
NUKelta Į 6 p. 

Ar mažos ligoninės trukdo 
didžiosioms? 

Laima
DUOBLIENĖ

Spalio 4 d. Prienų 
ligoninėje LR Seimo 
nariai bei kaimyninių 
rajonų ligoninių vadovai 
diskutavo apie rajoninėse 
ligoninėse teikiamas 
paslaugas, jų ateitį. 

Diskusijoje dalyvavo Sei-
mo nariai Rasa Budbergytė, 

Juozas Olekas, Julius Saba-
tauskas, Prienų r. savival-
dybės meras Alvydas Vai-
cekauskas, Prienų ligoninės 
direktorė Jūratė Milaknienė, 
pavaduotojai Vaidotas Kar-
velis, Loreta Šiugždinienė, 
Pakruojo ligoninės direkto-
rius, Lietuvos rajoninių ligo-
ninių asociacijos valdybos 
pirmininkas Vygantas Suda-
ris, Kaišiadorių ligoninės di-
rektorė Edita Skarakodienė, 

Vilkaviškio ligoninės direk-
torius Linas Blažaitis.

Svarbiausia – suvaldyti 
ligonių srautus 

Situaciją, kuri šiuo metu 
yra rajoninėse arba populia-
riai vadinamose mažosiose 
ligonėse, apžvelgė Lietuvos 
rajoninių ligoninių asociaci-
jos valdybos pirmininkas V. 
Sudaris. Jo teigimu, finansinė 
situacija gerėja, tačiau pernai 
net 24 ligoninės metus baigė 
su neigiamu rezultatu. 

Pakruojo ligoninės direktorius, Lietuvos rajoninių ligoninių asociacijos valdybos pirmininkas V. Sudaris, 
Vilkaviškio ligoninės direktorius L. Blažaitis ir Prienų ligoninės direktorė J. Milaknienė.
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Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

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

SKAITYKITE 9 P.

NUKelta Į 2 p. 

Elektroninės 
cigaretės: 
mažesnis 
blogis ar savęs 
apgaudinėjimas?

Miškui įveisti ir 
prižiūrėti – išmokos 
net 12 metų

SKAITYKITE 4 P.

Išrinkta „Sveikiausia 
įmonė / įstaiga 
2018“

SKAITYKITE 7 P.

Dėl gyventojų 
perspėjimo ir 
informavimo 
sistemos patikrinimo

SKAITYKITE 2,3 P.

Naujovės 
organizuojant 
vaikų maitinimą

SKAITYKITE 8 P.

Skausmingą Lietuvos praeitį 
menančiam kalneliui – 30

Lengvinama parama jaunoms 
šeimoms pirkti būstą 
regionuose
Valdžia ir bankai lengvina 
sąlygas jaunoms šeimoms 
su valstybės parama 
įsigyti būstą regionuose. 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (SADM) ir 
bankų atstovai ketvirtadienį 
nusprendė, jog bus pailgintas 
terminas šeimoms pasirašyti 
sutartį su banku dėl paskolos, 
taip pat jos bus geriau infor-
muojamos apie finansavimą 
naujo namo statyboms. 

„Pasitaikė atvejų, kad žmo-
nės nori statyti namą, tačiau 
yra nesusitvarkę statybų leidi-
mo ir, jeigu yra patvirtinama, 
kad jie gali pasinaudoti šitos 
paskatos mechanizmu, jie fi-
ziškai nesuspės sutvarkyti. Tai 
viena dalis, kad žmonėms tai 
reikia atskirai iškomunikuoti. 
Kita dalis, kad pridėti atminti-
nę prie pažymos, kurioje būtų 
svarbiausi dalykai paminėti, 
ką žmogui žinoti ir pasiruošti 
einant į banką ar kitą įstaigą“, 
–  po susitikimo ketvirtadienį 
žurnalistams sakė viceminis-
tras Eitvydas Bingelis.

Pasak jo, be to, nuo kitų 
metų numatoma nuo dviejų 
iki trijų mėnesių pailginti ter-
miną, per kurį norinčios gauti 
valstybės paramą jaunos šei-
mos turėtų pasirašyti sutartį 
su banku.

Anot jo, dėl paramos jau 
kreipėsi daugiau nei 2,1 tūkst. 
žmonių, iš kurių patenkinta 
apie 600-700 prašymų. Šie-
met Vyriausybė tam skirs 4 
mln. eurų. 

Būsto kredito suma, pagal 
kurią apskaičiuojama subsi-
dija, negali būti didesnė kaip 
87 tūkst. eurų. Vaikų neturin-
čioms šeimoms numatyta 15 
proc., vieną vaiką auginan-
čioms – 20 proc., du vaikus – 
25 proc., auginančioms tris ir 
daugiau vaikų – 30 proc. būs-
to kredito sumos subsidija. 

Paskola suteikiama butui ar 
namui šalies regione įsigyti, 
taip pat namo statyboms. Dėl 
paramos gali kreiptis asme-
nys, niekada neturėjusi nuo-
savo būsto jauna šeima – su-
tuoktiniai arba vaiką vienas 
auginantis tėvas ar mama iki 
35 metų.  BNS

Sergamumo 
užkrečiamosiomis 
ligomis 2018 m. 
rugsėjo mėn. 
apžvalga Prienų 
rajone

SKAITYKITE 9 P.

Spalio 7 d. savo 
trisdešimtmetį minėjo 
prie pat Veiverių miestelio 
ribos įkurtas Skausmo 
(arba Močiutės) kalnelis, 
papuoštas koplytstulpiu, 

kryžiais ir mažais 
kryželiais prie kuklių 80 
partizanų kapų. 

Minėjimo metu buvo ati-
dengta ir pašventinta memo-
rialinė lenta, kurioje iškaltos 

9 partizanų pavardės: Juozas 
Balčiūnas-Baika, Antanas Ba-
nislauskas-Neptūnas, Liudvi-
kas Dabrišius- Kareivis, Kazi-
mieras Gudaitis-Maksimas, 
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Lietuva 2008 metais buvo ties bankroto riba
Lietuva 2008 metais buvo beveik ant bankroto ribos, teigia 
Finansų ministerijos atstovas. Pasak Audriaus Želionio, 2008-ųjų 
pabaigoje tarptautinės rinkos užsidarė, todėl vienintelė išeitis 
Lietuvai buvo skolinimasis vidaus rinkoje.   

Šiluma per metus brango 5 proc.
Vidutinė šilumos kaina spalį, palyginti su rugsėju, didėja 5,78 proc. 
Per metus – palyginti su pernai spaliu – šiluma brango 5,11 proc., 
skelbia Kainų komisija. Spalį centralizuotai tiekiamos šilumos 
kaina šalyje siekia 4,94 cento už kilovatvalandę (kWh) (be PVM).

2018 m. spalio 17 d. bus 
vykdomas gyventojų 
perspėjimo ir informavimo 
sistemos (GPIS) 
patikrinimas. Lietuvoje 
bus girdimas perspėjimo 
sirenų kauksmas. Sirenos 
kauks 3 minutes.

Patikrinimo metu, nuo 
11.52 val. iki 11.55 val., bus 
jungiamos elektros sirenos, 
nustojus joms kaukti, 11 val. 
55 min., per Lietuvos radi-
jo ir televizijos pirmąją pro-
gramą arba vietines radijo 
programas gyventojams bus 
skelbiama aktuali informaci-
ja. Išgirdę sirenas, gyvento-
jai privalo nedelsiant įjungti 
radiją ar televizorių ir išklau-
syti skelbiamą informaciją. 
Įprastai sirenos įjungiamos 
du kartus per metus, kai atlie-
kamas gyventojų perspėjimo 
ir informavimo sistemos pa-
tikrinimas. 

Patikrinimo metu gyven-
tojai bus informuojami ir per 
gyventojų perspėjimo ir in-
formavimo, naudojant viešo-
jo judriojo telefono ryšių pas-
laugų tiekėjų tinklus, sistemą 
trumpaisiais pranešimais į 

Dėl gyventojų perspėjimo 
ir informavimo sistemos 
patikrinimo

mobiliuosius telefonus, jei-
gu juose yra įjungta korinio 
transliavimo funkcija.

Gyventojams rekomen-
duojame nustatyti savo mobi-
liuosius telefonus perspėjimo 
pranešimų priėmimui. Tele-
fonų nustatymo instrukcijos 
apie šią sistemą pateikiamos 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
interneto svetainėje adresu: 
http://www.gpis.vpgt.lt ir 
Birštono savivaldybės inter-
neto svetainėje adresu: www.
birstonas.lt.

Vykdomo patikrinimo me-
tu prašome gyventojų laikytis 
rimties, nekelti panikos, užti-
krinti normalų darbo ritmą. 

Birštono savivaldybės 
administracijos

Bendrojo skyriaus 
civilinės saugos

vyriausiojo specialisto 
informacija 

Jonas Kazla-Musolinis, Jonas 
Slavickas-Putinas, Albinas 
Šalčius-Liepsna, Česlovas 
Vaitkūnas-Kolumbas, Jonas 
slapyvardžiu Turkas.

Skausmo kalnelio įkūrėja 
Dalytė Raslavičienė minėji-
mo metu dalijosi skausmin-
gais prisiminimais, kurie ne 
vienam užgniaužė kvapą. 
Moteris pasakojo, kad 1957 
m. jos uošvis Jonas Rasla-
vičius atsivedė ją į šią vietą, 
kurioje tuomet ganėsi gyvu-
liai. Čia buvo jo žemė. Uošvis 
nusiėmė kepurę ir susimąstė. 
Jauna moteris nesuprato, ko-
dėl uošvis taip elgiasi. Vyras 
paaiškino, kad šiame griovy-
je guli daug vyrų, žuvusių už 
Lietuvos laisvę. Tada jis 
paklausė, ar ji žinanti, 
kas yra partizanas. Mar-
ti buvo apie juos girdė-
jusi, bet daug nežinojo. 
Tada uošvis tik palin-
gavo galvą ir pratarė: 
„Viskam savo laikas...“ 
Jis ir įžiebė moters krū-
tinėje tautiškumo ir pa-
siaukojimo ugnį, kuri 
negęsta iki šiol.

Anot D. Raslavičie-
nės, šiame kalnelyje „gul-
dė“ partizanus nuo 1945 m. 
J. Raslavičius marčiai yra 
pasakojęs, kad pas jį ateida-
vę prašyti šovinių visai jauni 
vaikai, lyg nesuprasdami, kur 
veliasi... Jis tik palinguodavęs 
galvą ir, žinoma, patenkin-
davęs jų prašymus... Po 2–3 
savaičių vyras juos matyda-
vo čia, griovyje, negyvus ir 

Skausmingą Lietuvos praeitį 
menančiam kalneliui – 30

atKelta IŠ 1 p. išniekintus. Knygoje „Vei-
veriai“ rašoma: „Gulėdavo 
čia jie po kelias dienas, basi, 
apnuoginti, išbalę, per lietų, 
rudens ir pavasario darganas. 
Budrios enkavedistų akys se-
kė, ar neverks kas prie jų, ar 
neišsiduos, ar neatsiras kas 
galėtų priversti atpažinti. Ne-
žinia, ar vien atpažinimui jie 
čia buvo guldomi. Gal dau-
giau įbauginimui: nedrįskite, 
ir jums taip bus.“

D. Raslavičienė, nuspren-
dusi kalnelį paversti rimties ir 
pagarbos vieta, smulkiai prisi-
minė sunkų ir kalnelio atstaty-
mo kelią. Anot jos, sovietme-
čiu trypė kalnelį puošiančias 
gėles, vogdavo žvakes, ker-
šijo jai ir jos vaikams: draskė 

tėvų kapus, rašė anoniminius 
grasinančius, keikiančius ją 
laiškus. 

Moters prisiminimuose 
ryškiai įsirėžę 1988 m. aki-
mirkos, kai pas ją atėjo poeto 
Dabrišiaus sesuo Petronėlė 
ir paprašė pagalbos surasti ir 
perlaidoti brolio ir dar 4 karių 
palaikus, kurie užkasti griovy-
je anapus kelio. D. Raslavičie-

nė kreipėsi pagalbos į tuome-
tinį kolūkio pirmininką Pace-
vičių. Pirmininkas leido nau-
dotis kolūkio ekskavatoriumi 
taręs: „Kaskit kiek reikia, tik 
raskit.“ Moteris pasakojo, kad 
darbai vyko ne vieną savaitę, 
kol vieną dieną ekskavato-
riaus kaušas užkliuvo už spy-
gliuotos vielos, po kuria rado 
Jono Kazlo ir Česlovo Vait-
kūno kūnus. D. Raslavičienė 
prisiminė, kaip ėjo pas tuo-
metinę kultūros namų direk-
torę prašyti salės šarvojimui. 
Direktorė nenorėjo leisti, nes 
salės reikėjo šokiams, ji tepa-
sakė: „Tuos supuvusius ban-
ditų kaulus pasišarvok savo 
dvare, kurį atgavai“. D. Rasla-
vičienei pagrasinus pašarvoti 

palaikus kultūros namų kieme 
ir iškviesti televiziją, direktorė 
metė kultūros namų raktus jai 
po kojom ir pro dantis iškošė: 
„Šarvokis, tik žiūrėk, kad ne-
būtų bardako“.  Pasak Skaus-
mo kalnelio įkūrėjos, tai buvo 
pirmosios Lietuvoje partizanų 
laidotuvės. Mišias už Lietuvos 
gynėjus aukojo 3 kunigai.

D. Raslavičienė didžiuojasi, 

kad Skausmo kalnelis, kurį ji 
vadina savo kūdikiu, žinomas 
ir už Lietuvos ribų. Anot mo-
ters, čia yra apsilankę 14 ša-
lių ambasadoriai, prezidentas 
Valdas Adamkus su žmona 
Alma, Vytautas Landsbergis 
su žmona. Šią garbingą vietą 
laimino ir žegnojo Sergejus 
Kovoliovas iš Maskvos. 

Skausmo kalnelio įkūrėja 
sakė perduodanti „savo kūdi-
kį“ į Veiverių seniūno rankas 
ir tikinti, kad jis ir toliau rū-
pinsis ir gerbs šią vietą. Baig-
dama savo kalbą D. Raslavi-
čienė padėkojo Prienų rajono 
savivaldybės ir žiniasklaidos 
atstovams, architektui Jonui 
Jagėlai už memorialinę lentą, 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
generalinei direktorei Teresei 
Birutei Burauskaitei, Memo-
rialinio departamento direk-
torei Gintarei Jakubonienei, 
Lietuvos šaulių sąjungos Kau-
no Vytauto Didžiojo 2-osios 
rinktinės Prienų 206 kuopai 
ir jos vadui Egidijui Visoc-
kui bei visiems geros valios 
žmonėms, padėjusiems at-
kurti Skausmo kalnelį, išsau-
goti ir perduoti ateinančioms 
kartoms skaudžius Lietuvos 
istorijos puslapius.

Minėjimo metu šv. Mišias 
Veiverių Šv. Liudviko bažny-
čioje aukojo Veiverių parapi-
jos kunigai Kęstutis Vosylius, 
Kazimieras Skučas bei Kau-
no Šv. Pranciškaus Ksavero 
(jėzuitų) rektorato rektorius, 
kunigas Aldonas Gudaitis. O 

Skausmo kalnelyje susi-
rinkusiems minėjimo da-
lyviams dainas dovanojo 
Faustės Simonavičiūtės, 
Elenos Sakavičiūtės bei 
Ramintos Grėbliauskienės 
tercetas.

Po minėjimo visi susi-
rinkusieji palydėjo dide-
lį būrį žygeivių į pėsčiųjų 
žygį, skirtą Lietuvos šau-
lių sąjungos įkūrėjo Mato 
Šalčiaus ir Veiverių krašto 

Lietuvos partizanų atminimui 
pagerbti. 21 km ilgio žygy-
je nuo Veiverių iki Čiudiškių 
buvo aplankytas Juodbūdis, 
Pajiesys bei Klebiškis. Žygei-
viai susitiko su Juodbūdžio, 
Pajiesio, Klebiškio kaimo bei 
Išlaužo krašto bendruomenė-
mis, taip pat aplankė Lietuvos 
partizanų kapinaites Klebiškio 
miške. NG
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar gerai, kad 
pėstiesiems 
bus draudžiama 
kalbėtis 
telefonu 
perėjose, 
vairuotojai turės 
praleisti ir tik 
besirengiančius 
žengti į perėją 
žmones?

REKLAMA

Janina Giedraitienė
Baisu, kai matau jaunimą 

einančius per perėjas su au-
sinėmis ar nosis į telefonus 
įkišusius ir nesižvalgančius. 
Kartais nesižvalgydami per 
perėją skuba ir pensininkai 
– lyg laiko mažai turėtų! Gal 
dabar situacija pasikeis. Prie-
nuose vairuotojai dažniausiai 
praleidžia pėsčiuosius. Yra 
tik viena perėja, kuria sudė-
tinga pereiti į kitą pusę. Tai 
– už tilto, anoj pusėj Nemu-
no. Ten, norint pereiti į kitą 
kelio pusę, tenka labai ilgai 
laukti, kol mašinos sustoja ir 
praleidžia. 

Rytis Kazlauskas 

Dažnai pastebiu, kad ne vi-
si vairuotojai praleidžia pės-
čiuosius. Gal dabar jie bus 
atidesni ir greičiau pastebės 
belaukiančius prie perėjos. 
Daug yra ir pėsčiųjų, kurie 
per gatvę eidami nepastebi, 
kas vyksta aplinkui, nes ne-
pakelia galvos nuo telefono. 
Pėstieji dažniausiai pamiršta, 
kad prieš žengdami į gatvę 
jie turi įsitikinti, ar vairuoto-
jas juos mato. Gal galvoja, 
kad jei perėjoje sužalos vai-
ruotojas, kuris nepastebėjo 
(gal saulė apakino), mažiau 
skaudės? 

Laura Urbonienė

Manau, kad pokyčiai – į 
gera. Juk pusė minutės, kol 
pereisi gatvę, jei feisbuke 
nepabuvosi ar telefonu ne-
pakalbėsi, nieko nepakeis. 
Rimta problema ir vyresnio 
amžiaus pėstieji, kurie nesi-
žvalgydami žengia į gatvę. 
Todėl vairuotojai turi būti 
itin atidūs. Gyvenu ne Lie-
tuvoje, todėl kiekvieną kartą 
pastebiu, kad vairuotojams, 
ypač Prienuose, labai trūks-
ta vairavimo kultūros: kan-
trybės, tolerancijos ir ele-
mentaraus mandagumo. Ar 
tikrai situacija pagerės, jei 
vairuotojai privalės praleisti 
ir tik ketinančius eiti per ga-
tvę, paaiškės, kai naujovės 
įsigalios. Juk kartais mote-
riškės sustoja prie perėjos 
tik paplepėti. Apskritai, tai 
visi turime daugiau galvoti 
vieni apie kitus, būti atides-
ni, pakantesni – ir problemų 
sumažės. 

Laurynas Tulevičius

Labai geri pokyčiai, nes 
matau daug vairuotojų, ku-
rie važiuodami nepastebi 
žmonių, chuliganiškai vai-
ruoja. Vairuotojams poky-
čiai nelabai dideli, bet gal 
kartais bus sunku nustaty-
ti, ar žmogus ketina eiti per 
gatvę, ar tik sustojo telefonu 
pakalbėti. Labai gerai, kad 
pagaliau atkreipta daugiau 
dėmesio į pėsčiuosius, kad 
ir jie patys turi būti labiau 
atsakingi. Jei žmonės KET 
laikosi tik todėl, kad jų ne-
nubaustų, o ne todėl, kad 
būtų saugiau ir patiems, ir 
aplinkiniams, tai situacija 
nepasikeis. Kultūros trūksta 
visiems – ir vairuotojams, ir 
pėstiesiems, o to jokios tai-
syklės ir baudos nepakeis.

Edita Karaliūtė
Labai gerai, kad pradės 

bausti einančius per gatvę ir 
kalbančius telefonu, ausinė-
se muzikos besiklausančius, 
nes jie bus priversti apsižval-
gyti, įsiklausyti. Ir tai lies ne 
vien tik per gatvę, bet ir per 
geležinkelio bėgius einan-
čius. Juk jau ne vienas žmo-
gus, ėjęs su ausinukais per 
geležinkelį. Tačiau nenorė-
čiau pritarti, kad vairuotojai 
privalės praleisti kiekvieną 
sustojusįjį prie perėjos, nes 
pastebiu, kad ne visi, kurie 
stovi prie gatvės, ruošiasi 
eiti į kitą pusę. Pirmiausia, 
kad įvyktų mažiau nelaimin-
gų atsitikimų, visi – ir vai-
ruotojai, ir pėstieji – turime 
suprasti ir gerbti vieni kitus, 
vertinti ir saugoti gyvybes. 
Baudos čia nieko nepadės. 

SPALIO 20 d. Bilieto kaina – 4 Eur. Vaikai iki 5 m. su tėvų priežiūra įlei-
džiami nemokamai. 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).

Bus teisiami už išviliotus tūkstančius eurų 
Penki jaunuoliai bus teisiami už sukčiavimą: jie kaltinami 2017 
metais iš trijų garbaus amžiaus marijampoliečių išvilioję daugiau 
kaip 15 tūkstančių eurų. Nukentėjusiems skambino ir nurodymus 
davė asmenys iš Marijampolės pataisos namų.

Ortodoksai perspėja dėl protestų Ukrainoje
Vienas Rusijos Ortodoksų Bažnyčios hierarchas perspėjo dėl 
protestų Ukrainoje, jeigu šios šalies bažnyčia bus pripažinta 
nepriklausoma nuo Maskvos patriarchato. Tai nuskambėjo 
ruošiantis Ukrainos Bažnyčiai tapti nepriklausoma.

2018 m. spalio 17 d. bus 
atliekamas gyventojų 
perspėjimo ir informavimo 
sistemos techninis 
patikrinimas, kurio metu 
11 val. 52 min. visoje šalyje 
bus girdimas perspėjimo 
sirenų kauksmas. Sirenos 
kauks 3 minutes. 

Nustojus kaukti sirenoms 
per Lietuvos radijo 1-ąją ir 
2-ąją programas, radijo stotį 
„Pūkas“ iš Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departa-
mento prie VRM Aliarmavi-
mo ir operacijų koordinavimo 
centro bus skelbiama infor-
macija gyventojams. 

Prašome gyventojų išklau-
syti perduodamą informa-
ciją.

Gyventojai bus informuo-
jami ir trumpaisiais praneši-
mais į mobiliuosius telefonus, 
kuriuose yra įjungta korinio 
transliavimo funkcija. Norint 
gauti trumpuosius praneši-
mus, reikia  mobiliuosiuose 
telefonuose suaktyvinti kori-
nio transliavimo funkciją. Te-
lefonų nustatymo instrukcijos 
ir daugiau informacijos apie 
šią sistemą pateikiama tin-
klalapyje www.vpgt.lt. Per-
spėjimo pranešimų perdavi-
mas prasidės kartu su sirenų 
jungimo pradžia 11.52 val. ir 
tęsis iki 12.03 val. Pranešimai 
bus kartojami kas 1 min.

Prienų rajono savivaldy-
bės administracijos Bendrojo 

skyriaus vyr. specialistas  
Romas Trakymas 

Spalio 17 d. 
– gyventojų 
perspėjimo ir 
informavimo 
sistemos 
patikrinimas

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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Priimamos paraiškos 
Miško veisimas saugo aplin-

ką, užtikrina tvarią miškų ūkio 
plėtrą bei švelnina klimato kai-
tą. Miškams veisti pagal KPP 

Miškui įveisti ir prižiūrėti – išmokos net 12 metų

priemonės „Investicijos į miš-
ko plotų plėtrą ir miškų gyvy-
bingumo gerinimą“ veiklos 
sritį „Miško veisimas“ šiemet 
jau antrą kartą priimamos pa-

raiškos. Jas galima teikti iki 
spalio 31 d. Šiam paraiškų pri-
ėmimo etapui skirta 9 509 554 
Eur paramos lėšų. 

Paraiškos miško veisimo 
paramai gauti teikiamos tik 
elektroniniu būdu, naudojantis 
Žemės ūkio ministerijos infor-
macinės sistemos ŽŪMIS por-
talo internetine prieiga adresu 
https://zumis.lt. Paraiškas per 
ŽŪMIS reikėtų pateikti ne 
vėliau kaip iki kvietimo teik-
ti paraiškas paskutinės dienos 
12 valandos. 

Savaime mišku apaugusioje 
žemėje, kai papildomai jos žel-
dinti nereikia, miško įveisimo 
išmoka nemokama, o miško 
priežiūros, apsaugos ir ugdy-
mo išmoka mokama, jei žė-
linių vidutinis amžius yra iki 
penkerių metų.

Teikti paraiškas gali juridi-
niai ir ne jaunesni kaip 18 me-
tų amžiaus fiziniai asmenys, 
kuriems žemė, planuojama 
apželdinti mišku, priklauso 
nuosavybės teise, bei savival-
dybės, kurios tokią žemę valdo 

patikėjimo teise.

Tinkamos finansuoti 
išlaidos

Remiamas miško veisi-
mas (mokama vienkarti-
nė kompensacinė išmoka), 
įveisto miško priežiūra, ap-
sauga ir ugdymas (12 metų 
mokama kasmetinė kom-
pensacinė išmoka). Tačiau 
parama neteikiama, jei so-
dinami trumpos rotacijos 
želdiniai (kirtimų rotacijos 
trukmė – iki 15 metų), ka-
lėdinės eglutės ir greitai au-
gančių rūšių medžiai, skirti 
energijai gaminti. Želdinant 
greitai augančias medžių 
rūšis, kurių laikotarpis tarp 
dviejų kirtimų yra nuo 15 
iki 20 metų, parama teikia-
ma tik jų įveisimo išlaidoms 
kompensuoti. Miško prie-
žiūros, apsaugos ir ugdymo 
išmokos nemokamos.

Parama neteikiama, jei 
miškas jau buvo pradėtas 
veisti ar įveistas iki paramos 
paraiškos pateikimo.

UžsK. Nr. 010

Prieš šešerius metus 
Dalius Triznickas 
nusipirko 2,4 ha žemės 
sklypą Utenos rajone ir 
apsodino jį ąžuoliukais 
bei eglutėmis. Medeliai 
šiuo metu jau gerokai 
paaugę ir sėkmingai 
stiebiasi aukštyn. 
Sodinukams įsigyti ir 
prižiūrėti, apsaugoms 
aplink ąžuolus įrengti 
jis pasinaudojo parama 
pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 m. 
programą (KPP). 

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

2018-10-08 apie 16 val. 25 min. 
Prienų r., Jiezno mst., Vytauto g., 
patikrinimui sustabdžius motoci-
klą „Honda“, jį vairavęs neblaivus 
(2.14 prom. alkoholio) ir neturintis 
teisės vairuoti transporto priemo-
nę vyras (g. 1992 m.) sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-10-09 18:49 val. iš GMP 
gautas pranešimas, kad Prienuo-
se, J. Basanavičiaus g. reikalinga 
pagalba išnešti sunkiasvorį ligonį. 
Iš buto išnešta E. S. (1932 m.) ir 
įkelta į GMP automobilį.

2018-10-10 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas moters (g. 
1979 m.) pareiškimas, kad vyrui 
(g. 1990 m.) už sutartus atlikti ap-
dailos darbus kieme statybinėms 
medžiagoms įsigyti davė 270 
eurų. Tačiau vyras nei statybinių 
medžiagų, nei darbų neatliko, 
pinigų negrąžino, visais žinomais 
jo kontaktais nekontaktuoja. 
Nuostolis – 270 eurų.

Rusijos futbolo žvaigždėms gresia kalėjimas  
Nešlovę užsitraukę Rusijos futbolininkai Pavelas Mamajevas ir 
Aleksandras Kokorinas už vieno valstybės tarnautojo sumušimą 
Maskvos kavinėje gali būti pasiųsti už grotų penkeriems metams 
po užpuolimo, kuris antradienį Rusijoje sukėlė pasipiktinimą.

JAV griežtina apribojimus užsienio investicijoms
JAV vyriausybė trečiadienį paskelbė planuojanti sugriežtinti 
užsienio investicijų pagrindiniuose technologijų sektoriuose 
priežiūrą ir analitikai sako, jog šis žingsnis yra daugiausia 
nukreiptas prieš Kiniją.

Išmoka už 1 ha priklauso nuo medžių rūšies:

Medžių rūšys* Miško įveisimo
išmoka Eur už 1 ha

Miško priežiūros,
apsaugos ir ugdymo
kasmetinė išmoka

(mokama 12 metų) Eur už
1 ha

Paprastoji pušis 1097 363
Paprastoji eglė 988 284
Karpotasis ir plaukuotasis beržai, paprastasis
skroblas 1002 123

Juodalksnis 1023 123
Europinis ir plačiažvynis maumedžiai 1900 204
Paprastasis klevas, paprastasis uosis, kalninė
guoba, paprastasis skirpstas, paprastoji vinkšna 2491 224

Mažalapė liepa 2578 178
Bekotis ir paprastasis ąžuolai, paprastasis bukas 3140 246
Drebulė 1546 136
Hibridinė drebulė 2123 150

Jurgitos Ulkienės nuotr.

Mišką sodinti skatinama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose bei nenašiose žemėse.

Išmoka už 1 ha priklauso nuo medžių rūšies:

Mišką sodinti skatinama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių 
turinčiose bei nenašiose žemėse. (Jurgitos Ulkienės nuotr.)

Aš sodinau, o Dievas davė augimą.
Peliksas Martišius

Jau 100 metų Pelikso Martišiaus uždegtas „Žiburys“ šviečia ne tik
Prienuose, jo šviesa sklinda po Lietuvą ir pasaulį. Gimnazijos bendruomenė
džiaugiasi nuveiktais darbais, didžiuojasi išugdytais žmonėmis. Kviečiame
Jus į iškilmingą Šimtmečio šventę, kuri vyks 2018 m. spalio 20 dieną.

Programa:
15.30 val. − šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje.
17.00 val. − šventė Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendruomenės vardu

Direktorė Irma Kačinauskienė
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Astravo jėgainės reaktorius bus įjungtas kovą
Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės 1-ojo bloko 
„fizinis paleidimas“ planuojamas 2019 metų kovą. Joje bus įrengti 
du rusiško VVER projekto reaktoriai, kurių kiekvieno galia - 1 200 
megavatų.

Britanija liepė paaiškinti pinigų kilmę
Prabangioje Londono parduotuvėje „Harrods“ per dešimtmetį 16 
mln. svarų (apie 18,3 mln. eurų) išleidusi azerbaidžanietė tapo 
pirmuoju savo turto kilmės negalinčiu paaiškinti asmeniu, iš kurio 
Didžiosios Britanijos valdžia konfiskavo lėšas.

Paskutinę vasaros dieną 
Lietuvos kino teatrus 
pasieks naujas filmų 
„Šrekas“ ir „Namai“ 
kūrėjų darbas – animacinė 
komedija „Du ančiukai ir 
žąsinas“.

Ko gero, savo pažįstamų tar-
pe turite tokį senbernį vienišių, 
kurio bambėjimas jau gerokai 
įgrisęs? Jis vis dar vaizduoja-
si esąs kietas bičas, nors visi 
aplink žino – tas peraugęs pa-
auglys jau seniai turėjo suaugti. 
Toks ir jis – žąsinas Alfis. Vi-
siškai be stabdžių ir jokios at-
sakomybės, o pulko taisyklės 
jam atrodo juokingos. Tačiau 
tai amžinai tęstis negali. Alfiui 
nepasiseka – jis susižeidžia 
skrydyje, ir kitą pavasarį jo lau-

„Šreko“ kūrėjai pristato naują 
animacinę komediją „Du 
ančiukai ir žąsinas“

kia visai kitoks likimas.
O tuo metu du linksmai ža-

vūs ančiukai pasimeta nuo 
savo pulko. Mažyliai tikrai 
pražus, jeigu jais kas nors ne-
pasirūpins. Ančiukai atsiduria 
būtent vienišiaus Alfio globo-
je, ir dabar Alfis turi surizikuo-
ti – prisiimti atsakomybę už 
šiuos įžūlokus mažius. Keisto-
ji trijulė turės tapti tikra šeima, 
kad po ilgos kelionės saugiai 
pasiektų pietus.

Filmas bus rodomas du-
bliuotas lietuviškai, be sub-
titrų.

REŽISIERIUS:Christop-
her Jenkins.

Filmo treileris: https://www.
youtube.com/watch?v=UB_
Q-ZEQPeg 

Gyvenimui tampant vis 
labiau skaitmenizuotam, 
dalis žmonių jau pamiršo, 
ką reiškia, eiti į banką 
ar skambinti telefonu 
norint užsiregistruoti 
pas gydytoją. Internetu 
paprasta apsipirkti, 
kreiptis į valstybines 
įstaigas su prašymais 
ar skundais, deklaruoti 
pajamas, saugiai naudotis 
elektronine bankininkyste 
ir kita. Paskatinti atrasti 
šias ir daugelį kitų 
interneto suteikiamų 
galimybių kviečia vietos 
bendruomenėms skirtas 
projektas „Prisijungusi 
Lietuva: efektyvi, 
saugi ir atsakinga 
Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“.

Visoje Lietuvoje prasi-
dedančio projekto tikslas – 
kelti gyventojų skaitmeninį 
raštingumą ir padėti atrasti 
interneto suteikiamas gali-
mybes, projekte dalyvaujant 
su gyvenamosios vietos ben-
druomene.

Prienų Justino Marcinke-
vičiaus viešosios bibliotekos 
Informacijos skyriaus vyres-
nioji bibliografė Jūratė Anan-
kienė pasakoja, jog 2017 m. 
bibliotekoje ir jos padaliniuo-
se pasinaudoti internetu buvo 
užsukę  15 509 lankytojai. 

Bibliotekoje lankytojai 
dažniausiai tikrinasi elektro-
ninį paštą, naršo socialiniuo-
se tinkluose, klausosi muzi-
kos, pildo dokumentus, moka 
mokesčius, spausdinasi ban-
ko išrašus, skaito naujienas 
portaluose. Anot pašnekovės, 
nors rajone gyventojų mažė-
ja, poreikis kelti skaitmeninį 
raštingumą išlieka toks pats. 
Net ir tiems asmenims, kurie 
jau turi skaitmeninio raštin-
gumo pagrindus, vertėtų tu-
rimas žinias atnaujinti.

„Deja, bendruomenės vis 
dar neišnaudoja interneto 
privalumų. Žmonėms trūksta 
motyvacijos kelti savo skai-
tmeninį raštingumą, domėtis 
interneto suteikiamomis ga-
limybėmis ir taip palengvin-

Elektroninės paslaugos: ar jau mokame 
jomis pasinaudoti?

ti savo kasdienybę. Vyresnio 
amžiaus žmonėms trūksta 
drąsos naudotis e. paslaugo-
mis, jie verčiau renkasi tradi-
cinius būdus. Nors dauguma 
lankytojų žino apie asmens 
duomenų saugumo svarbą 
internetinėje erdvėje, dalis ne 
visada gilinasi, kas vyksta su 
jų duomenimis, pavyzdžiui, 
pasinaudoję internetu, neat-
sijungia nuo socialinio tinklo 
paskyros ar savo elektroninio 
pašto dėžutės“, – apie lanky-
tojams kylančius sunkumus 
pasakoja J. Anankienė. 

Sužinoti apie plačias elek-
troninių paslaugų galimybes, 
išmokti naudotis internetu ar 
pagilinti skaitmeninius įgū-
džius kviečia projektas „Pri-
sijungusi Lietuva“, kurio me-
tu naudos turės tiek tie, kurie 
iki šiol neišdrįso pradėti nau-
dotis internetu, tiek tie, kurie 
jau naudojasi skaitmeninėmis 
technologijomis, tačiau yra 
atviri ir norintys išmokti nau-
jų, sudėtingesnių dalykų.  

Projekto dėmesio 
centre – bendruomenės 
skaitmeniniai poreikiai

Įsitraukusios į projekto vei-
klas, vietos bendruomenės 
tiesiai iš ekspertų galės su-
žinoti, kokią naudą žmogui 
suteikia e. paslaugos, kam 
reikalingas e. parašas, kodėl 
svarbi privatumo apsauga, 
kaip apsipirkti neišeinant iš 
namų ar lengvai susisiekti su 
giminaičiais užsienyje.  

Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnybos Skai-
tmeninių paslaugų departa-
mento direktorius Vaidotas 
Ramonas pasakoja, jog viena 
iš populiariausių elektroni-
nių priemonių Lietuvoje – e. 
parašas.  Šią priemonę turi 
beveik 1 milijonas žmonių, 
tačiau naudojasi tik 14 proc. 
gyventojų.

Projekto metu bendruome-
nės nariai bus supažindina-
mi su pasirašymui e. parašu 
reikalingomis priemonėmis, 
mokomasi praktiškai juo pa-
sirašyti. Projekto metu bus 
dalinamos pasirašymui e. 
parašu praversiančios prie-
monės, pavyzdžiui, lustinių 
kortelių skaitytuvai.

„Kalbant apie vertingus 
skaitmeninius įrankius, iš-
skirčiau elektroninį parašą. 
Jis suteikia galimybę susi-
tvarkyti daug reikalų neiš-
vykstant iš namų ir tokiu bū-
du taupyti savo finansus bei 
laiką. Projekto metu supažin-
dinsime vietos bendruome-
nes su e. parašo galimybėmis 
ir  pasirašymui reikalingomis 
priemonėmis. Taip pat daug 
dėmesio skirsime saugumo 
internetinėje erdvėje klausi-
mams. E. parašo, kaip ir kitų 
skaitmeninių įrankių, nau-
dojimas saugus tuomet, kai 
laikomės elementarių taisy-
klių – naudojame atnaujin-
tą programinę įrangą, kom-
piuteryje yra įdiegta antivi-
rusinė programa, apgalvotai 
pasirenkame slaptažodžius, 
darome svarbių duomenų ko-
pijas, visuomet pasitelkiame 
kritinį mąstymą, įvertiname, 
ar siūlomos elektroninės pa-
slaugos, e. laiškai ar žinutės 
yra patikimi“, – keliais patari-
mais dalinasi V. Ramonas.

Šiais ir daugiau praktinių 
pavyzdžių, kaip saugiai elg-
tis internete, kaip apsaugoti 
asmens duomenis bendruo-
menės sužinos specialių pro-
jekto mokymų metu. 

Skaitmeninė 
bendruomenė – ateities 

bendruomenė
Nuo 2002 metų Lietuvos 

informacinės visuomenės ug-
dymu užsiimančios asociaci-
jos  „Langas į ateitį“ direktorė 
Loreta Križinauskienė pasa-
koja, jog projektas padės tap-
ti išmanesniais bei išmokti 

efektyviau naudotis naujau-
siomis technologijomis.

„Palyginus su tuo, kokia 
buvo mūsų visuomenė prieš 
10 ar 15 metų, šiandien ji yra 
labai pasikeitusi. Todėl natū-
ralu, kad ir naujai pristatomą 
projektą pritaikėme prie šian-
dieninės visuomenės porei-
kių ir pasikeitusios aplinkos. 
Mes norime ateiti į bendruo-
menę, su ja pabendrauti ir jai 
padėti susipažinti su skaitme-
ninėmis galimybėmis. Atra-
dusios galbūt neišnaudotas 
interneto galimybes, e. pas-
laugas, bendruomenės susti-
prins savo veiklą, taps kon-
kurencingomis. Bendravimas 
su užsienyje gyvenančiais as-
menimis, e. bankininkystė, 
skaitmeniniai įrankiai – tai 
ir daugelis kitų galimybių 
bus aptarta projekto metu“, – 
bendruomenes dalyvavimui 
projekte motyvuoja asociaci-
jos „Langas į ateitį“ direktorė 
L. Križinauskienė.

Tikimasi, jog projektas pa-
dės peržengti psichologinius 
barjerus, kartu dalyvaudami 
projekte vietos bendruome-
nės nariai teiks tarpusavio 
pagalbą, sparčiau mokysis 
naudotis e. paslaugomis bei 
dalysis bendruomenei aktu-
aliomis žiniomis ir patirtimi 
apie interneto naudojimą.

Projektą „Prisijungusi Lie-
tuva: efektyvi, saugi ir atsa-
kinga Lietuvos skaitmeninė 
bendruomenė“ įgyvendina 
Informacinės visuomenės 
plėtros komitetas prie Ūkio  
ministerijos kartu su partne-
riais: asociacija „Langas į 
ateitį“, Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnyba, 
Lietuvos nacionaline Marty-
no Mažvydo biblioteka, Lie-
tuvos Respublikos vidaus rei-
kalų ministerija.

Projektas finansuojamas 
Europos regioninės plėtros 
fondo ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto lė-
šomis. 



�
ŠEŠTADIENIs, �018 m. sPALIO 13 D., www.NAUjAsIsgELUPIs.LT
ATgArsIAI

REKLAMA

Sulaikyta pusė milijono pakelių cigarečių 
Klaipėdoje, įtariant neteisėtą schemą, sulaikyta daugiau nei 
pusės milijono pakelių cigarečių siunta. Rugsėjo 27–28 dienomis 
sulaikytos siuntos vertė, muitininkų skaičiavimais, gali siekti 1,3 
mln. eurų. Cigaretės buvo atplukdytos iš Jungtinių Arabų Emyratų.

Atlieka kratas futbolo klubų būstinėse
Belgijoje ir šešiose Europos valstybėse vyksta 57 kratos, atliekant 
platų tyrimą dėl įtariamos sukčiavimo ir futbolo rungtynių 
režisavimo schemos. Kratos vyksta Belgijoje,Prancūzijoje, 
Liuksemburge, Kipre, Juodkalnijoje, Serbijoje ir Makedonijoje.

atKelta IŠ 1 p.

Ar mažos ligoninės trukdo didžiosioms? 
„Svarbiausia – suvaldyti 

ligonių srautus“, – teigė dis-
kusijoje dalyvavę rajoninių 
ligoninių vadovai. Jų many-
mu, nelogiška, kai nesudė-
tingos patologijos ir ligos yra 
gydomos trečio lygio gydymo 
įstaigose. „Viršuje“ sakoma, 
kad iš rajoninių ligoninių išva-
žiuoja gydytojai specialistai, 
bet, kaip pastebėjo rajoninių 
ligoninių vadovai, gydytojai 
išvažiuoja ir iš didžiųjų ligoni-
nių, o daugumoje rajono ligo-
ninių specialistų netrūksta. 

Mažųjų ligoninių vadovų 
manymu, rajonuose turi lik-
ti ne tik slaugos skyriai, ko 
dabar siekiama, bet ir vidaus 
ligų skyrius su aktyviu gydy-
mu, dienos chirurgijos, vaikų 
ligų, reanimacijos, priėmimo-
skubios pagalbos skyriai. Jei 
būtų uždaryti dienos chirurgi-
jos ir vaikų ligų skyriai, tuo-
met ligoninėje, bent tuo metu, 
kai nebedirba poliklinikos (po 
darbo valandų ir savaitgaliais 
bei per šventes), ligoninėje 
turėtų budėti chirurgas ir pe-
diatras. 

Labiausiai nerimaujama dėl 
skubios pagalbos vaikams, 
nes šiuo metu daugiausiai ir 
kalbama, kad vaikų mažėja, 
todėl rajonuose vaikų ligų 
skyriai nereikalingi. Ligoni-
nių vadovų manymu, nesun-
kiais atvejais mažiesiems li-
goniukams puikiausiai gali 
padėti vietose dirbantys gy-
dytojai, o sunkesniais atve-
jais, kaip yra ir dabar, sergan-
tys vaikai turi būti siunčiami 
į aukštesnio lygio gydymo 
įstaigas.

„Nueisime iki absurdo, jei 
rajono ligoninėse negalėsi-
me nei rankos sugipsuoti, nei 
anginos išoperuoti“, – gali-
momis reformų pasekmėmis 
stebėjosi L. Blažaitis.

Prienų ligoninėje per me-
tus apsilanko per 90 tūkst. 
pacientų

Prienų ligoninės direktorė 
J. Milaknienė išvardijo skai-
čius, kiek pernai buvo gydy-
ta ligonių: vidaus ligų skyriu-
je gydėsi 2 tūkstančiai, vaikų 
ligų – apie 500, reanimacijos 
– 660, priėmimo-skubios pa-
galbos skyriuje apsilankė 11 

tūkstančių, konsultacinėje 
poliklinikoje – 86 tūkst. pa-
cientų. 

„Jei po reformos liks tik 

slaugos skyrius, kur reikės gy-
dyti pacientus? – klausė Prie-
nų ligoninės vadovė. – Dau-
guma (apie 60 proc.) ligonių 
– vyresnio amžiaus. Į Kauną 
perkelti neįmanoma, nes ten, 
išgirdę, kad pacientas vyres-
nis nei 80 metų, nepriima. O 
kiek iš tų daugiau nei 600 li-
gonių, gydytų reanimacijos 
skyriuje, būtų nuvažiavę iki 
Kauno?“

Tenka prašyti, kad ligonį 
priimtų į trečio lygio įstaigą

Pasak ligoninių vadovų, 
norint pervežti ligonį į trečio 
lygio gydymo įstaigą, patys 
rajono ligoninėse dirbantys 
gydytojai turi skambinti ir 
prašyti, kad priimtų, o ne tik 
informuoti, kaip parašyta įsta-
tyme. Kai kuriais atvejais, kai 
rajono ligoninės neturi licen-
cijos teikti kai kurias paslau-
gas, pavyzdžiui, reanimacijos 
ar chirurgijos, už ligonio per-
vežimą į aukštesnio lygio li-
goninę turi pačios susimokėti 
ir šių paslaugų niekas nekom-
pensuoja. 

Pokalbio metu ne kartą bu-
vo atkreiptas dėmesys, kad 
įstatymai interpretuojami 
skirtingai, todėl ir susikalbėti 
sunku, o ministras, „diriguo-
jantis“ reformoms, net neapsi-
lankė daugumoje ligoninių. 

Gydytis arčiau namų 
– patogiau ir ligoniui, ir 

jo artimiesiems
Buvo kalbama ir apie tai, 

kad, anot reformos sumany-
tojų, uždarius kai kuriuos sky-
rius rajono ligoninėse, bus ir 
valstybės pinigų sutaupoma, 
ir ligoniai didelėse ligoninėse 
gaus kokybiškesnes paslau-
gas. Deja, mažųjų ligoninių 
atstovams atrodo kitaip: rajo-
nuose gydyti ligonius kur kas 

pigiau, nei trečio lygio ligoni-
nėse, čia dirba ar konsultuoja 
nemažai gydytojų, dirbančių 
ir didžiosiose ligoninėse. O 

svarbiausia – patogiau pačiam 
ligoniui ir jo artimiesiems. Jei 
ligoninėse neliktų aktyvaus 
gydymo skyrių, slaugos sky-
riai taptų ne tokie patrauklūs, 
nes prireikus skubios pagal-
bos, vietoje jos suteikti nie-
kas negalėtų.

„Jei ligoninėse liktų tik 
slaugos skyriai, vadovui dirb-
ti būtų ir lengviau, ir patogiau. 
Tik ką reikėtų daryti daugiau 

nei 90 tūkst. kasmet ligoninė-
je apsilankančių pacientų?“ 
– svarstė J. Milaknienė. 

Slaugos lovų rajonuose 
netrūksta!

Nuolat akcentuojama, kad 
labai trūksta lovų slaugos 

skyriuose, tačiau diskusijo-
je dalyvavę ligoninių vado-
vai pabrėžė, kad rajonuose 
lovų užtenka. O Kaišiadorių 
ligoninės direktorė E. Ska-
rakodienė sakė, kad jie visa-
da turi laisvų vietų ir kvietė 

pas juos gydytis kitų rajonų 
ligonius. 

Dar viena nemaža proble-
ma – vėluojantys atsiskaity-
mai iš Teritorinių ligonių ka-
sų už planines paslaugas, ne-
aiškūs apmokėjimo ir neap-
mokėjimo kriterijai už virš-

planines paslaugas. Niekam 
nesuprantama ir tvarka, ko-
dėl rajonų ligoninėse gydyto-
jams konsultantams mokama 
tik už kas ketvirtą konsulta-
ciją, kodėl tam pačiam gydy-
tojui skirtingai sumokama už 
ligonių konsultacijas antro ir 
trečio lygio ligoninėse. 

Ligoninių vadovai kalbėjo 
ir apie ne į gera pasikeitusią 
vaistų kompensavimo tvarką 
– visi pripažino, kad senoji 
tvarka, kai buvo kompensuo-
jama vaisto veiklioji medžia-
ga, buvo geresnė. 

Rajonų ligoninėse labai 
reikalinga ligonio parvežimo 
į namus paslauga. 

Seimo nariai apie kai ku-
rias problemas išgirdo pirmą 
kartą. Jie pažadėjo, kad sieks, 
jog rajono ligoninėse išliktų 
būtiniausios paslaugos. 

Prienų ligoninės direktorės pavaduotojai L. Šiugždinienė ir V. Karvelis, Kaišiadorių ligoninės direktorė E. Skarakodienė, 
Seimo nariai J. Sabatauskas, R. Budbergytė, J. Olekas ir Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas (antras iš dešinės). 
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Sveikata
Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

susiraukdamas žmogus naudoja 
vidutiniškai �3 raumenis.

Kasdienė bent �0 min. mankšta 
padidina laimės jausmą 10–�0 proc. 

Laimingi žmonės apie �0 proc. daugiau 
bendrauja su artimaisiais, draugais. 

Mitas. Jei mesiu rūkyti, patirsiu daug atpratimo kančių. 
Fizinis atpratimas nuo nikotino nesukelia realaus skausmo. 
Tikroji kančia vyksta „mintyse“ ir ją sukelia abejonės. Dažniausiai 
įsivaizduojama, kad metimas rūkyti yra auka, dėl ko aplanko įtampa 
bei jausmas, kad kažko netenki.

M I T A I
Mitas. Atsisakius pusryčių arba pietų, „sutaupoma“ kalorijų 
vakarui. Režimas ir teisingas maisto pasiskirstymas – be galo 
svarbu. Pirmuoju atveju, t. y. atsisakant pusryčių, po kelių valandų 
norisi saldumynų ar saldžios kavos, trūksta energijos. Visą likusią 
dieną sukamės gliukozės ir insulino spiralėje ir norime greitai 
pasisavinamų angliavandenių: miltinių gaminių, saldumynų, 
picos, baltos duonos sumuštinių. 

Mitas. Džiovintų vaisių, riešutų suvartojamo kiekio riboti 
nereikia, nes jie nekenkia sveikatai. 
Džiovintuose vaisiuose daug cukraus, todėl juos prieš vartojant 
būtina kelias valandas mirkyti, tuomet daug cukraus liks 
vandenyje. Riešutuose daug riebalų, todėl juos reikia vartoti 
saikingai. Per dieną suvalgyti ne daugiau kaip 5–6 riešutus.

Išrinkta „Sveikiausia įmonė / įstaiga 2018“

Jau antrą kartą Prienų 
rajone vykusiuose 
„Sveikiausios įmonės / 
įstaigos 2018“ rinkimuose 
dalyvavo 7 įstaigos (Prienų 
rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų 
centras, VSDF valdybos 
Alytaus skyriaus Klientų 
aptarnavimo skyriaus 
Prienų poskyris, UAB 
„Prienų butų ūkis“, UAB 
„Scapa Baltic“, Prienų 
rajono savivaldybė, Prienų 
globos namai ir Prienų r. 
policijos komisariatas). 

Konkursą organizavo Prie-
nų rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuras, 
partneris – Prienų rajono sa-
vivaldybė. Visuomenės svei-
katos biuro specialistai atvykę 
į įstaigą atliko kraujospūdžio 
matavimus bei kūno kom-
pozicijos analizę, konsulta-
vo sveikos gyvensenos ir kt. 
klausimais.

Konkurso nugalėtojus rinko 
Prienų rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro su-
daryta komisija. Renkant svei-
kiausią įstaigą buvo atsižvelg-
ta į šiuos kriterijus: sveikatos 
patikrinimuose dalyvavusių 
įstaigos darbuotojų procen-
tinę dalį, įstaigos darbuotojų 
sveikatos patikrinimų anali-
zės rezultatus (kraujospūdžio 
matavimo ir kūno kompozici-

jos analizės) ir įstaigos indėlį į 
darbuotojų sveikatinimą.

2018 metų sveikiausia įs-
taiga tapo Prienų rajono sa-
vivaldybės socialinių paslau-
gų centras. Įstaigos sėkmę lė-
mė geri tyrimų rezultatai ir įs-
taigos darbuotojų aktyvumas. 
Prienų krašto mugės ir sporto 
šventės „Rudens spalvos“ me-
tu Prienų r. savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas su 
Visuomenės sveikatos biuro 
direktore Ilona Lenčiauskiene 
įteikė apdovanojimus: 

I vietos nugalėtojui Prienų 
rajono savivaldybės socialinių 
paslaugų centrui – Prienų rajo-
no savivaldybės įsteigtus pri-
zus: atminimo lentelę „Svei-
kiausia įstaiga 2018“, 100 eurų 
vertės dovanų kortelę, Prienų 
krašto albumą ir diplomą.

II vietos nugalėtojams 
VSDF valdybos Alytaus sky-
riaus Klientų aptarnavimo 
skyriaus Prienų poskyriui 

– Prienų rajono savivaldybės 
įsteigtus prizus: 50 eurų vertės 
dovanų kortelę, Prienų krašto 
albumą ir diplomą.

III vietos nugalėtojams 
UAB „Prienų butų ūkis“ – 
Visuomenės sveikatos biuro 
atminimo dovanėles, Prienų 
krašto albumą ir diplomą. Taip 
pat nebuvo pamirštos ir visos 
kitos dalyvavusios įstaigos, 
joms buvo įteiktos padėkos, 
Prienų krašto albumai ir atmi-
nimo dovanėlės.

Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras 
dėkoja konkurso partneriui 
– Prienų rajono savivaldybei, 
taip pat visoms konkurse da-
lyvavusioms įstaigoms. Tiki-
mės, kad šie rinkimai kitais 
metais leis pritraukti dar dau-
giau įmonių / įstaigų, kurios 
norės tapti „sveikiausiomis“. 
Juk tai puiki proga pasikon-
sultuoti ir pasitikrinti sveikatą 
darbo vietoje. 

Pasitarimas ,,Vaikų maitinimo 
organizavimo naujovės ugdymo įstaigose“ 
Prienų rajono 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras, 
bendradarbiaudamas su 
Prienų r. valstybine maisto 
ir veterinarijos tarnyba, 
š. m. rugsėjo 21 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre surengė pasitarimą 
„Vaikų maitinimo 
organizavimo naujovės 

ugdymo įstaigose“. 
Pasitarime dalyvavo Prienų 

r. savivaldybės ikimokyklinių 
ir bendrojo ugdymo įstaigų 
vadovai. Pasitarimo tikslas – 
supažindinti ugdymo įstaigų 
vadovus su vaikų maitinimo 
organizavimo tvarkos ugdymo 
įstaigose pasikeitimais.

Prienų valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos vy-

riausioji specialistė maisto 
produktų inspektorė Aušra 
Valaikienė visą pasikeitusią 
tvarką pristatė savo praneši-
me. Visuomenės sveikatos 
biuro specialistė supažindino 
su mokyklose dirbančių vi-
suomenės sveikatos priežiūros 
specialistų funkcijomis. Dis-
kusijos metu buvo aptariami 
iškilę klausimai.

Vaikai bus skatinami rūpintis savo burnos 
sveikata
Spalio mėnesį visiems 
Lietuvos pirmokams 
visuomenės sveikatos 
specialistai įteiks plakatų 
ir lipdukų komplektus, 
kuriais skatins rūpintis 
burnos sveikata ir tinkamai 
valytis dantis – du kartus 
per dieną ne mažiau 
kaip po 2 minutes. Tokią 
akciją inicijuoja Sveikatos 
apsaugos ministerija ir 
Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmai.

Puoselėjant burnos sveikatą 
kiekvieno žmogaus asmeninis in-
dėlis yra labai svarbus, nes dvie-
jų labiausiai pasaulyje paplitusių 
burnos ligų – dantų ėduonies ir 
periodontito – atsiradimas didžią-
ja dalimi yra nulemtas mūsų elg-
senos, t. y. burnos higienos įgū-
džių, mitybos pobūdžio, žalingų 
įpročių ir pan.

Pasak laikinai Sveikatos ap-
saugos ministerijos kanclerio 
funkcijas vykdančios Slaugos 
koordinavimo skyriaus vedėjos 
Odetos Vitkūnienės, labai svar-
bu, kad vaikai jau nuo mažų 
dienų įprastų reguliariai valytis 
dantis ir rūpintis burnos svei-
kata. Šiuos įgūdžius jiems įgyti 
turėtų padėti tėvai, nes tik tokiu 

būdu galima išvengti rimtų bur-
nos sveikatos ligų.

„Gydytojų odontologų teigi-
mu, daugeliui moksleivių trūks-
ta burnos higienos įgūdžių. Todėl 
raginame visus tėvelius atkreipti 
dėmesį ir padėti vaikams išsiug-
dyti įpročius reguliariai valytis 
dantis, periodiškai apsilankyti pas 
gydytoją odontologą. Laiku pasi-
rūpinus prevencija galima užkirs-
ti kelią rimtoms burnos ligoms“, 
– sako O. Vitkūnienė.

Kaip teigia Lietuvos Respu-
blikos odontologų rūmų tarybos 
pirmininkas Alvydas Šeikus, re-
miantis epidemiologinių tyrimų 
duomenimis, 2010 m. Lietuvoje 
dantų ėduonies paplitimas tarp 12 
metų vaikų siekė 85 proc., tarp 6 
metų vaikų, lankančių ikimoky-
klinio ugdymo įstaigas – net 82 
proc. (palyginimui: Norvegijo-
je – tik 5 proc.) Vertinant pagal 
šiuos burnos sveikatą atspindin-
čius rodiklius, mūsų šalies iki-
mokyklinio ir mokyklinio am-
žiaus vaikai smarkiai atsilieka 
nuo kitų Europos Sąjungos šalių 
bendraamžių.

„Todėl mūsų bendras projek-
tas skirtas stiprinti vaikų dantų 
valymo įgūdžius. Plakatas yra 
skirtas mėnesiui, jame – 62 dan-
tukai, kuriuos, ryte ir vakare išsi-

valius dantis, reikia užklijuoti ati-
tinkamais lipdukais. Psichologai 
teigia, kad vaikui išugdyti bet ko-
kį pozityvų įprotį kaip tik reikia 
mėnesio. Plakatas bus naudingas 
ne tik vaikams – jame taip pat 
pateikiama naudinga informaci-
ja tėvams apie vaikučių dantukų 
priežiūrą“, – sako šio projekto 
iniciatorius A. Šeikus.

Pasak Lietuvos Respublikos 
odontologų rūmų tarybos pirmi-
ninko, „Sveikos šypsenos paža-
das“ – tai ne tik vaikučių pažadas 
atsakingai valytis dantukus. Tai 
ir odontologų pažadas auginti 
vaikų kartas be dantų ėduonies, 
ir tėvų pažadas rūpintis vaikų 
dantukais.

Siekiant sumažinti Lietuvos 
gyventojų burnos ligų paplitimą 
ir intensyvumą taikant individu-
alios, tikslinių grupių ir visuo-
meninės profilaktikos priemones 
bei optimizuojant odontologi-
nės sveikatos priežiūros sistemą 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministras patvirtino 
Nacionalinę burnos sveikatos 
2016–2020 metų programą, ku-
rios priemonės yra sėkmingai 
įgyvendinamos.

Lietuvos Respublikos  
sveikatos apsaugos  

ministerijos informacija
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gryno vandens (deguonies ir 
vandenilio atomai) turi neutralų pH �.

miego trūkumas silpnina imuninę 
sistemą ir gebėjimą kovoti su 
infekcijomis.

savęs pakutenti neįmanoma, kadangi 
smegenys iš anksto yra įspėjamos ir 
jos tiesiog ignoruoja pasekmes.

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

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

Mitas. Stipriai valantis dantis pasišalina daugiau nešvarumų. 
Būkite atsargūs, kai valotės dantis. Per daug energijos ar kieti dantų 
šepetėlio šereliai gali pažeisti dantų emalį ir dantenas.

Elektroninės cigaretės: mažesnis 
blogis ar savęs apgaudinėjimas?
Elektroninės  cigaretės 
ypač patrauklios 
vaikams ir paaugliams, 
dar nebandžiusiems 
tabako cigarečių, o dėl 
elektroninių cigarečių 
rūkymo atsirandančios 
priklausomybės gali būti 
pereinama prie tabako 
cigarečių rūkymo arba kitų 
psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimo.

Vaikai viliojami blizgiomis 
pakuotėmis, pamėgtais šo-
kolado, karamelės, apelsino 
skoniais; bekvapės, bedūmės 
– ,,tėvai nesuuos“ ir atrodo 
kaip tikros – saugus ir skanus 
būdas rūkyti sparčiai vilioja 
ne tik jau rūkančius, bet ir iki 
šiol nedrįsusius to padaryti 
paauglius.

Sparčiai plintant elektroni-
nėms cigaretėms, visuome-
nė turėtų nepasitikėti sklei-
džiama prieštaringa, tyrimais 
nepagrįsta informacija, ir at-
sižvelgti į Pasaulio sveika-
tos organizacijos bei kitų ta-
bako kontrolės organizacijų 
skatinimą elgtis apdairiai ir 
susilaikyti nuo elektroninių 
cigarečių įsigijimo ir varto-
jimo, kadangi jų žala orga-
nizmui didesnė nei paprastų 
cigarečių.

Elektroninė cigaretė – tai į 
įprastą cigaretę panašus elek-
troninis inhaliatorius, skirtas 
specialiems tirpalams garinti, 
kuriuo imituojamas tabako ci-
garetės rūkymas. Dažniausiai 
elektroninė cigaretė yra paga-
minta iš kaitiklio, kapsulės, 

kurioje yra skystis, ir maiti-
nimo elemento. Užpildas – 
specialus skystis, dažniausiai 
susidedantis iš propilengliko-
lio, glicerolio, aromatinių me-
džiagų ir nikotino.

Nikotino kiekis elektroni-
nėse cigaretėse labai skirtin-
gas – nuo 0 iki 48 mg/ml, šie 
skirtumai neretai tampa niko-
tino perdozavimo priežastimi, 
nes tokio kiekio pakaktų vai-
ko mirčiai.

Vidutinio stiprumo cigare-
tėje yra 0,7 mg nikotino. Per 
dieną surūkant 10 tokių ciga-
rečių į žmogaus organizmą 
patenka apie 7 mg nikotino. 
Tyrimai rodo, kad ant elek-

Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodeksas, nurodo:
77 straipsnis. Tabako gaminių nupirkimas ar kitoks per-
davimas nepilnamečiams
1. Tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių 
ir pildomųjų talpyklų) nupirkimas ar kitoks perdavimas ne-
pilnamečiui užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki vieno 
šimto aštuoniasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengi-
mas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto 
aštuoniasdešimt iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt eurų.

492 straipsnis. Lietuvos Respublikos tabako, tabako ga-
minių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nu-
statytas tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo 
ar jų turėjimo ribojimo pažeidimas
1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susi-
jusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas tabako gaminių 
ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažei-
dimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki pen-
kiasdešimt eurų.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižen-
gimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo penkias-
dešimt iki devyniasdešimt eurų.
3. Už šio straipsnio 1, 2 dalyse numatytus administracinius 
nusižengimus privaloma skirti tabako gaminių ar susijusių 
gaminių konfiskavimą.

Elektroninių cigarečių sudėtyje esantis 
nikotinas sukelia priklausomybę, o dėl 
jų patogumo vartoti priklausomybė gali 
prasidėti greičiau, be to, stipresnė nei 
rūkant paprastas cigaretes.
Šių cigarečių yra labai daug rūšių, todėl 
pažiūrėję internete atpažinsite kaip jos 
atrodo, jei pastebėtumėte nematytų daiktų 
savo vaiko rankose.

troninės cigaretės pakuotės 
nurodytas nikotino kiekis 
neretai skiriasi nuo realaus 
elektroninėje cigaretėje esan-
čio nikotino kiekio. Be to, net 
rūkant tą pačią elektroninę ci-
garetę, iškvepiamuose garuo-
se nikotino kiekis gali smar-
kiai svyruoti ir kaskart būti 
vis kitoks.

Tyrimai atskleidžia, kad 
elektroninių cigarečių var-
totojai skundžiasi net 12 or-
ganizmo sistemų sutrikimų 
simptomais.

Remiantis tyrimais, užten-
ka parūkyti elektroninę ciga-
retę 5 minutes, kad ji pakenk-
tų plaučiams. Rūkymas yra 
vienas iš pagrindinių plaučių 
vėžio rizikos veiksnių. Net 90 
proc. plaučio vėžio atvejų su-
kelia rūkymas.

Rūkančiojo elektroninę 
cigaretę požymiai

Rūkantys paaugliai ima ko-
sėti, dažniau serga gerklės ir 

peršalimo ligomis. Silpnėja jų 
fizinis pajėgumas – anksčiau 
lengvai laiptais užlipdavęs 
paauglys ima dusti. Pakinta 
jo išvaizda – oda papilkėja, 
o dantys ima geltonuoti, pa-
prastai tai įvyksta jau po trijų 
mėnesių nuo žalingo įpročio 
atsiradimo. Rūkančiajam iš 
burnos sklinda blogas kvapas. 
Paauglys netgi pradeda vengti 
kontakto, kad niekas neužuos-
tų. Nuo jo drabužių taip pat 
sklinda rūkalų kvapas. 

Tėvams paklausus, kodėl 
jaučiamas cigarečių kvapas, 

paaugliai greičiausiai sako, 
kad rūkė jo draugai. Galbūt 
jis sako tiesą, tačiau jeigu tai 
kartojasi, kyla klausimas, ar 
tikrai rūkė tik jo draugai. Rū-
kantys paaugliai ima dažniau 
kramtyti kramtomąją gumą. 
O jeigu namuose randate 
cigarečių ar degtukų, gali-
te būti tikri – jūsų vaikas ti-
krai rūko. Net jeigu paauglys 
ims išsisukinėti ir sakys, kad 
cigaretės priklauso jo drau-
gams, greičiausiai tai netiesa. 
Tėvai, kurie patiki tokiais at-
sikalbinėjimais, greičiausiai 
nenori žinoti, kuo iš tiesų už-
siima jų vaikas. Jeigu šeimoje 
daugiau niekas nerūko, labai 
greitai pajuntama, kad paau-
glys rūko.

Poveikis sveikatai 
rūkant elektroni-
nes cigaretes:
> padidėjęs arterinis kraujo 
spaudimas;
> galvos skausmas ir svai-
gimas;
> nemiga;
> nerimas;
> drebulys;
> nuovargis;
> burnos ir gerklės gleivi-
nės sudirginimas, krūtinės 
skausmas ir spaudimas;
> sausas kosulys;
> pasunkėjęs kvėpavimas;
> raumenų ir sąnarių skaus-
mas;
> sutrikęs virškinimas;
> išsausėjusi oda.

Svarbu! Elektroninių 
cigarečių rūkymas 
ne tik labai žalingas 
sveikatai, bet ir nėra 

saugus
Kartais per stipriai įtrau-

kiant, į burną gali patekti 
skysčio, kuriame esantis niko-
tinas gali būti netyčia nuryja-
mas, arba jis gali rezorbuotis 
per burnos gleivinę. Tai gali 
sukelti apsinuodijimo simp-
tomus. Pildant arba keičiant 
elektronines cigaretės kasetes, 
skysčio gali išsilieti ant rankų. 
Jei skystyje yra nikotino, jis 
gali rezorbuotis per odą. Yra 
užfiksuota atvejų, kai rūkoma 
elektroninė cigaretė sprogo ir 
sunkiai sužalojo veidą.

Atmintinos sveikatos ir su sveikata  
susijusios spalio mėn. dienos
Spalio mėnuo - Supratimo apie krūties vėžį mėnuo
Spalio 1 d. - Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
Spalio 1 d. - Tarptautinė hepatito diena
Spalio 1 d.- Europos depresijos diena
Spalio 8 d.- Tarptautinė hospisų ir paliatyviosios pagal-
bos diena
Spalio 10 d.- Pasaulinė psichikos sveikatos diena
Spalio 12 d. - Pasaulinė artrito diena
Antrasis spalio ketvirtadienis- Pasaulinė regėjimo diena
Antras spalio šeštadienis - Tarptautinė organų donorystės 
diena, Europos organų transplantacijos diena
Spalio 15 d. - Krūtų sveikatos diena
Spalio 16 d.- Tarptautinė maisto diena
Spalio 16 d. - Pasaulinė stuburo diena
Spalio 20 d. - Tarptautinė osteoporozės diena
Spalio 22 d. - Tarptautinė mikčiojimo supratimo diena 
Spalio 24 d. - Jungtinių Tautų dieną
Spalio 29 d. - Pasaulinė žvynelinės diena
Spalio 31 d. - Pasaulinė miestų diena
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Žmogaus akys nuo gimimo išlieka to 
paties dydžio.

Kairysis žmogaus plautis mažesnis nei 
dešinysis. Taip yra dėl to, kad užtektų 
vietos širdžiai.

Tam, kad žmogus įprastų prie kokios 
nors naujos veiklos, jam reikia �� 
dienų. jeigu ši veikla sudėtingesnė 
arba suteikia mažiau malonumo, tam 
reikia daugiau laiko.

Mitas. Guma – dantų valymo pakaitalas. 
Kramtomoji guma be cukraus palaiko burnos higieną, nes atlieka 
tam tikrą burnos valymą bei stimuliuoja didesnį seilių srauto 
susidarymą. Tačiau dantų šepetėlį, tarpdančių siūlą pakeisti guma 
negalima.

M I T A I
Mitas. „Lengvų“ cigarečių rūkymas apsaugos mano sveikatą.
„Lengvos“ cigaretės tokios pat pavojingos kaip bet kurios kitos 
stipresnės. rūkydami „lengvesnes“ cigaretes rūkaliai įtraukia daugiau 
dūmų bei pirštais užkemša specialias skylutes, esančias ant filtro, 
kurios skirtos dūmams išsklaidyti, todėl „lengvųjų“ poveikis sveikatai 
lieka toks pat kaip ir „stipriųjų“.

Mitas. Nuo sviesto storėjama, nuo margarino – ne. 
Augalinės kilmės margarine nėra cholesterolio, todėl jis yra 
naudingas širdžiai ir sąnariams. Tačiau jo kaloringumas didesnis nei 
sviesto. jei svieste yra šiek tiek vandens ir baltymų, tai margarinas 
yra visiškai „grynas“ riebalas. Taigi „į kūną“ eina tiek sviestas, tiek 
margarinas.

Naujovės organizuojant vaikų maitinimą
Prienų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos 
biuro specialistai primena, 
kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 
d. įsigaliojo naujas Lietuvos 
Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2018 m. 
balandžio 10 d. įsakymu 
Nr. V-394 patvirtintas Vaikų 
maitinimo organizavimo 
tvarkos aprašas, kuriuo 
reglamentuojamas 
maitinimo organizavimas 
ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir 
bendrojo ugdymo 
mokyklose, vaikų poilsio 
stovyklose ir vaikų 
socialinės globos įstaigose. 

Moksliniai tyrimai rodo, 
kad vaikystėje susiformavę ir 
paauglystėje įsitvirtinę mity-
bos įpročiai lemia suaugusio 
žmogaus sveikatą ir gyvenimo 
kokybę. Nustatyta, kad vaikų, 
o ypač paauglių, mityba pasi-
žymi ne tik nepakankamu ir 
nereguliariu vaisių, daržovių 
vartojimu, bet ir gausiu ne to-
kio sveiko ar greitojo maisto 
vartojimu. Pastebima, kad vis 
daugiau vaikų turi antsvorio, 
yra nutukę, daugėja susirgu-
siųjų cukriniu diabetu. Viena 
iš pagrindinių vaikų ir paau-
glių nutukimo priežasčių yra 
prasti maitinimosi įpročiai, t. 
y. didelės energinės bei ma-
žos maistinės vertės produktų 
ir gėrimų vartojimas, taip pat 
gausus sočiųjų riebalų rūgš-
čių, cukraus, druskos, nepa-
kankamas vaisių ir daržovių 
vartojimas. Per didelis svoris 
ir nutukimas yra papildomi 
rizikos veiksniai asmens svei-
katai, padidina sergamumą ir 
net gali sukelti priešlaikinę 
mirtį. Su nutukimu siejami lė-
tinių neinfekcinių ligų rizikos 
veiksniai, kurie vienodai vei-
kia tiek suaugusiuosius, tiek ir 
vaikus. Vaikų nutukimas sie-
tinas su širdies ir kraujagyslių 
ligomis. Nutukusį vaiką lydi 
įvairios gretutinės ligos, nutu-

kimas taip pat daro reikšmingą 
neigiamą įtaką bendrai vaiko 
ar paauglio psichologinei bū-
senai. Tai apima: depresiją, 
patyčias dėl didelio svorio, 
dalinę socialinę izoliaciją, dis-
kriminaciją ir kt. Nutukimas 
vaikystėje dažnai pereina į 
nutukimą vėlesniame amžiu-
je. Nutukimo problemai spręs-
ti valstybės narės kviečiamos 
prisidėti prie vaikų nutukimo 
plitimo sustabdymo. Siekiama 
skatinti sveiką aplinką, ypač 

ugdymo įstaigose, užtikrinti 
sveikos mitybos galimybes, 
apriboti maisto produktų, ku-
riuose gausu druskos, sočių-
jų riebalų, transriebalų ir cu-
kraus, prieinamumą.

Nuo šių mokslo metų įmo-
nėms, teikiančioms maitinimo 
paslaugas ugdymo įstaigoms, 
taip pat vaikams ir jų tėveliams 
įsigaliojo šios naujovės:

– papildytas vaikams drau-
džiamų tiekti maisto produk-
tų ir grupių sąrašas. Draudžia-

mų produktų sąraše: valgo-
mieji ledai, sūreliai su glais-
tu, džiūvėsėliuose volioti ar 
džiūvėsėliais pabarstyti kepti 
mėsos, paukštienos ir žuvies 
gaminiai;

– numatytas leidžiamas cu-
kraus, druskos ir privalomas 
skaidulinių medžiagų kiekis 
produktuose ir patiekaluose, 
pvz., bus galima tiekti tuos py-
rago ir konditerijos gaminius, 
kurių 100 g cukraus kiekis ne 
daugiau kaip 16 g; maitini-
mo paslaugos teikėjo paga-
mintus patiekalus, kurių 100 
g cukraus kiekis ne daugiau 
kaip 5 g, o druskos ne daugiau 
kaip 1 g;

– sukonkretintas maisto 
produktų ir patiekalų vaikams 
maitinti patiekimas ir patieki-
mo dažnumas, pvz., ugdymo 
įstaigoje, kuri organizuoja 
vieną arba du maitinimus, ne 
mažiau kaip vieną kartą per 
savaitę turės būti gaminamas 
žuvies patiekalas;

– šaltais užkandžiais, pvz., 
bandelėmis, javainiais, sau-
sainiais ir pan., bus galima 
prekiauti tik gavus raštišką 
vaikų atstovų pagal įstatymą 
pritarimą.

Įmonė, tiekianti maitinimą 
kelioms ugdymo įstaigoms, 
suderinusi vieną valgiaraštį 
kitose ugdymo įstaigose, galės 
naudotis tuo pačiu pakartotinai 
jo nederindama. Taip pat ne-
reikės pakartotinai derinti val-
giaraščio, jei jis bus keičiamas 
tik minimaliai, pvz., pakeitus 
vieną tos pačios maisto pro-
duktų grupės maisto produk-
tą ar patiekalą kitu maisto pro-
duktu ar patiekalu, kai maisto 
produkto ar patiekalo maistinė 
ir energinė vertė išlieka tokia 
pati arba pakinta ne daugiau 
kaip 5 %, arba keičiant pa-
tiekalo sudėtines dalis pagal 
metų laikus (pvz., raugintų 
kopūstų sriubą keičiant švie-
žių kopūstų sriuba, burokėlių 
sriubą – šaltibarščiais).

Rūpinkimės vaikų maitinimu kartu!

Vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos 
šios maisto produktų grupės:
bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, 
skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šoko-
lado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos 
gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; kramtomo-
ji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis 
alus, sidras ir vynas; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti 
iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų 
ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); 
kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; padažai su spirgučiais; 
šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gami-
niai, kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios 
medžiagos (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organi-
zuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus 
į namus); rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai 
(jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų va-
saros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); 
strimelė, pagauta Baltijos jūroje; nepramoninės gamybos 
konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir 
maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai atskirta 
mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius 
ir kepenis); džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti 
kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto papildai; 
maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų orga-
nizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį 
įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hi-
drinti augaliniai riebalai.

Vaikams maitinti rekomenduojami  
šie maisto produktai:
daržovės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai; grūdiniai (viso grū-
do gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės 
daržovės; pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, 
po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; liesa mėsa 
(neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi 
būti mažiau vartojama gyvūninės kilmės riebalų: kur įmano-
ma riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa mė-
sa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis 
vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo.

Sergamumo 
užkrečiamosiomis ligomis 
2018 m. rugsėjo mėn. 
apžvalga Prienų rajone
Per 2018 m. rugsėjo 
mėnesį Prienų 
rajono savivaldybėje 
užregistruota 687 
infekcinės ligos (2,3 karto 
daugiau nei praėjusį 
mėnesį), iš jų 672 ūmių 
viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijos (rugpjūčio mėn. 
tik 274 atvejai) bei 15 kitų 
užkrečiamųjų ligų atvejų, 
iš jų:

– 6 susirgimai žarnyno už-
krečiamosioms ligomis;

– 4 Laimo ligos atvejai (2 
kartus daugiau nei praėjusį 
mėnesį). Galima užsikrėtimo 
vieta – ligonių gyvenamoji 
aplinka (gyvena prie miškų), 
2 ligoniai užsikrėtė grybau-
dami Prienų šile bei Žvėrin-
čiaus miške;

– po vieną vėjaraupių, vi-
rusinio meningito, skarlati-
nos atvejį;

– 1 enterobiozės atvejis;

– 1 susirgimas, susijęs su 
ŽIV liga.

Vilija Matulevičienė,Nacionali
nio visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos ministe-

rijos Kauno departamento Prie-
nų skyriaus visuomenės sveika-

tos stiprinimo specialistė     
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PARENGĖ:

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

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

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

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti 
visuomenės sveikatos stiprinimą
Asta Gataveckienė

INFORMACIJĄ RINKO:

Visuomenės sveikatos specialistė
Vaida Lazauskienė

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

Dalyvavimas programoje yra
SAVANORIŠKAS ir NEMOKAMAS. 

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

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

Programos dalyviai bus 
supažindinti su:

Sveika gyvensena, jos reikšme lėtinių 
neinfekcinių ligų prevencijai.

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

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

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

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

Vienas iš tokios pagalbos 
būdų – šių jaunuolių 

dalyvavimas Anks�yvosios 
inte�vencijos programoje.

Ši programa vykdoma 
vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu 

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

programos vykdymo 
�varkos aprašo 

pa�vi�tinimo“.

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

savivaldybėje, jei vaikas va�toja alkoholį ar narkotikus

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

Užsiėmimai vyks Prienų rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 

biure,
Revuonos g. 4, Prienai. 

Išsamesnė informacija teikiama 
tel. (8319) 54 427,

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

Dalyvavimas programoje yra 
NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.

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

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

Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biurui reikalingas  
visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje.

Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslo studijų sri-
ties visuomenės sveikatos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį ar jam prilygintą išsilavi-
nimą (medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto 
(išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, aku-
šerio, bendrosios praktikos slaugytojo) ir turintis atitinkamos kvalifikacijos diplomą; dirbęs 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą ikimokyklinio 
bei bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose; išmanyti LR įstatymus, kitus teisės aktus, reglamen-
tuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, PSO ir ES strateginio pla-
navimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos klausimais; gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, 
apibendrinti informaciją, rengti išvadas; mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 
turėti organizacinių gebėjimų; sklandžiai dėstyti lietuvių kalba mintis raštu ir žodžiu.

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

Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.

Medikai primena gyventojams: negalima 
liesti gyvūnų vakcinacijai skirtų jaukų
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro (ULAC) medikai 
primena gyventojams, 
kad negalima liesti 
gyvūnų vakcinacijai nuo 
pasiutligės skirtų jaukų. 

Nuo šių metų rugsėjo 28 d. 
iki gruodžio Lietuvoje Vals-
tybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba (VMVT) vykdo lau-
kinių gyvūnų vakcinaciją nuo 
pasiutligės. Jaukai su vakcina 
yra mėtomi pasienyje su kai-
myninėmis šalimis: Lenkijos 
ir Baltarusijos respublikomis. 
Iš viso Lietuvos teritorijoje 
bus išmėtyta apie 505 tūkst. 
jaukų. Vakcinos aprašą ga-
lima rasti VMVT interneto 
svetainėje.

ULAC medikai informuo-
ja, jog radus jaukų – jų ne-
galima liesti. Jeigu asmuo 
turėjo sąlytį su jauku, būtina 
nedelsiant kreiptis į  gydymo 
įstaigą. Gydytojas, įvertinęs 
galimą užsikrėtimo riziką, 
spręs dėl asmens skiepijimo 

nuo pasiutligės. Jeigu jaukai 
aptinkami prie gyvenamųjų 
namų, apie tai būtina pranešti 
teritorinei VMVT.

ULAC duomenimis, pernai 
(2017 m.) medicinos pagalbos 
į medikus kreipėsi daugiau nei 
5 tūkst. asmenų, nukentėjusių 
nuo įvairių laukinių ir nami-
nių gyvūnų. Daugiau nei pusė 
jų – skiepyti nuo pasiutligės. 
Praėjusiais metais nuo lauki-
nių, pasiutlige sergančių gy-
vūnų, nenukentėjo nei vienas 
asmuo. Daugiausiai nuken-
tėjusiųjų nuo gyvūnų buvo 
Vilniaus ir Kauno apskrityse. 
Lietuvoje dažniausiai žmonės 
nukenčia nuo šunų.

Per keturis su puse dešim-

tmečius (1964 m. iki 2007 
m.) Lietuvoje nuo pasiutligės 
mirė 11 žmonių. Paskutinis 
mirties atvejis nuo šios ligos 
Lietuvoje registruotas 2007 
m., kuomet 42 metų vyrui, 
keliaujant po Indiją, įkando 
nežinomas šuo.

Iki šiol nėra veiksmingo 
pasiutligės gydymo, todėl 
įkandus, įdrėskus ar apseilė-
jus bet kokiam gyvūnui, reko-
menduojama skubiai kreiptis 
į gydymo įstaigą. Vieninte-
lė galimybė apsisaugoti nuo 
pasiutligės ir išvengti mirties 
– imunoprofilaktika.

Nuo 2006 m. VMVT siste-
mingai vykdo laukinių gyvū-
nų vakcinaciją nuo pasiutli-
gės. 2007 m. buvo patvirtinti 
432 pasiutligės virusu užsi-
krėtusių laukinių ir naminių 
gyvūnų atvejai, o pernai nebu-
vo nustatytas nei vienas pasiu-
tligės atvejis tarp gyvūnų.

Informacijos šaltinis Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centras

DALYVAUKITE NEMOKAMOSE PREVENCINĖSE PROGRAMOSE

MOTERYS
50–69 m.

MOTERYS
50–65 m.
VYRAI

40–55 m.

MOTERYS
IR VYRAI
50–74 m.

VYRAI
50–69 m.

KRŪTIES
VĖŽYS

GIMDOS
KAKLE-

LIOVĖŽYS

MOTERYS
25–60 m.

STOROSIOS
ŽARNOS
VĖŽYS

ŠIRDIES IR
KRAUJAGYSLIŲ

LIGŲ
PREVENCIJOS

PROGRAMA

PROSTATOS-
VĖŽYS

MOTERYS
IR VYRAI
40–65 m.

ŠIRDIES IR
KRAUJA-
GYSLIŲ
LIGŲ IR

CUKRINIO
DIABETO
RIZIKOS
GRUPIŲ
ASMENŲ

SVEIKATOS
STIPRINI-

MO
PROGRAMA

Organizuoja
Prienų r. sav.
visuomenės

sveikatos biuras
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Šių metų šieną  „kitkomis“. Gali-
mas pristatymas Prienų rajone. 
Tel. 8 675 84559.

Naujas lenkiškas gamyklines 
žvaigždines lėkštes „Bomet“ (4 
sekcijų, 2,7 m pločio, žalios). 
Pamatų blokus iš griaunamo 
sandėlio. Arklio traukiamą plūgą, 
akėčias, plūgelį, rankinę runkelių 
sėjamąją. Mažai naudotą lenkiš-
ką rotacinę šienapjovę (1,65 m). 
Tel.: 8 670 01696, 8 601 31832 
(skambinti nuo 18 val.).

PERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 
3 m. tolimesniam auginimui ir 
pienines melžiamas karves arba 
visą bandą. Tel. 8 625 93679.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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
„Peugeot 605“ (1996 m., 2,1 l, D, 
80 kW, TA iki 2020-01-05). Tel. 8 
612 11840.

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.

Superku visų markių automo-
bilius, bet kokios būklės. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 646 
84017.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Ūkininkas parduoda paaugintus 
mėsinius viščiukus. Tel. 8 686 
79659.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina 2,30 
Eur/kg. Atvežame. Tel. 8 607 
12690.

Paršelius. Tel. 8 600 60827.

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. 
Taip pat parduoda paršelius. Tel. 
8 699 95354.

Apie 200 kg kiaules. Tel. 8 679 
20670. 

Maistines bulves. Tel. 8 608 
08574.

Bulves. Išrašo sąskaitas-faktūras. 
Iki 2 tonų gali pristatyti į vietą. Tel. 
8 683 47763.

Perka
2 k. butą (I arba II aukšte) Prie-
nuose. Nesiūlyti Stadiono mikro-
rajone. Tel. 8 687 79665.

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

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

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
4 k. bt su autonominiu šildymu 
Prienų miesto centre. Tel. 8 698 
29042.

Vieną arba du didelius garažus 
gamybinei veiklai Prienuose. 
Parduoda stacionarų gaterį. Tel. 
8 656 35185.

IŠSINUOMOJA
Šeima 2 k. bt. ilgalaikei nuomai 
Prienuose. Tel. 8 638 07300.

Labai skubiai dirbanti ir tvarkinga 
moteris butą, namą arba dalį 
namo Prienuose arba Prienų 
rajone. Gali ir prižiūrėti sodybą. 
Tel. 8 647 72919.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
3 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (55 kv. m, II a. 3 a. n., kam-
bariai 16 ir 14 kv. m, virtuvė 11 
kv. m, vonia 6 kv. m, WC atskirai, 
dujinis autonominis šildymas, 
pusrūsyje 2 patalpos 15 kv. m, 2 
a žemės, tvarkingas, 65 000 Eur) 
privačiame mūriniame 3 butų 
name, Žaliakalnyje, Pašilės g., 
Kaune. Tel. 8 620 44326.

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

3 k. bt. (54,39 kv. m, IV a., reika-
lingas remontas, 45 000 Eur) prie 
Ortopedijos klinikos Kaune. Tel. 8 
687 25507.

NAMUS
Medinį apmūrytą gyvenamąjį 
namą ( 66 kv. m, yra vietiniai 
centrinis šildymas, vandentiekis, 
kanalizacija, mūrinis garažas ir 
tvartas, 18 a žemės) arti Prienų 
miesto centro. Tel. 8 607 59331.

Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu (namas 150 kv. m, tin-
kamas naudoti privačiam vaikų 
darželiui, slaugai, 20 a žemės. 
Galima pirkti ir atskirai 6 a sklypą 
(yra visi planai)) Prienuose. Tel. 8 
619 78963.

Gyvenamąjį mūrinį namą (75,48 
kv. m, I a. - 3 kambariai ir virtuvė, 
yra galimybė įsirengti mansardą, 
šalia sklypo pravestos dujos, van-
dentiekis ir kanalizacija, 11,76 a 
žemės sklypas, kvadratinis, lygus 
ir prižiūrėtas) Prienuose. Tel. 8 
670 78566.

Namą Prienuose ir sodybą netoli 
Birštono. Tel. 8 671 62995.

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.

2 ha žemės ūkio paskirties žemę 
ir 1 ha namų valdos žemę (500 
m nuo Nemuno) Bagrėno k., 
Ašmintos sen. Prienų r. Tel. 8 615 
67218 (po 18 val.).

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

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

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

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

Bet kokią žemės ūkio techniką, 
pvz., traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

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.

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

Lapuočių malkas kaladėmis, su 
pristatymu. Tel. 8 648 10464.

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

Sausas, skaldytas pušines malkas. 
Atveža. Tel. 8 609 14843.

Malkas iš lentpjūvės. Atveža. Tel. 
8 698 15183.

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

Visą spalio mėnesį 
MILDA degalinėse 

BUITINIŲ DUJŲ 
BALIONAI 

-1€ PIGIAU*
*nuolaida taikoma nuo ga-
liojančios kainos degalinėje 
atsiskaitant grynais ar ban-

ko kortele. 

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.

PASLAUGOS

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

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

Muzikantai visomis progomis: 
dainavimas, muzikavimas, vedi-
mas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8 
614 06146.

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.

Naujai, moderniai įrengto-
je spaudykloje spaudžiame 
ir pasterizuojame obuolių 

sultis. 
Buvę UAB „EKO SULTYS“. 
Adresas: Piliakalnio g. 2, 
Prienai. Tel. 8 606 10196.  

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

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

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

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

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

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

Tel. 8 687 91723.

Kokybiškai 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.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

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

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

8 614 38124. 

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

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

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

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.

Dažome medinius namus (fasa-
dus ir stogus) savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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

HOROSKOPAS
Spalio 15-21 d.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

JUOZAS STATKEVIČIUS
stichija: Oras

Planeta: venera
savaitės diena: penktadienis
Akmuo: lazuritas, opalas
spalvos: žalia ir mėlyna

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Tvarkydamas reikalus pirmoje savaitės 
pusėje neatsisakykite siūlomos pagalbos, 
bet nesileiskite valdomas. Didelių rūpesčių 
neturėtų būti. Ketvirtadienį ar penktadie-
nį investicijos bus sėkmingos. Šeštadienį 
galite nusivilti artimu žmogumi - antraip 
išvers jūsų žodžius ar atskleis jūsų paslaptį 
pašaliniams. Tik neskubėkite jo teisti.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

PAsmeniniame gyvenime naujienų netu-
rėtų būti, bent jau blogų. Neverta ieškoti 
naujų pažinčių. Darbe verčiau būkite pa-
kankamai agresyvus ir ryžtingas. Tikėki-
tės finansiškai malonių naujienų. Artimas 
jums žmogus šį savaitgalį ketina priimti 
sprendimą, svarbų jums abiems. Būtų ge-
rai, jei savo žodį galėtumėte tarti ir jūs.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Būkite atsargesnis bendraudamas su 
jautresniais ar įžeidžiais žmonėmis - sa-
vo ganėtinai lengvabūdišku elgesiu ar 
žodžiu galite juos užgauti ar įsivelti į kokį 
konfliktą. ruoškitės pilnai visuomeninės 
veiklos ir rūpesčių savaitės pradžiai, o an-
troje savaitės pusėje verčiau užsiimkite 
savais reikalais. Šeštadienį būkite man-
dagus ir paslaugus, ypač nepažįstamie-
siems, kita vertus, šį savaitgalį bus ypač 
maloni ir geidžiama giminaičių ar artimų 
draugų kompanija.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Pirmadienį ar antradienį nepažįstamasis 
viešoje vietoje gali pranešti žinią, reikš-
mingą jums finansiškai. Nepraleiskite jos 
pro ausis. Pasitelkite vaizduotę ir pasitikė-
kite intuicija. Trečiadienį ar ketvirtadienį 
keblioje situacijoje padėjęs kitam, jausitės 
ypač gerai. savaitgalis bus pilnas veiklos 
ir nedidelių nuotykių. Labai tiktų išvykti iš 
namų, ypač į gamtą.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Pirmoje savaitės pusėje verčiau nesileis-
kite į kompromisus. Drąsiai reikškite savo 
nuomonę ir ginčykitės su oponentais. Ti-
krai reikšmingus sprendimus teks priimti 
antroje savaitės pusėje. Turėsite būti itin 
atidus ir atsakingas. savaitgalį nesileiskite 
į diskusijas su nepažįstamais žmonėmis 
viešose vietose.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje itin sunku bus 
sutelkti žmones bendram darbui, kita 
vertus, individualiai dirbančioms merge-
lėms seksis. Antroje savaitės pusėje jūsų 
sprendimai veikiausiai bus teisingi, bet 
apkalbų vargiai išvengsite. savaitgalį gerai 
pagalvokite prieš atviraudamas su drau-
gu, kuris nelabai moka saugoti paslapčių. 
Turėtų sektis loterija, kurioje reikia pačiam 
pasirinkti “laimingą skaičių”.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

savaitės pradžia bus tinkama imtis nau-
jų darbų, megzti pažintis. Ketvirtadienį 
ir penktadienį pirmenybę teikite vei-
klai, iš kurios tikitės realios materialinės 
naudos. venkite itin svarbių sprendimų 
ir didelių pirkinių. savaitgalį neišleiskite 
pinigų, kurių dar neturite, t.y., nepramo-
gaukite skolon.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Būkite itin atsargus spręsdamas finansi-
nius reikalus. jei vis dėlto tektų skaičiuoti 
pinigus, verčiau veikite greitai ir ryžtingai. 
Niekam neskolinkite, ypač ilgesniam lai-
kui. Ši savaitė skirta pinigams uždirbti, 
o ne juos leisti. jei labai reikės pasitarti 
svarbiu klausimu, protingiausiai galėtų 
patarti kitas skorpionas.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje darykite tai, ką 
privalote, nepaisydamas aplinkinių norų. 
jūsų paties planai ir reikalai - svarbiausi. 
Ketvirtadienį ar penktadienį galite būti 
triukšmingai apkaltintas dėl kažkokių 
neva neatliktų darbų ar neįvykdytų įsi-
pareigojimų, bet neverta dėl to jaudin-
tis. savaitgalį būtinai turite atsipalaiduoti, 
gerai pailsėti, geriausia - vienam.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Pirmąją savaitės pusę verčiau skirkite 
darbui ir tik darbui. Būsite ypač linkęs 
analizuoti ir apibendrinti. Puikus me-
tas mokslininkams, pedagogams, tei-
sininkams. Pasitaikius progai, antroje 
savaitės pusėje neatsisakykite sužaisti 
azartinį žaidimą ar dalyvauti loterijoje. 
gerai organizuotas savaitgalio poilsis 
su šeima ar draugais paliks itin malo-
nius prisiminimus.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Pirmadienį ar antradienį tikriausiai bus 
patikrinti jūsų diplomatiniai sugebėji-
mai. Teks laviruoti tarp dviejų ugnių ir 
siekti, kad abi pusės liktų patenkintos. 
Antroje savaitės pusėje atsargiau žiū-
rėkite į naujas radikalias idėjas, ypač jei 
jos pristatomos itin entuziastingai. jei 
savo savaitgalį suplanuosite pats, tikrai 
liksite patenkintas. jei leisite tai padaryti 
kitiems - veikiausiai pasigailėsite.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Nuo pat savaitės pradžios stenkitės vi-
sur būti pirmas ir linksminkitės kiekvie-
na pasitaikiusia proga. Antroje savaitės 
pusėje galite sužinoti labai daug nau-
dingų dalykų iš žmogaus, išmanančio 
tą sritį, kuri pastaruoju metu jus itin do-
mina. savaitgalį verčiau venkite kelio-
nių, ypač lėktuvu. Automobiliu geriau 
važiuoti tik nedidelį atstumą ir tik švie-
siu paros metu.

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

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

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 678 56007.

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.

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Baldų įmonei – stalius. Gami-
name nestandartinius medinius 
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884, 
www.baldaiirspalvos.lt

Statybos įmonė ieško ventiliuo-
jamo fasado apšiltintojų ir pagal-
binių darbininkų darbui Kaune. 
Teirautis tel. 8 677 01314.

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.

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingi darbuotojai. Darbo vieta: 
Ilgakiemio k., Kauno r. Tel. (8 
37) 536110.

Nevairuojantys pagalbiniai ir 
vairuotojai, turintys pasą, nuvai-
ruoti lengvuosius automobilius į 
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

Vilkikų vairuotojai su CE kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

Ieško

Prienų rajone pamesta vyriška 
piniginė su dokumentais (Ri-
manto Milkevičiaus). Radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 610 72484.

Kviečia

Kviečiame vaikus nuo 6 m. 
į Dailės studiją susipažinti 
su meno pasauliu, lavin-

ti vaizduotę ir kūrybiškumą. 
Užsiėmimai vyks: I – nuo 14 
val., II – nuo 14 val., III – nuo 
15 val., J. Brunzdos g. 6, Prie-
nuose. Registracija tel. 8 612 
82535, i9menostudija.com

Jeigu turite problemų su alkoho-
lizmu, Jums gali padėti Birštono 
anoniminių alkoholikų draugija. 
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A 
(„Carito“ bendruomenės namai), 
Birštone. Tel. 8 689 36747.
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 09:00 Brolių Grimų pa-
sakos 10:00 Gustavo enciklope-
dija 10:30 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00 
pasaulio dokumentika. stebu-
klingi metų laikai 12:55 pasaulio 
dokumentika. premjera. Gamtos 
genijai 13:55 puaro 15:43 Loteri-
ja „Keno Loto” 15:45 žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai 16:45 
savaitė su „Dviračio žiniomis” 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
Duokim garo! 19:30 savaitė. Vi-
suomenės aktualijų laida. 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 21:07 sportas 
21:15 UeFa „tautų lygos” futbolo 
turnyras. lietuva – Juodkalnija. 
tiesioginė transliacija iš Vilniaus 
23:45 Nepakenčiamas žiaurumas 
01:25 pasaulio dokumentika. ste-
buklingi metų laikai 02:20 pasau-
lio dokumentika. Gamtos genijai 
03:15 Istorijos detektyvai 04:00 
Klausimėlis 04:15 puaro  

 
06:30 Madagaskaro pingvinai (17) 
06:55 Įspūdingasis žmogus-voras 
(19) 07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (18) 07:45 sveiki 
atvykę į “Veiną” (19) 08:10 riterių 
princesė Nela (6) 08:35 tomo ir 
Džerio nuotykiai (13) 09:00 Ogis 
ir tarakonai (56) 09:10 Ogis ir ta-
rakonai (57) 09:20 Ogis ir tarako-
nai (58) 09:30 ponas Bynas (3) 
10:00 KINO pUsrYČIaI Bepro-
tiškos melodijos. triušio nuoty-
kiai 11:35 spidas reiseris 14:15 
Gatvės tango 16:40 Ne vienas 
kelyje 17:20 teleloto 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
lietuvos balsas 22:00 amerikiečių 
snaiperis 00:40 Naktinis sargas 
02:20 prekybos centro kietuolis. 
las Vegas 

 
05:20 Naujokė 05:45 Naujokė 
06:15 televitrina 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 07:00 
Keršytojų komanda 07:30 aladi-
nas 08:00 Čipas ir Deilas skuba 
į pagalbą 08:30 Mamyčių klubas 
09:00 Kulinarinis detektyvas 09:30 
penkių žvaigždučių būstas 10:00 
pasaulis pagal moteris 10:30 
svajonių sodai 11:30 sarila. pra-
rastoji žemė 13:10 auklių nuotykiai 
15:10 Keistuolis ir gražuolė 17:25 
simpsonai 18:00 raudonas kili-
mas 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
X Faktorius 22:00 profesionalai 
00:25 Vanduo drambliams 02:35 
lemtingas posūkis 6 04:05 pro-
fesionalai 

06:20 lietuvos galiūnų čempiona-
to atrankinis etapas 07:20 rykliai 
(2) 08:30 tauro ragas 09:00 svei-

katos kodas 10:00 Vaikai šėlsta 
(31) 10:30 laukinių gyvūnų pa-
saulis (1) 11:40 Velniški stivo Os-
tino išbandymai (8) 12:40 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraš-
tai (8) 13:40 ekstrasensų mūšis 
(10) 16:00 Nusikaltimų miestas 
(11) 16:30 raudona linija 17:00 
Betsafe–lKl. žalgiris - Neptūnas 
19:30 seniai-plėšikai 21:25 Karo 
vilkai. likvidatoriai V (2) 22:25 
Gyvi numirėliai (5) 23:25 Greitojo 
reagavimo būrys. Ugnies audra 
01:10 apokalipsės pranašai 02:40 
ekstrasensų mūšis (10)  

 
05:30 Grilio skanėstai 07:00 pro-
grama 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„pasaulis iš viršaus“ 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 Šiandien kimba 
10:00 „24 valandos žemėje“ 11:10 
ekovizija 11:20 „Neprijaukinti. Ju-
konas“ 11:55 „Mentų karai: Kije-
vas. Užpuolikai“ (1/3; 1/4) 14:00 
„Baltoji vergė“ (45; 46) 16:00 ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Krepšinio 
pasaulyje su V 17:00 Gyvenimo 
sparnai 18:00 žinios 18:27 Orai 
18:30 „pasirenkant likimą“ (1; 2) 
20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„pasirenkant likimą“ ( 2 tęs.) 21:00 
„24/7“ 22:00 žinios 22:27 Orai 
22:30 „pagrindinis įtariamasis“ 
(1/2) 00:00 „Gluchariovas“ (2/37) 
01:05 „Bitininkas“ (2/3) 02:10 
„Mentų karai: Kijevas. Klusnūs 
kareivėliai“ (2/2) 03:00 „Moterų 
daktaras“ (2/22) 03:50 „Neišsi-
žadėk“ (46) 04:45 „Mentų karai: 
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/2) 
05:35 Vantos lapas 05:55 progra-
ma 05:59 tV parduotuvė  

 
06:15 televitrina 06:30 ledo ke-
lias 07:30 Dramblys. Kalahario 
karalius 08:30 sandėlių karai 
09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vie-
nam gale kablys 10:00 praeities 
žvalgas 10:30 planetos talentai 
11:00 topmodeliai 12:00 Candy 
Crush 13:00 Babuinas. Karaliaus 
pašaukimas 14:00 atšiaurioji 
aliaska 15:00 ledo kelias 16:00 Iš 
peties 17:00 sandėlių karai 17:30 
sandėlių karai 18:00 skorpionas 
19:00 amerikos talentai 21:00 
žinios 21:53 sportas 21:58 Orai 
22:00 Nakties tOp 22:30 X failai 
23:30 X failai 00:30 patrulių zona 
02:20 skorpionas 

 
05:05 stilius 06:00 lietuvos res-
publikos himnas 06:05 romo 
Dambrausko ir grupės gyvo gar-
so koncertas „prisiliesk...” 07:55 
Kultūrų kryžkelė. Menora 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio 
žodis 09:00 premjera. Neribotos 
žmogaus galimybės 09:30 Eu-
romaxx 10:00 pasaulio lietuvių 
žinios 10:30 atspindžiai 11:00 7 
Kauno dienos 11:30 linija, spal-
va, forma 12:00 lietuva mūsų 
lūpose 12:30 pradėk nuo savęs 
13:00 stop juosta 13:30 Dainuo-
ju lietuvą 15:30 Šventadienio 
mintys 16:00 Kultmisijos 16:45 
Mokslo sriuba 17:10 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 18:00 Kultūrin-
gai su Nomeda 18:50 premjera 
19:45 premjera. popiežius. Ga-
lingiausias žmogus istorijoje 20:30 
panorama 21:07 sportas. Orai 
21:15 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 22:05 Dirigento 
sauliaus sondeckio 90-osioms 
gimimo metinėms 23:35 pradėk 
nuo savęs 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų 
kontrolė 20:25 Loterija „Keno Lo-
to” 20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas 21:29 Loterija 
„Jėga” 21:30 lrt forumas 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
Genijus. einšteinas 00:00 lrt 
radijo žinios 00:10 Štutgarto krimi-
nalinė policija 1 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 savaitė 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė 
05:00 seserys  

 
06:30 Mano gyvenimo šviesa 
(388-389) 07:30 Madagaska-
ro pingvinai (18) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (21) 08:55 
rimti reikalai (1) 09:25 rimti rei-
kalai (2) 09:55 KK2 penktadienis 
11:25 Meilės sparnai (121) 12:25 
Meilės sparnai (122) 13:25 Gyve-
nimo daina (95) 14:25 Dvi širdys 
(1198-1201) 16:30 labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Kaip liveta pasakys 21:00 
rimti reikalai (25) 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas snaiperis. 
atgimimas 00:20 akloji zona (2) 
01:20 amerikiečių snaiperis 

 
06:10 televitrina 06:25 Inoeksper-
tai 06:55 simpsonai 07:55 svajo-
nių sodai 08:50 Meilės sūkuryje 
09:50 tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 15:30 simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 Visi mes žmonės 20:30 
Moterys meluoja geriau 21:00 tV3 
vakaro žinios 21:52 tV3 sportas 
21:57 tV3 orai 22:00 Kobra 11 
23:00 Blogas policininkas 00:00 
Nuodėmių daktaras 01:00 Nu-
sikalstami protai. Kitapus sienų 
01:50 rouzvudas 02:40 speci-
alioji jūrų policijos tarnyba 03:30 
Kaip išsisukti įvykdžius žmogžu-
dystę 04:20 paskutinis žmogus 
žemėje 04:45 Nuodėmių daktaras 
05:35 Naujokė  

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(7) 07:30 žiniuonis (4) 08:30 Fa-
rų karai (21) 09:30 teisingumo 
agentai (37) 10:35 Kobra 11 (5) 

11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (39) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(9) 13:45 žiniuonis (5) 14:50 Fa-
rų karai (22) 15:50 teisingumo 
agentai (38) 16:50 Kobra 11 (6) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (40) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(10) 20:00 DelFI dėmesio cen-
tre su edmundu Jakilaičiu 20:30 
Info diena 21:00 super 8 23:15 
seniai-plėšikai 01:05 Karo vilkai. 
likvidatoriai V (2) 02:05 Gyvi nu-
mirėliai (5)   

 
05:35 Vantos lapas 05:55 progra-
ma 05:59 tV parduotuvė 06:15 Ki-
toks pokalbis su D 06:50 Šiandien 
kimba 07:50 „Gluchariovas“ (2/18) 
09:00 „24/7“ 10:00 „Šėtono me-
džioklė“ (5; 6) 12:20 „Bitininkas“ 
(2/6) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Gluchariovas“ (2/41) 14:55 „Men-
tų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ 
(3/2) 16:00 reporteris 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (3/35) 
18:00 reporteris 18:53 Orai 18:55 
„Mentų karai: Kijevas. Užmušti blo-
gį“ (3/3) 20:00 reporteris 20:27 
Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:00 re-
porteris 22:55 Orai 23:00 adomo 
obuolys 00:30 Čempionai 01:05 
„Bitininkas“ (2/4) 02:10 „Mentų 
karai: Kijevas. Klusnūs kareivė-
liai“ (2/3) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(2/23) 03:50 „Šėtono medžioklė“ 
(3) 04:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ (2/3) 05:35 
Čempionai 05:55 programa 05:59 
tV parduotuvė  

 
06:15 televitrina 06:30 6 kadrai 
07:00 Iš peties 08:00 Kaulai 09:00 
autopilotas 09:30 CsI Majamis 
10:30 simpsonai 11:30 Kobra 
11 12:30 Kaip aš susipažinau su 
jūsų mama 13:30 Univeras 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 20:00 saša ir ta-
nia 20:30 žinios 20:58 Orai 21:00 
Babilonas 23:00 Karklų žmogus 
01:10 Daktaras Hausas 02:00 
amerikiečiai 02:55 Naujakuriai 

 
05:10 Nacionalinė paieškų tarnyba 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018 07:00 linija, spal-
va, forma 07:30 auklė Mun 07:40 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 
Detektyvė Miretė 08:05 aviukas 
Šonas 5 08:15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 08:50 Kaip atsiranda 
daiktai 11 09:15 labas rytas, lietu-
va 12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 savaitė 13:10 Daiktų istori-
jos 14:00 pasaulio lietuvių žinios 
14:30 popiežius. Galingiausias 
žmogus istorijoje 15:15 Kaip atsi-
randa daiktai 11 15:40 auklė Mun 
15:50 riteris rūdžius 16:05 Nau-
ji piterio peno nuotykiai 2 16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
18:15 Giminės po 20 metų 19:00 
arti 19:15 premjera. Iš arti 20:10 
Kultūros diena 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 sportas. 
Orai 21:30 premjera. Maksimilijo-
nas. Valdžios ir meilės žaidimas 
23:10 Istorijos detektyvai 00:00 
DW naujienos rusų kalba 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Klaipė-
dos pilies džiazo festivalis 2018 
01:40 laimis Vilkončius. roko 
opera „eglė”. 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
stilius 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 
žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. seserys 17:30 
žinios. sportas. Orai 18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dvira-
čio žinios 23:00 premjera. 12 bež-
džionių 1 23:45 Klausimėlis 00:00 
lrt radijo žinios 00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 01:00 lrt 
radijo žinios 01:10 Istorijos detek-
tyvai 02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lrt radi-
jo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios 
04:00 lrt radijo žinios 04:05 
(Ne)emigrantai 05:00 seserys  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(390-391) 07:30 Madagaska-
ro pingvinai (19) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (22) 08:55 
rimti reikalai (3) 09:25 rimti rei-
kalai (4) 09:55 KK2 10:25 Nuo... 
Iki... 10:55 Kaip liveta pasakys 
11:25 Meilės sparnai (123) 12:25 
Meilės sparnai (124) 13:25 Gyve-
nimo daina (96) 14:25 Dvi širdys 
(1202-1205) 16:30 labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Kaip liveta pasakys 21:00 
rimti reikalai (26) 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas pagirios tai-
lande 00:40 akloji zona (3) 01:40 
snaiperis. atgimimas

 
05:35 Naujokė 06:10 televitrina 
06:25 Mokytis niekada nevėlu 
06:55 simpsonai 07:55 Visi mes 
žmonės 08:50 Meilės sūkuryje 
09:50 tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 prieš sro-
vę 20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 22:00 
Nusikaltėlis 00:10 apsukrios kam-
barinės 01:10 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 02:00 rouzvudas 
02:50 specialioji jūrų policijos tar-
nyba 03:40 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:30 paskutinis 
žmogus žemėje 04:55 apsukrios 
kambarinės 05:40 Naujokė

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(8) 07:30 žiniuonis (5) 08:30 Fa-

rų karai (22) 09:30 teisingumo 
agentai (38) 10:35 Kobra 11 (6) 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (40) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(10) 13:45 žiniuonis (6) 14:50 Fa-
rų karai (23) 15:50 teisingumo 
agentai (39) 16:50 Kobra 11 (7) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (41) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(11) 20:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu Jakilaičiu 20:30 Info 
diena 21:00 Grėsmė po vandeniu 
22:55 super 8 01:10 Kortų name-
lis (6) 02:15 Velniški stivo Ostino 
išbandymai (7)  

 
05:35 Čempionai 05:55 programa 
05:59 tV parduotuvė 06:15 Čem-
pionai 06:50 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 07:00 skinsiu raudoną 
rožę 07:50 „Gluchariovas“ (2/19) 
09:00 adomo obuolys 10:00 „pa-
grindinis įtariamasis“ (1/1) 12:20 
„Bitininkas“ (2/7) 13:30 tV parduo-
tuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/42) 
14:55 „Mentų karai: Kijevas. Už-
mušti blogį“ (3/3) 16:00 reporteris 
16:30 lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (3/36) 
18:00 reporteris 18:53 Orai 18:55 
„Mentų karai: Kijevas. Užmušti blo-
gį“ (3/4) 20:00 reporteris 20:30 
lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
„patriotai“ 22:00 reporteris 22:55 
Orai 23:00 Nuoga tiesa 00:00 
„Gluchariovas“ (2/38) 01:05 „Biti-
ninkas“ (2/5) 02:10 „Mentų karai: 
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/4) 
03:00 „Moterų daktaras“ (2/24) 
03:50 „Šėtono medžioklė“ (4) 
04:45 „Mentų karai: Kijevas. Klus-
nūs kareivėliai“ (2/4) 05:35 Kaimo 
akademija 05:55 programa 05:59 
tV parduotuvė 

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
Tania 07:00 Iš peties 08:00 Kaulai 
09:00 Gyvūnų manija 09:30 CsI 
Majamis 10:30 simpsonai 11:30 
Kobra 11 12:30 Kaip aš susipaži-
nau su jūsų mama 13:30 Unive-
ras 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 20:00 
saša ir tania 20:30 žinios 20:58 
Orai 21:00 Kraujo tėvas 22:45 
rezidentas 23:40 pėdsakai 00:35 
Daktaras Hausas 01:30 amerikie-
čiai 02:20 Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų (7 s.) 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018 07:00 Misija. Vilni-
ja 07:30 auklė Mun 07:40 riteris 
rūdžius 07:55 Nauji piterio peno 
nuotykiai 2 08:20 Mokslo sriuba 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Gimę tą pačią dieną 13:10 Ana-
pus čia ir dabar 14:00 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 14:30 Iš arti 15:15 
Kaip atsiranda daiktai 11 15:40 
auklė Mun 15:50 riteris rūdžius 
16:05 Nauji piterio peno nuotykiai 
2 16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15 
Giminės po 20 metų 19:00 arti 
19:15 premjera. Šnipas Hitlerio 
pašonėje 20:10 Kultūros diena 
20:30 Garsiau 20:55 FIBa Čem-
pionų lyga. Jeruzalės „Hapoelis” 
– panevėžio „lietkabelis” 23:10 
Daiktų istorijos 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gim-
toji žemė 07:25 premjera. Jokas. 
09:00 labas rytas, lietuva 09:30 
žinios 12:00 pasaulio dokumenti-
ka. planeta žemė 2 12:55 pasau-
lio dokumentika. premjera. Misija 
„Galapagai” 13:50 premjera. Dže-
sika Flečer 4 15:25 Klausimėlis 
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 
žinios. Orai 16:00 sveikinimų kon-
certas 17:30 žinios. sportas. Orai 
18:00 teisė žinoti 18:30 Vakaras 
su Edita 19:30 stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:10 
premjera. antikvariato paslap-
tys 8. žmogžudystė ir paplūdi-
mys 00:35 Krydas. gimęs kovoti 
02:45 pasaulio dokumentika. 
planeta žemė 2 03:35 pasaulio 
dokumentika. Misija „Galapagai” 
04:25 Džesika Flečer 4  

 
06:20 Dienos programa 06:25 
Madagaskaro pingvinai (16) 06:50 
Įspūdingasis žmogus-voras (18) 
07:15 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (17) 07:40 sveiki 
atvykę į “Veiną” (18) 08:05 Kung 
Fu triušis 09:50 KINO pUsrY-
ČIaI tomas ir Džeris lobių salo-
je 11:15 Karališkasis sofijos ir 
rouzės nuotykis 12:55 Kas aš 
esu? 15:25 Bėgimas džiunglėse 
17:30 Bus visko 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
sUperKINas. preMJera Vai-
duoklių medžiotojai 21:50 preM-
Jera prekybos centro kietuolis. 
las Vegas 23:45 preMJera 
pabrolių nuoma 01:45 Šnipas iš 
U.N.C.l.e. 

 
05:15 Nusikalstami protai. Kita-
pus sienų 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 Inoeksper-
tai 12:00 Druska brangesnė už 
auksą 13:50 Draugės - priešės 
15:45 Havajai 5.0 16:45 ekstra-
sensų mūšis 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 19:25 eurojackpot 19:30 Il-
gai ir laimingai: pelenės istorija 
22:00 Vanduo drambliams 00:25 
Bėgantis labirintu 2 02:45 Grei-
sė 04:35 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 05:20 Naujokė 
05:45 Naujokė 

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(2,3,4,5,6) 08:45 sveikatos aBC 
televitrina 09:00 lietuvos galiū-
nų čempionato atrankinis etapas 

10:00 Vaikai šėlsta (30) 10:30 ry-
kliai (2) 11:40 Velniški stivo Osti-
no išbandymai (7) 12:40 anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(7) 13:40 ekstrasensų mūšis (9) 
16:00 Nusikaltimų miestas (10) 
16:30 raudona linija 17:00 Bet-
safe–lKl. Dzūkija - rytas 19:30 
Dainuok mano dainą 21:35 MA-
NO HerOJUs Greitojo reaga-
vimo būrys. Ugnies audra 23:25 
aŠtrUs KINas apokalipsės 
pranašai 01:10 Kortų namelis (4) 
02:00 Kortų namelis (5) 02:55 
Dainuok mano dainą 

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 pro-
grama 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „pasaulis iš viršaus“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 „ant bangos“ 
11:00 „pagrindinis įtariamasis“ 
(1/2) 13:15 „Širdies plakimas“ 
(13; 14) 15:25 Kitoks pokalbis su 
D 15:55 europos vartotojų centras 
pataria 16:00 žinios 16:18 Orai 
16:20 Čempionai 16:50 „Nepri-
jaukinti. aliaska“ 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (46) 18:00 žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk“ ( 46 tęs.; 47) 
20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„Šėtono medžioklė“ (5; 6) 22:00 
žinios 22:27 Orai 22:30 „Šėtono 
medžioklė“ ( 6 tęs.) 23:10 „Mentų 
karai: Kijevas. Užpuolikai“ (1/3; 
1/4) 00:45 „Širdies plakimas“ (9; 
10) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(2/12; 2/13) 04:10 skinsiu raudo-
ną rožę 04:40 „Juodosios katės“ 
(5) 05:30 Grilio skanėstai

 
06:15 televitrina 06:30 ledo ke-
lias 07:30 Babuinas. Karaliaus 
pašaukimas 08:30 sandėlių ka-
rai 09:00 Vienam gale kablys 
09:30 statybų gidas 10:00 Ga-
zas dugnas 10:30 autopilotas 
11:00 lietuvos mokyklų žaidynės 
11:30 sandėlių karai 12:00 Candy 
Crush 13:00 Dramblys. Kalahario 
karalius 14:00 atšiaurioji aliaska 
15:00 ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 sandėlių karai 17:30 
sandėlių karai 18:00 skorpionas 
19:00 amerikos talentai 20:00 
Dainų dvikova 20:30 Dainų dvi-
kova 21:00 žinios 21:53 sportas 
21:58 Orai 22:00 Grotos gyve-
nimui 01:05 Visu greičiu pirmyn 
02:35 skorpionas 

 
05:05 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 Duo-
kim garo! 07:30 lietuva mūsų lū-
pose 08:00 Misija 08:30 arts21 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau! 10:00 Į sveikatą! 10:30 
Garsiau 11:00 Už kadro 11:30 
Mokslo sriuba 11:55 laimis Vil-
končius. roko opera „eglė” 13:40 
romo Dambrausko ir grupės gy-
vo garso koncertas „prisiliesk...” 
15:30 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 16:00 euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro 17:20 stilius 
18:15 Daiktų istorijos 19:00 žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą 19:45 
stambiu planu 20:30 panorama 
20:52 sportas. Orai 21:00 Kino 
žvaigždžių alėja 22:45 Olivier 
Messiaen. simfonija „turangali-
la” 00:05 Už kadro 00:30 Dabar 
pasaulyje 01:00 europos kinas. 
Idealus miestas 02:45 tolimųjų 
rytų griausmas 04:15 Klauskite 
daktaro 05:05 stilius 

�1.00 val.

„Super 8“

 

�1.00 val.

„Grėsmė po vandeniu“

 

1�.30 val.

„Seniai-plėšikai“

 

13.�0 val.

„Draugės - priešės“
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
Gyvenimas 13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 Loterija „Keno Loto” 
14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 15:00 žinios 16:30 prem-
jera. seserys 17:30 žinios. spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 specialus tyrimas 20:25 
Loterija „Keno Loto” 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Gimę tą pačią dieną 22:30 
Dviračio žinios 23:00 premjera. 
prieš audrą 1  00:00 lrt radijo 
žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 Vakaras su edita 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(395-397) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (21) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (24) 08:55 rimti 
reikalai (7) 09:25 rimti reikalai (8) 
09:55 KK2 10:25 Nuo... Iki... 10:55 
Kaip liveta pasakys 11:25 Meilės 
sparnai (127) 12:25 Meilės spar-
nai (128) 13:25 Gyvenimo daina 
(98) 14:25 Dvi širdys (1210-1213) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Yra, kaip yra 18:30 žinios 
19:25 sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Valanda su rūta 21:00 
rimti reikalai (28) 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas Kaliniai 
01:35 akloji zona (5) 02:25 žaidi-
mas be taisyklių 04:10 alchemija 
XXXIII. Vieną kartą alytuje... 04:40 
retrOspeKtYVa 

 
05:40 Naujokė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:55 Gero va-
karo šou 08:50 Meilės sūkuryje 
09:50 tai - mano gyvenimas 12:00 
laukinė žemė 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 16:00 tV3 ži-
nios 16:28 tV3 orai 16:30 tV pa-
galba 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 Fa-
rai 20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 22:00 
plėšikai 00:10 apsukrios kamba-
rinės 01:05 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 01:55 rouzvudas 
02:45 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę  04:25 paskutinis 
žmogus žemėje 04:50 apsukrios 
kambarinės 05:35 Naujokė 

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(10) 07:30 žiniuonis (7) 08:30 
Farų karai (24) 09:30 teisingu-
mo agentai (40) 10:35 Kobra 11 
(8) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. 

Naujas pėdsakas (42) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (12) 13:45 žiniuonis (8) 
14:40 paskutinis faras (1) 15:45 
Šuo (1) 16:50 Kobra 11 (9) 18:00 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (43) 19:00 Įstatymas ir 
tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(13) 20:00 DelFI dėmesio cen-
tre su edmundu Jakilaičiu 20:30 
Info diena 21:00 paskutinė misija 
23:05 techninis nokautas 00:55 
Kortų namelis (8) 01:50 Nusikal-
timų miestas (10)  

 
05:35 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu 05:55 programa 05:59 
tV parduotuvė 06:15 Lietuva tie-
siogiai 06:50 Kaimo akademija 
07:20 Kitoks pokalbis su D 07:50 
„Gluchariovas“ (2/21) 09:00 „Ant 
bangos“ 10:00 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 10:10 „Širdies 
plakimas“ (5; 6) 12:20 „Bitininkas“ 
(2/9) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Gluchariovas“ (2/44) 14:55 „Men-
tų karai: Kijevas. sidabrinis dur-
klas“ (4/1) 16:00 reporteris 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (3/38) 18:00 
reporteris 18:47 Orai 18:50 rubri-
ka „Verslo genas“.” 18:55 „Mentų 
karai: Kijevas. sidabrinis durklas“ 
(4/2) 20:00 reporteris 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 
„ant bangos“ 22:00 reporteris 
22:52 Orai 22:55 rubrika „Verslo 
genas“.” 23:00 „ant bangos“ 00:00 
„Gluchariovas“ (2/40) 01:05 „Biti-
ninkas“ (2/7) 02:10 „Mentų karai: 
Kijevas. Užmušti blogį“ (3/2) 

 
06:15 televitrina 06:30 6 kadrai 
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 13:30 6 kadrai 14:00 6 kadrai 
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 19:30 
Univeras 20:00 saša ir tania 
20:30 žinios 20:58 Orai 21:00 
Nužudyk mane tris kartus 22:50 
rezidentas 23:50 pėdsakai 00:45 
Daktaras Hausas 01:35 amerikie-
čiai 02:30 Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų (9 s.) 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Klaipėdos pilies džiazo 
festivalis 2018 07:00 Neribotos 
žmogaus galimybės 07:30 auklė 
Mun 07:40 riteris rūdžius 07:55 
Nauji piterio peno nuotykiai 2 
08:20 Į sveikatą! 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 11 09:15 labas ry-
tas, Lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
13:15 stambiu planu 14:00 At-
spindžiai. paveldo kolekcija 14:25 
Vytautas landsbergis – laisvės 
keliu 15:15 Kaip atsiranda daiktai 
11 15:40 auklė Mun 15:50 riteris 
rūdžius 16:05 Nauji piterio pe-
no nuotykiai 2 16:30 laba diena, 
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 18:15 Giminės 
po 20 metų 19:00 arti 19:15 
Šarlis patė ir leonas Gomonas. 
pirmieji kino milžinai 20:10 Kultū-
ros diena 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas. Orai 
21:30 lietuvių kino klasika. Marius 
22:35 anapus čia ir dabar 23:25 
Vienuolynų kelias lietuvoje 00:00 
DW naujienos rusų kalba 

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios 09:15 senis 10:20 
Štutgarto kriminalinė policija 1 
11:10 Komisaras reksas 12:00 
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 
kontrolė 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Ke-
no Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 auksinis pro-
tas 22:50 Fantastiškas penktadie-
nis. „Ilsėkis ramybėje” departa-
mentas 00:30 Klausimėlis 01:00 
lrt radijo žinios 01:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 1 02:00 lrt 
radijo žinios 02:05 Gimę tą pa-
čią dieną 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
03:30 ryto suktinis su Zita Kel-
mickaite 04:00 lrt radijo žinios 
04:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 05:00 seserys 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(398-400) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (22) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (25) 08:55 rimti 
reikalai (9) 09:25 rimti reikalai (10) 
09:55 KK2 10:25 Valanda su rūta 
11:25 Meilės sparnai (129) 12:25 
Meilės sparnai (130) 13:25 Gyve-
nimo daina (99) 14:25 Dvi širdys 
(1214) 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 snaiperis 23:30 
Maksimali rizika 01:35 Kaliniai 

 
05:35 Naujokė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:55 Farai 
08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 lauki-
nė žemė 13:00 pažadėtoji 15:00 
simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:28 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 Gražuolė 
ir pabaisa 21:10 Mirties įrankiai. 
Kaulų miestas 23:50 palikti van-
denyne 3. tarp ryklių 01:20 Nepa-
laužiamasis 03:15 plėšikai 05:10 
rouzvudas  

06:50 Didžiojo sprogimo teori-
ja (11) 07:20 žiniuonis (8) 08:20 
paskutinis faras (1) 09:30 Šuo (1) 
10:35 Kobra 11 (9) 11:40 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (43) 
12:45 Įstatymas ir tvarka. specia-
liųjų tyrimų skyrius (13) 13:45 ži-
niuonis (9) 14:45 paskutinis faras 
(2) 15:45 Šuo (2) 16:50 Kobra 11 
(10) 18:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (44) 19:00 Įsta-
tymas ir tvarka. specialiųjų tyrimų 
skyrius (14) 20:00 @rimvydasva-

latka 20:30 Info diena 21:00 Blyks-
nis 22:50 tarptautinis turnyras 
“BUsHIDO KOK 2018 Kaunas” 
01:45 Kortų namelis (9) 02:40 pa-
skutinė misija 04:15 Blyksnis  

 
05:35 Kitoks pokalbis su D 05:55 
programa 05:58 „pasaulis iš vir-
šaus“ 05:59 tV parduotuvė 06:15 
lietuva tiesiogiai 06:25 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 06:50 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 07:50 „Gluchariovas“ 
(2/22) 09:00 Nuoga tiesa 10:30 10 
min iki tobulybės su Jurijumi 10:40 
Čempionai 11:15 „ant bangos“ 
12:20 „Bitininkas“ (2/10) 13:30 tV 
parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ 
(2/45) 14:55 „Mentų karai: Kijevas. 
sidabrinis durklas“ (4/2) 16:00 re-
porteris 16:30 Kitoks pokalbis su D 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (3/39) 18:00 reporteris 18:47 
Orai 18:50 Keliauk su „reporteriu“ 
18:55 „Mentų karai: Kijevas. sida-
brinis durklas“ (4/3) 20:00 repor-
teris 20:30 Kitoks pokalbis su D 
20:57 Orai 21:00 „adomo obuolys“ 
22:00 reporteris 22:53 Orai 22:55 
Keliauk su „reporteriu“ 23:00 „Ant 
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“ 
(2/19; 2/20) 03:05 „Baltoji vergė“ 
(47; 48) 04:30 „Neprijaukinti. tur-
kija“ 04:50 „Iššūkis“ (4/3; 4/4)  

 
06:15 televitrina 06:30 saša ir 
Tania 07:00 pėdsakai 08:00 Kau-
lai 09:00 praeities žvalgas 09:30 
CsI Majamis 10:30 simpsonai 
11:00 simpsonai 11:30 Kobra 11 
12:30 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 13:00 Kaip aš susipažinau 
su jūsų mama 13:30 Univeras 
14:00 Univeras 14:30 televitrina 
15:00 Havajai 5.0 16:00 CsI Maja-
mis 17:00 Kobra 11 18:00 Kaip aš 
susipažinau su jūsų mama 18:30 
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 
19:00 Univeras 19:30 Univeras 
20:00 Farai 21:00 žinios 21:53 
sportas 21:58 Orai 22:00 Euro-
lygos rungtynės. Kauno “žalgiris” 
- stambulo “Fenerbahce” 00:00 
Babilonas 01:50 Nužudyk mane 
tris kartus 

 
05:15 Giminės po 20 metų (10 
s.) 06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2018 07:00 Už 
kadro 07:30 auklė Mun 07:40 ri-
teris rūdžius 07:55 Nauji piterio 
peno nuotykiai 2 08:20 Garsiau 
08:50 Kaip atsiranda daiktai 11 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Istorijos detektyvai 13:00 7 Kauno 
dienos 13:30 stop juosta 13:55 
lietuva mūsų lūpose 14:20 Šarlis 
patė ir leonas Gomonas. pirmieji 
kino milžinai 15:15 Kaip atsiranda 
daiktai 11 15:40 auklė Mun 15:55 
riteris rūdžius 16:10 premjera. 
Detektyvė Miretė 16:20 premje-
ra. aviukas Šonas 5 16:30 laba 
diena, Lietuva 18:00 Kelias. laida 
apie evangelikų bendruomenes 
Lietuvoje 18:20 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 19:20 Kiotas. ro-
mantiška pažintis su nacionalinė-
mis vertybėmis 20:10 Kultūros die-
na 20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 sportas. Orai 21:30 
europos kinas. tai buvo sūnus 
23:00 Kristupo vasaros festivalis 
2016. Uždarymo koncertas. Moni-
ka liu „I am” 00:00 DW naujienos 
rusų kalba 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 Bliuzo vakaras 

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, spalio 1� d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietu-
va 06:30 žinios 09:15 senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 1 11:10 Komisaras reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 
Loterija „Keno Loto” 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Mano mama gamina ge-
riau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 
premjera. smaragdo miestas 
23:45 Klausimėlis 00:00 lrt ra-
dijo žinios 00:10 Štutgarto krimi-
nalinė policija 1 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 stilius 02:00 lrt ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per Ukrainą” 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(392-394) 07:30 Madagaskaro 
pingvinai (20) 07:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris (23) 08:55 rimti 
reikalai (5) 09:25 rimti reikalai (6) 
09:55 KK2 10:25 Nuo... Iki... 10:55 
Kaip liveta pasakys 11:25 Meilės 
sparnai (125-126) 13:25 Gyveni-
mo daina (97) 14:25 Dvi širdys 
(1206-1209) 16:30 labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Kaip liveta pasakys 21:00 
rimti reikalai (27) 21:30 žinios 
22:24 sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKarO seaNsas žaidimas 
be taisyklių 00:40 akloji zona (4) 
01:40 pagirios tailande

 
05:40 Naujokė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:55 prieš sro-
vę 08:50 Meilės sūkuryje 09:50 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 laukinė 
žemė 13:00 pažadėtoji 15:00 
simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:28 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 Gero vakaro 
šou 20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 tV3 vakaro žinios 21:52 
tV3 sportas 21:57 tV3 orai 22:00 
Nepalaužiamasis 22:25 Filmo per-
traukoje - Vikinglotto 22:30 Nepa-
laužiamasis 00:15 apsukrios kam-
barinės 01:10 Nusikalstami protai. 
Kitapus sienų 02:00 rouzvudas 
02:50 Kaip išsisukti įvykdžius 
žmogžudystę 04:30 paskutinis 
žmogus žemėje 04:55 apsukrios 
kambarinės 05:40 Naujokė  

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
(9) 07:30 žiniuonis (6) 08:30 Fa-

rų karai (23) 09:30 teisingumo 
agentai (39) 10:35 Kobra 11 (7) 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (41) 12:45 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(11) 13:45 žiniuonis (7) 14:50 Fa-
rų karai (24) 15:50 teisingumo 
agentai (40) 16:50 Kobra 11 (8) 
18:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (42) 19:00 Įstatymas 
ir tvarka. specialiųjų tyrimų skyrius 
(12) 20:00 DelFI dėmesio centre 
su edmundu Jakilaičiu 20:30 Info 
diena 21:00 techninis nokautas 
22:50 Grėsmė po vandeniu 00:45 
Kortų namelis (7) 01:45 Velniški 
stivo Ostino išbandymai (8)

 
05:35 Kaimo akademija 05:55 
programa 05:59 tV parduotu-
vė 06:15 lietuva tiesiogiai 06:50 
Vantos lapas 07:20 Krepšinio 
pasaulyje su V 07:50 „Gluchario-
vas“ (2/20) 09:00 „patriotai“ 10:00 
„Neišsižadėk“ (46; 47) 12:20 „Biti-
ninkas“ (2/8) 13:30 tV parduotuvė 
13:45 „Gluchariovas“ (2/43) 14:55 
„Mentų karai: Kijevas. Užmušti blo-
gį“ (3/4) 16:00 reporteris 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (3/37) 18:00 
reporteris 18:47 Orai 18:50 ru-
brika „renovacija. tikrai verta“.” 
18:55 „Mentų karai: Kijevas. si-
dabrinis durklas“ (4/1) 20:00 re-
porteris 20:30 lietuva tiesiogiai 
20:57 Orai 21:00 „ant bangos“ 
22:00 reporteris 22:52 Orai 22:55 
rubrika „renovacija. tikrai verta“.” 
23:00 „patriotai“ 00:00 „Glucha-
riovas“ (2/39) 01:05 „Bitininkas“ 
(2/6) 02:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ (3/1) 03:00 „Moterų 
daktaras“ (2/25) 

 
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 susipaži-
nau su jūsų mama 13:30 Unive-
ras 14:30 televitrina 15:00 Kaulai 
16:00 CsI Majamis 17:00 Kobra 
11 19:00 europos taurės krepšinio 
rungtynės. Vilniaus rytas – Mala-
gos Unicaja 21:00 taksi 3 22:45 
eurolygos rungtynės. stambulo 
“anadolu efes” - Kauno “žalgiris” 
00:45 pėdsakai 01:35 Daktaras 
Hausas 02:25 amerikiečiai 03:15 
Naujakuriai 

 
05:15 Giminės po 20 metų 06:00 
lietuvos respublikos himnas 
06:05 Klaipėdos pilies džiazo fes-
tivalis 2018 07:00 Kultūrų kryžke-
lė. rusų gatvė 07:30 auklė Mun 
07:40 riteris rūdžius 07:55 Nau-
ji piterio peno nuotykiai 2 08:20 
pradėk nuo savęs 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 11 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:20 Gyvenimo sim-
fonijos sūkuryje 13:10 Kultūringai 
su Nomeda 13:55 linija, spalva, 
forma 14:20 Šnipas Hitlerio pašo-
nėje 15:15 Kaip atsiranda daiktai 
11 15:40 auklė Mun 15:50 riteris 
rūdžius 16:05 Nauji piterio pe-
no nuotykiai 2 16:30 laba diena, 
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
trembita 18:15 Giminės po 20 
metų 18:55 FIBa Čempionų lyga. 
Klaipėdos „Neptūnas” – stambu-
lo „Besiktas sompo Japan” 21:00 
Kultūros diena 21:30 elito kinas. 
atpildas 23:25 Dokumentinė istori-
nė laida „lietuvos kolumbai” 00:25 
DW naujienos rusų kalba 

�1.10 val.
„Mirties įrankiai. Kaulų 

miestas“

 

��.00 val.

„Nepalaužiamasis“

 

��.00 val.

„Plėšikai“

 

Šeštadienis, spalio �0 d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gim-
toji žemė 07:25 premjera. pinokis 
09:00 labas rytas, lietuva 09:30 
žinios 12:00 pasaulio dokumenti-
ka. planeta žemė 2 12:55 pasau-
lio dokumentika. premjera. Misija 
„Galapagai” 13:50 premjera. Dže-
sika Flečer 4 15:25 Klausimėlis 
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 
žinios. Orai 16:00 sveikinimų kon-
certas 17:30 žinios. sportas. Orai 
18:00 teisė žinoti 18:30 Vakaras 
su Edita 19:30 stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 sportas 21:00 
Šiandien prieš 100 metų 21:30 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis” 23:40 
premjera. antikvariato paslaptys 
9. atsisveikinimo žinutė 01:05 
„Ilsėkis ramybėje” departamen-
tas 02:40 pasaulio dokumentika. 
planeta žemė 2 03:30 pasaulio 
dokumentika. Misija „Galapagai” 
04:25 Džesika Flečer 4 

 
06:20 Madagaskaro pingvinai (21) 
06:45 Įspūdingasis žmogus-voras 
(20) 07:10 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (19) 07:40 svei-
ki atvykę į “Veiną” (20) 08:10 KI-
NO pUsrYČIaI Vėžliuko semio 
nuotykiai 09:55 tomas ir Džeris. 
Šnipų žaidimai 11:25 Nelydimi ne-
pilnamečiai 13:15 Nepaprasta ko-
manda 15:05 sachara 17:30 Bus 
visko 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 sUperKINas 
Karatė vaikis 22:20 Nuostabusis 
Bertas Vonderstounas 00:25 Ke-
lyje 02:15 snaiperis

 
05:10 rouzvudas 06:15 televitri-
na 06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 07:00 Keršytojų koman-
da 07:30 aladinas 08:00 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 09:00 
Virtuvės istorijos 09:30 Gardu 
Gardu 10:00 svajonių ūkis 10:30 
Mokytis niekada nevėlu 11:00 
Misija: dirbame sau 11:30 Ino-
ekspertai 12:00 Karalius strazda-
barzdis 14:00 Kaštonas. Centrinio 
parko didvyris 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 ponas Bynas 21:15 skry-
dis 00:05 Batsiuvys 01:55 Mirties 
įrankiai. Kaulų miestas 04:10 Ko-
bra 11 05:05 rouzvudas  

06:15 Didžiojo sprogimo teorija (7) 
06:45 Didžiojo sprogimo teorija (8) 
07:15 Didžiojo sprogimo teorija 
(9) 07:45 Didžiojo sprogimo teo-
rija (10) 08:15 Didžiojo sprogimo 
teorija (11) 08:45 sveikatos aBC 
televitrina 09:00 lietuvos galiūnų 
čempionato finalas 10:00 Vaikai 
šėlsta (32) 10:30 laukinių gyvū-
nų pasaulis (2) 11:40 Velniški sti-

vo Ostino išbandymai (9) 12:40 
anthonis Bourdainas. Nepažįsta-
mi kraštai (1) 13:40 ekstrasensų 
mūšis (11) 16:00 laisvės karžy-
giai 17:00 Betsafe–lKl. pieno 
žvaigždės - lietkabelis 19:30 
Grupės “rondo” lyderio aleksan-
dro Ivanausko-Faros gimtadienio 
koncertas 22:15 MaNO HerO-
JUs Gelbstint eilinį rajaną 01:40 
aŠtrUs KINas Košmaras Guo-
bų gatvėje 03:20 Kortų namelis (8) 
04:05 Kortų namelis (9)   

 
06:20 „pasaulis iš viršaus“ 06:40 
„Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 pro-
grama 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „pasaulis iš viršaus“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 „ant bangos“ 
11:00 „pagrindinis įtariamasis“ 
(2/1) 13:15 „Širdies plakimas“ 
(15; 16) 15:25 Kitoks pokalbis su 
D 15:50 europos vartotojų cen-
tras pataria 16:00 žinios 16:18 
Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 
kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (48) 
18:00 žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neišsižadėk“ ( 48 tęs.; 49) 20:00 
žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono 
medžioklė“ (7; 8) 22:00 žinios 
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžio-
klė“ ( 8 tęs.) 23:10 „Mentų karai: 
Kijevas. Klusnūs kareivėliai“ (2/1; 
2/2) 00:45 „Širdies plakimas“ (11; 
12) 02:45 „Merdoko paslaptys“ 
(3/1; 3/2) 04:10 skinsiu raudoną 
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (6) 
05:30 Grilio skanėstai  

 
06:10 televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 Babuinas. Karaliaus 
pašaukimas 08:30 sandėlių karai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
statybų gidas 10:00 Gazas du-
gnas 10:30 autopilotas 11:00 
lietuvos mokyklų žaidynės 11:30 
sandėlių karai 12:00 Beveik neį-
manoma misija 13:00 Medūza žu-
dikė 14:00 pavojingiausi pasaulio 
keliai 15:00 ledo kelias 16:00 Iš 
peties 17:00 sandėlių karai 17:30 
sandėlių karai 18:00 skorpionas 
19:00 amerikos talentai 20:00 
Dainų dvikova 20:30 Dainų dvi-
kova 21:00 žinios 21:53 sportas 
21:58 Orai 22:00 Grotos gyve-
nimui 00:50 rezidentas 01:40 
skorpionas 

 
05:05 skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietu-
vos respublikos himnas 06:05 
Duokim garo! 07:30 lietuva mū-
sų lūpose 08:00 Misija 08:30 
arts21 09:00 Mano mama 
gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 
10:30 Garsiau 11:00 Už kadro 
11:30 Mokslo sriuba 12:00 Vin-
cenzo Bellini. Opera „Kapule-
čiai ir Montekiai” 14:25 Ginto 
abariaus dainos 15:30 Kultūrų 
kryžkelė. rusų gatvė 16:00 Eu-
romaxx 16:30 Klauskite daktaro 
17:20 stilius 18:15 Daiktų isto-
rijos 19:00 žmonės, kurie sukū-
rė lietuvą 19:45 stambiu planu 
20:30 panorama 20:52 sportas. 
Orai 21:00 Kino žvaigždžių alė-
ja. premjera. psichopatas 22:45 
Klasikos šedevrai 00:20 Dabar 
pasaulyje 00:50 europos kinas. 
tai buvo sūnus 02:20 Kristupo 
vasaros festivalis 2016. Uždary-
mo koncertas 03:15 arti 03:30 
žmonės, kurie sukūrė lietuvą. 
steponas Darius 04:15 Klauskite 
daktaro 05:05 stilius

�1.1� val.

„Skrydis“
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EvANgELIjOs TAKU

REKLAMA

nius. „Paulius viską darė su šia 
kontempliavimo dvasia, neiš-
leisdamas Viešpaties iš akių. 
Viešpats kalbėjo Pauliaus šir-
dyje. Jis buvo karštai pamilęs 
Viešpatį. Mylėti – tai rakta-
žodis, kad nepasiklystume. 
Jei turime abejonių dėl savo 
pasirinkimų, jei įtariame, kad 
mūsų kontempliacija pernelyg 
abstrakti, jei neaišku ar ne per 
daug dėmesio skiriame kas-
dieniams rūpesčiams – tuomet 
savęs klauskime: „Ar aš myliu 
Viešpatį?“ Ar neabejoju, kad 
jis mane išsirinko?“

„Kontempliavimas ir tarna-
vimas – toks yra mūsų gyve-
nimo kelias. Kiekvienas savęs 
paklauskime: kiek laiko kas 
dieną skiriu Jėzaus slėpinio 
kontempliavimui? Kaip aš 
dirbu? Ar darbas mane džiu-
gina, ar dirbu suderinamai 
su tikėjimu, ar suvokiu darbą 
kaip tarnavimą pagal Evange-
liją? Šios mintys išeis mums į 
naudą“.

VATICAN NEWS

Ir katalikai 
juokiasi...

Klebonas, susitikęs su dak-
taru, klausia, kas girdėt, kaip 
gyvena. Klebonas sako:

– Sunkūs laikai: niekas ne-
miršta, nėra iš kur pagaut 
pinigo.

– Nekoks ir mano gyveni-
mas: niekas neserga, kišenės 
dykos.

mybėms“.
Nematuokime savo gyvy-

bės vertės pagal apgaulingus 
pasaulio kriterijus, bet priim-
kime save ir kitus, suprasdami,  
kad visi esame Dievo kūriniai. 
Dievas myli gyvybę. Visi esa-
me jam tokie brangūs, kad jis 
atidavė už mus savo Sūnų. 
„Dievas taip pamilo pasau-
lį, jog atidavė savo viengimį 
Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį 
tiki, nepražūtų, bet turėtų am-
žinąjį gyvenimą“ (Jn 3,16).  

Popiežiaus homili-
ja. Kaip meldžiuosi? 

Kaip dirbu?
Antradienio Evangelijo-

je kalbama apie Jėzaus apsi-
lankymą pas seseris Mariją 
ir Mortą, kurių viena klausėsi 
jo žodžių, o kita rūpinosi jam 
patarnauti. Komentuodamas 
šį epizodą Šv. Mortos namų 
koplyčioje aukotų Mišių ho-
milijoje, popiežius Pranciš-
kus ragino pamąstyti kaip mes 
gyvenime deriname maldą ir 
darbą.

„Yra krikščionių, kurie se-
kmadieniais dalyvauja Mi-
šiose, bet paskui nieko kito 
nemato tik darbą. Jie neturi lai-
ko vaikams, nesuranda laiko 
su jais pažaisti. Taip neturėtų 
būti. Jie visą laiką taip užsiė-
mę, kad kasdieniniai rūpesčiai 
jiems tampa religija. „Sustok, 
pakelk akis į Viešpatį, paimk 
į rankas Evangeliją, pasiklau-
syk Viešpaties Žodžio, atverk 
širdį, nekalbėk tik rankų kal-
ba!“ Jie daro gera, bet jų kuria-
mas gėris yra ne krikščioniš-
kas, bet tik žmogiškas gėris. 
Jiems stinga kontempliavimo. 
Ir Mortai jo stigo. Ji buvo drą-
si, skubėjo, bėgo pirmyn, jos 
rankos visą laiką buvo užim-
tos, tačiau jai trūko ramybės, 
jai stigo laiko praleisto žiūrint 
į Viešpatį“.

Popiežius pabrėžė, kad Ma-
rijos dėmesys Viešpačiui, jo 
akivaizdoje praleistas laikas, 
negali būti suprantamas kaip 
dykinėjimas. Viešpaties kon-
templiavimas tai ne darbo 
pakaitalas. Kontempliuoda-
mi Viešpatį mes semiamės 
įkvėpimo savo kasdieniniams 
darbams. Tą patį sako ir šv. 
Benediktas klauzūros vienuo-
liams skirtoje reguloje: „ora 
et labora“, „melskis ir dirbk“. 
Panašiai antradienio Mišių 
pirmajame skaitinyje liudija 
ir šv. Paulius. Kai Dievas jį 
pašaukė, jis ne iš karto ėmėsi 
darbo, bet pirmiausia kontem-
pliavo jam atskleistus slėpi-

kus. „Pagalvokime apie tuos 
atvejus, kai paaiškėja, kad 
gimstantis vaikelis serga sun-
kia liga. Tokiais dramatiškais 
atvejais reikia padėti tėvams, 
reikia solidarumo, kad jie su-
gebėtų įveikti suprantamą bai-
mę. Deja, dažnai tokiais atve-
jais jie sulaukia tik skuboto 
patarimo nutraukti nėštumą. O 
juk „nutraukti  nėštumą“ reiš-
kia tiesiog „nužudyti“.

Pasak popiežiaus, sergantis 
kūdikis panašus į visus kitus 
žmonės, kuriems reikia pa-
galbos, į senelius, kuriems rei-
kia globos, vargstančiuosius. 
„Žmogus, į kurį žiūrima kaip 
į problemą, iš tiesų yra Dievo 
dovana. Jis gali mums padėti 
išsikapanoti iš egoizmo ir aug-
ti meile. Susitikimas su pažei-
džiama gyvybe padeda mums 
išsivaduoti iš uždarumo ir at-
rasti meilės džiaugsmą“.

Kas žmogų skatina negerbti 
gyvybės? Šio pasaulio stabai, 
– atsako popiežius, – pinigai, 
valdžios ir sėkmės troškimas. 
Tačiau šiais parametrais ne-
įmanoma pamatuoti gyvy-
bės vertės. Vienintelis  matas 
yra meilė. „Ta meilė, kuria 
Dievas myli gyvybę. Meilė, 
kuria Dievas myli kiekvieną 
gyvybę“.

Dievo meilę žmogaus gyvy-
bei mums paaiškina Kristaus 
auka – jo tapimas žmogumi, 
jo prisiimta kančia, atmetimas, 
neturtas, silpnumas, kryžius. 
„Kiekviename sergančiame 
kūdikyje, kiekviename sil-
pname senelyje, kiekviename 
nevilties genamame migrante, 
kiekvienoje pažeidžiamoje 
gyvybėje Kristus ateina pas 
mus, ieško mūsų širdies, nori 
ją atverti meilės džiaugsmui“. 
Kiekviena žmogaus gyvybė 
yra vertinga. Jos vertė – pralie-
tas Kristaus kraujas. „Nevalia 
niekinti to, ką Dievas taip labai 
myli“, – sakė popiežius.

„Turime sakyti visiems pa-
saulio vyrams ir moterims: 
neniekinkite gyvybės! – kito 
gyvybės, savo gyvybės, nes 
ir jai galioja įsakymas „ne-
uždyk“. Sakykime jaunimui: 
neniekink savo gyvenimo, 
neatmesk to, ką Dievas sukū-
rė. Tu esi Dievo kūrinys! Ne-
menkink savęs, nepasiduok į 
mirtį vedančioms priklauso-

Popiežiaus kateche-
zė apie Dievo įsaky-

mą „Nežudyk!“
Po kelionės į Baltijos šalis 

ir Vyskupų Sinodo atidarymo, 
šio trečiadienio rytą vykusios 
bendrosios audiencijos metu 
popiežius Pranciškus sugrį-
žo prie katechezių ciklo, skir-
to Dekalogui, ir kalbėjo apie 
penktąjį Dievo įsakymą „Ne-
žudyk!“.

„Šis aiškus ir kategoriškas 
įsakymas yra tarsi gynybinė 
siena, sauganti pamatinę žmo-
nių santykių vertybę“, – sakė 
Pranciškus. „Apie kokią pa-
matinę vertybę čia kalbama? 
Apie gyvybės vertybę, kuria 
remiasi visi žmonių santykiai. 
Dėl to ir turime įsakymą „Ne-
žudyk!“ Tą patį galima pasa-
kyti ir kitaip: viso pasaulyje 
esančio blogio pagrindas yra 
gyvybės niekinimas, pagarbos 
žmogaus gyvybei stoka“.

Pasak popiežiaus, į žmo-
gaus gyvybę kėsinasi ne tik 
karai, bet taip pat visų rūšių 
organizuotas žmogaus išnau-
dojimas, spekuliavimas kūri-
nija, atmetimo kultūra, skan-
dalingas skurdas, su žmogaus 
orumu nesuderinamas gyveni-
mas, kurį kenčia daug dabarti-
nio pasaulio gyventojų.

Popiežius paminėjo ir su 
žmogaus gyvybės vertybe 
nesuderinamą požiūrį, pasak 
kurio kitų teisių gynimas ga-
li pateisinti žmogaus gyvybės 
nutraukimą motinos įsčiose. 
„Kaip gi galima vadinti tera-
piniu, civilizuotu ar žmonišku 
veiksmą, kuris žudo vos užsi-
mezgusią bejėgę gyvybę? Aš 
jus klausiu: teisinga sunaikin-
ti žmogaus gyvybę, norint iš-
spręsti problemą? Ar teisin-
ga? Teisinga ar ne? Ar galima 
pasamdyti žudiką, kad jis iš-
spręstų problemą? Neleisti-
na, negalima žudyti žmogaus, 
nors ir mažo, kad išspręstume 
problemą. Tai būtų kaip pasi-
samdyti žudiką“.

„Iš kur visa tai? Iš kur tiek 
smurto ir neapykantos gyvy-
bei? Iš baimės. Kito žmogaus 
priėmimas meta iššūkį indi-
vidualizmui“, – sakė Pranciš-

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Seminaras
„TVIRTA IR SVEIKA SANTUOKA  

VISAM GYVENIMUI“
4 susitikimai po 2,5 valandos, antradieniais, Prienuo-

se, Kęstučio g. 16 (Parapijos namuose)
Pirmasis susitikimas spalio 30 d. 18.30 val.

Renginys nemokamas, vykdomas pagal projektą „Darni 
šeima visam gyvenimui – misija įmanoma“, iš dalies finan-
suojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Lektorė Vaidilė Šumskienė
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba  

http://www.gtinstitutas.lt/node/386
***

Pajusite džiaugsmą į savo sutuoktinį pažvelgę kitomis akimis.
Nustebsite sužinoję, kas labiausiai vienija sutuoktinius.

Atlikdami praktines užduotis, įgysite įgūdžių, kaip išklausyti ir 
prakalbinti savo sutuoktinį.

Sužinosite, kaip abu kartu galite artėti prie Dievo.
Susipažinsite su Katalikų Bažnyčioje paskelbtų šventųjų sutuokti-

nių istorijomis ir lyginsite jas su savosiomis.
Sužinosite, ką reikia daryti, kad santuoka truktų visą gyvenimą.

Užjaučia

Mes visi bejėgiai prieš 
lemtį ir mirtį, 

Tačiau bent šia užuo-
jauta norime  

palengvinti praradimo 
skausmą.

Liūdesio ir skausmo va-
landą dėl brolio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 
Vidmantą Juodžiukyną 
ir artimuosius.

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

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 LAIŠKUČIAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�1�m. spalio 13 d.: Fatimoje kelias-
dešimt tūkstančių žmonių stebė-

jo saulės stebuklą.

1��3 m. spalio 13 d.: Ankara tampa 
Turkijos sostine vietoje stam-

bulo.

1��� m. spalio 13 d.: ssKP CK Prezidi-
umas atšaukė Nikitą Chruščiovą 

iš atostogų prie juodosios jūros, kad praneštų 
apie jo atstatydinimą.

10��m. spalio 14 d.: Hastingso mū-
šis: vilhelmo Užkariautojo va-

dovaujamos normanų pajėgos sumušė an-
glų kariuomenę. mūšio metu žuvo Anglijos 
karalius Haroldas II-asis.

1�8�m. spalio 14 d.: dėl grigaliaus 
kalendoriaus įvedimo šios die-

nos 1�8� m. nebuvo Italijoje, Abiejų Tautų 
respublikoje (Lietuvoje ir Lenkijoje), Portu-
galijoje ir Ispanijoje.

1880 m. spalio 15 d.: baigta statyti 
Kelno katedra, kurios statybos 

užtruko net �3� metus.

1��0 m. spalio 15 d.: sovietų sąjun-
gos lyderis michailas gorbačio-

vas apdovanotas Nobelio taikos premija už 
Šaltojo karo nutraukimą.

13��m. spalio 16 d.: LDK Didysis Kuni-
gaikštis gediminas ištekino savo 

dukterį Aldoną už Lenkijos karaliaus vladislovo 
I sūnaus Kazimiero, taip sudarydamas sąjungą 
su Lenkijos karaliumi.

1���m. spalio 16 d.:  Kinija išbandė 
pirmą atominę bombą.

1��8m. spalio 16 d.:  Karolis j. voityla 
išrinktas popiežiumi. Po ���-ų m. 

jis tapo pirmuoju ne itališkos kilmės popiežiu-
mi. Oficialias popiežiaus pareigas K. j. voityla 
pradėjo eiti po šešių dienų.

�00�m. spalio 16 d.:  į Lietuvą ofi-
cialiam vizitui atvyko jungtinės 

Karalystės karalienė Elžbieta II.

1��� m. spalio 16 d.: Niurnbergo ka-
lėjime buvo pakarti Tarptautinio 

karinio tribunolo nuteistieji pagrindiniai nacių 
nusikaltėliai: joachimas von ribentropas, vil-
helmas Keitelis, Alfredas rozenbergas, Han-
sas Frankas, vilhelmas Frikas, julijus Štreiche-
ris, Fricas Zaukelis, Alfredas jodlis, Artūras Zeis-

Inkvartas, Ernstas Kaltenbruneris. Lavonai bu-
vo sudeginti, o pelenai išbarstyti. Hermanas 
gėringas nusižudė likus kelioms valandoms 
iki bausmės įvykdymo, o martino Bormanoo 
nepavyko surasti.

1���m. spalio 17 d.: vilniaus seimas 
paskelbė �-metį Žygimantą Au-

gustą Lietuvos Didžiuoju kunikaikščiu.

1��3m. spalio 17 d.:  prasidėjo 1��3 
metų naftos krizė. 1��3 m. naf-

tos krizė yra pati didžiausia žinoma energe-
tinė krizė.

1�18m. spalio 17 d.: Lietuvos kariuo-
menės kareivinėse vilniuje pir-

mą kartą sugiedotas Lietuvos himnas. 

1�08 m. spalio 18 d.: Belgija aneksa-
vo Laisvąją Kongo valstybę.

1��� m. spalio 19 d.: Lenkija ir Kry-
žiuočių ordinas sudarė II To-

rūnės taiką. Tai taika, kuria baigtas Trylikos 
metų karas (1���-1��� m.). Lenkijai atiteko 
rytų Pamarys, Kulmo ir michailovo žemės, 
varmės vyskupija. Ordinas tapo Lenkijos va-
salu. vokiečių ordino žemės sumažėjo beveik 
dvigubai, o sostinė marienburgas perkelta į 
Karaliaučių.

Lošimas 
Nr. 1334

2018-10-03

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 4, 6, 9, 
23, 36, 44 

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 21059242.50€ 0
6 skaičiai 265862.00€ 0
5+1 skaičius 16006.50€ 2
5 skaičiai 2927.00€ 2
4+1 skaičius 87.00€ 41
4 skaičiai 7.50€ 305
3+1 skaičius 4.50€ 745
3 skaičiai 1.50€ 5323
2+1 skaičius 1.25€ 5374
2 skaičiai 0.75€ 37367

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 23,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Spalio 13 d.
ŠEŠTADIENIS

Europos saugaus eismo diena 
Pasaulinė kostiumų diena 
Pasaulinė organų donorys-

tės diena 
Derliaus diena 
Saulė teka 07:41
leidžiasi 18:29

Dienos ilgumas 10.48
Jaunatis (4 mėnulio diena)

Eduardas, Mintaras, Nortautas, 
Venancijus, Edvardas, Nortau-

tė, Edgaras
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, salierus, 
salotas, špinatus, lapinius bu-

rokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Spalio 14 d.
SEKMADIENIS

Karaliaus Mindaugo vardo 
diena 

Pasaulinė standartizacijos 
diena 

Saulė teka 07:43
leidžiasi 18:26

Dienos ilgumas 10.43
Jaunatis (5 mėnulio diena)

Kalikstas, Vincentas, Mindau-
gas, Rimvydė, Fortunata
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, salierus, salotas, špina-

tus, lapinius burokėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Spalio 15 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė baltosios  
lazdelės diena 

Šv. Teresė 
Pasaulinė rankų plovimo 

diena 
Saulė teka 07:45
leidžiasi 18:24

Dienos ilgumas 10.39
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas

Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir kon-
servuoti vaisius.

Spalio 16 d.
ANTRADIENIS

Pasaulinė maisto diena
Boso diena

Mažosios Lietuvos gyventojų 
genocido diena 
Saulė teka 07:47
leidžiasi 18:22

Dienos ilgumas 10.35
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Aurelija, Galius, Jadvyga, Mar-
garita, Gutautas, Dovaldė, Am-
braziejus, Dovaidas, Dovaidė, 

Greta, Gretė
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-

dras.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir kon-
servuoti vaisius.

Spalio 17 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė kovos su skurdu 
diena

Saulė teka 07:49
leidžiasi 18:19

Dienos ilgumas 10.30
Priešpilnis (8 mėnulio diena)

Ignacas, Kintautas, Gytė, Mari-
jonas, Margarita, Ignotas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+13 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+11 KAUNO MARIOS 
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+11 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

42KAUNE 
nSv/val. 

43ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8320 nSv/val. 

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