Bluetooth kolonėlė 
“JBL Go”

02**041 Išmanioji apyrankė 
„XIAOMI”

020*587 Išmanusis telefonas 
“Huawei”

055*920 Išmanusis telefonas 
“Huawei”

0338490 Išmanusis telefonas 
“Huawei”

0468902 Išmanusis telefonas 
“Huawei”

0309343 Išmanusis telefonas 
“Huawei”

0144026 Išmanusis telefonas 
“Huawei”

0055193 Išmanusis telefonas 
“Huawei”

009*140 Išmanusis televizo-
rius Philips

007*369 Išmanusis televizo-
rius Philips

0501933 Išmanusis televizo-
rius Philips

0224817 Išmanusis televizo-
rius Philips

0306030 Išmanusis televizo-
rius Philips

0163034 Išmanusis televizo-

RUGSĖJO

19
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+24

+13
RUGSĖJO

20
KETVIRTADIENIS

+25
KLAIPĖDA

+13 +24+15

RUGSĖJO

21
P E N K TA D I E N I S

RUGSĖJO

22
š E š TA D I E N I S

RUGSĖJO

23
S E K m A D I E N I S

RUGSĖJO

24
P I R m A D I E N I S

RUGSĖJO

25
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+23

+15
+25
KLAIPĖDA

+14 +22+14

VILNIUS
+24

+16
+26
KLAIPĖDA

+16 +27+16

VILNIUS
+15

+13
+15
KLAIPĖDA

+12 +15+13

VILNIUS
+12

+10
+13
KLAIPĖDA

+9 +12+11

VILNIUS
+13

+8
+12
KLAIPĖDA

+8 +11+8

VILNIUS
+11

+7
+12
KLAIPĖDA

+6 +11+8

rius Philips

0498651 Išmanusis televizo-
rius Philips

047*963 Kompiuteris Leno-
vo

022*482 Kompiuteris Leno-
vo

0525807 Kompiuteris Leno-
vo

0536666 Kompiuteris Leno-
vo

0476615 Kompiuteris Leno-
vo

0155366 Kompiuteris Leno-
vo

0005146 Kompiuteris Leno-
vo

005*025 Pakvietimas į TV 
studiją

050*129 Pakvietimas į TV 
studiją

055*412 Pakvietimas į TV 
studiją

014*561 Pakvietimas į TV 
studiją

059*503 Planšetinis kompiu-
teris Samsung

027*880 Planšetinis kompiu-
teris Samsung

0557976 Planšetinis kompiu-
teris Samsung

0194807 Planšetinis kompiu-
teris Samsung

0356747 Planšetinis kompiu-
teris Samsung

0380482 Planšetinis kompiu-
teris Samsung

0018199 Planšetinis kompiu-

Rugsėjo 19 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:56
leidžiasi 19:29

Dienos ilgumas 12.33
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Arnulfas, Januarijus, Girvinas, 

Vytė, Vilhelmina, Vilė
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, bazilikus, rozmarinus, 

mairūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas konservuoti 
šakniavaisius.

Rugsėjo 20 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:58

leidžiasi 19:27
Dienos ilgumas 12.29

Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Fausta, Kolumba, Vainoras, 

Tautgirdė, Eustachijus, Vainora
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugsėjo 21 d.
PENKTADIENIS

Tarptautinė taikos diena
Bobų vasara pasveikink

Šv. Matas, Alutinis
Tarptautinė Alzheimerio ligos 

diena 
Saulė teka 07:00

leidžiasi 19:24
Dienos ilgumas 12.24

Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Matas, Mantvilas, Viskintė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugsėjo 22 d.
ŠEŠTADIENIS

Baltų vienybės diena 
Rudens lygė (lygiadienis)

Tarptautinė diena be auto-
mobilio 

Šiaulių miesto gimimo diena
Saulė teka 07:02

leidžiasi 19:21
Dienos ilgumas 12.19
Priešpilnis (pilnėja)
12 mėnulio diena

Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 
Virmantė

Tinkamas laikas sėti: 
baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, pomidorus, 

paprikas, žirnius, pupas ir pu-
peles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti vaisius, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugsėjo 23 d.
SEKMADIENIS

Lietuvos žydų genocido atmi-
nimo diena 

Saulė teka 07:03
leidžiasi 19:19

Dienos ilgumas 12.16
Priešpilnis (pilnėja)
13 mėnulio diena

Linas, Teklė, Galintas, Galintė, 
Lina, Linė

Tinkamas laikas sėti: 
baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, pomidorus, 

paprikas, žirnius, pupas ir pu-
peles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugsėjo 24 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 07:05
leidžiasi 19:16

Dienos ilgumas 12.11
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Gerardas, Gedvinas, Gedvinė
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, pomidorus, 

paprikas, žirnius, pupas ir pu-
peles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

teris Samsung

056*050 Robotas - siurblys 
“Sencor”

045*276 Robotas - siurblys 
“Sencor”

0217062 Robotas - siurblys 
“Sencor”

0582106 Robotas - siurblys 
“Sencor”

0010529 Robotas - siurblys 
“Sencor”

0463061 Robotas - siurblys 
“Sencor”

0294567 Robotas - siurblys 
“Sencor”

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
1 090 000 Eur

Lošimo Nr. 663
Data: 2018-09-16

Tel. 1634
3000 Eur - 663-0007708

Piniginius prizus po 500 Eurų 
laimėjo 15 žaidėjų:

663-0006350

663-0016771

663-0039441

663-0042636

663-0049563

663-0054*18

Piniginius prizus po 300 Eurų 
laimėjo 25 žaidėjų:

663-0005310

663-0013729

663-0013831

663-0016*59

663-0032*86

663-0040237

663-0049682

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
TOYOTA YARIS, 10 X 500€ IR 
100 X 50€

Lošimo Nr. 294
Data: 2018-09-14

SKAIČIAI
24, 33, 35, 46, 49 + 05, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 18997865.30€    0

5 + 1 1634210.00€      0

5 96130.00€ 0

4 + 2 6008.10€ 0

4 + 1 239.60€ 1

4 106.30€ 2

3 + 2 58.40€ 7

2 + 2 22.20€ 97

3 + 1 18.50€ 81

3 15.10€ 154

1 + 2 10.20€ 441

2 + 1 8.30€ 1238

PROGNOZĖ: 28000000 Eur


