Už paimtus vaikus
tėvai reikalauja 120
tūkst. eurų žalos
atlyginimo

SKAITYKITE 3 p.

SKAITYKITE 2 p.

Š E ŠTA D I E N I S

Jodo trūkumas–
svarbi, bet
lengvai
įveikiama
sveikatos
problema

2018 m. LAPKRIČIO 10 d., Nr. 85 (2016)

Prienų krašto
šimtmečio patiekalas
„Bajorų gūžta“
(receptas)

Mintimis dalijasi
praeiviai

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

www.naujasisgelupis.lt

Ką mums mena pilkapiai

Stasė
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Saugaus eismo
metodinės
rekomendacijos
pradinių klasių
mokinių tėvams

ASIPAVIČIENĖ
Sunku pasakyti, kiek
mūsų šalyje yra senovę
menančių vietų. Vienos
jų – tai paslaptingieji
piliakalniai ir pilkapiai.

Jeigu piliakalniai supilti
panaudojant ir vietos geografinę padėtį, tai pilkapiai taip
pat supilti, tačiau jie daugiausia žymi žmonių palaidoji-

Pilkapiai – vis dar
mįslė
Seminare paskaitą „Gyvieji
mirusiesiems: žvilgsnis į Lietuvos pilkapius“ skaitė Klai-

pėdos universiteto prof. dr.
Vykintas Vaitkevičius.
Profesorius paminėjo, kad
pilkapiai – mįslė daugeliui
archeologų, nors jų yra visoje
šalyje, taip pat gretimose baltų
genčiai priklausančiose valstybėse. Pilkapiai buvo pilami
visais istoriniais laikais, tačiau
iki šiol ne visai suprantama,
ką jie reiškia ir ką pasako apie
to meto gyventojus, jų papročius ir tradicijas, apie gyveniNUKelta Į 5 p. 

Ministerija taiso vaiko teisių reformą–
5 svarbiausi siūlomi pakeitimai
SKAITYKITE 8 p.

Europos sveikos
mitybos diena.
Mažinkime
cukraus vartojimą

Spalio 30-ąją Vilniuje,
„Litexpo“ parodų ir
kongresų rūmuose, vyko
„Žaliosios olimpiados
festas“. Pagrindinis
šio renginio tikslas
buvo atrinkti geriausią
„Žaliosios olimpiados“
finalo komandą,
kuri taps kitų metų
olimpiados ambasadore
ir, svarbiausia, laimės
kelionę į Briuselį!

Nacionalinėje „Žaliojoje
olimpiadoje“, kurią organizuoja VšĮ „Žaliasis taškas“ ir
„RV Agentūra“, dalyvavo 252
mokyklos, o į finalą pateko 13

paėmimo iš tėvų atvejus
ir visuomenėje kilusias
reakcijas, ketvirtadienį

Kaina

0,50 €

pranešė inicijuojanti
vaiko teisių apsaugos
NUKelta Į 2 p. 

komandų, pademonstravusių
geriausias žinias ir didžiausias pastangas gyventi švariau ir atsakingiau. Tarp jų ir
Prienų „Žiburio“ gimnazijos
komanda „Žiburiukai“, kurią
sudarė ketvirtokės Ugnė Šalčiūtė, Remigija Belevičiūtė,
Vaida Gusaitė, Paulina Ignatavičiūtė, Urtė Tamošiūnaitė
bei trečiokė Airida Vaikšnytė, biologijos mokytoja Rasa Kučinskienė ir palaikymo
komanda.
Gimnazistės puikiai pasirodė „Žaliosios olimpiados“
NUKelta Į 3 p. 

Euro zonos ekonomikos augimas
lėtės, prognozuoja Europos
Komisija
Savo naujausiose prognoEuro zonos ekonomikos
augimas nuo 2019
metų lėtės ir tai lems,
be kita ko, bendras
neapibrėžtumas pasaulyje
ir padidėjusi įtampa
prekybos santykiuose,
ketvirtadienį pareiškė
Europos Komisija (EK).

Socialinės apsaugos ir
SKAITYKITE 9 p. darbo ministerija (SADM)
reaguodama į vaikų
REKLAMA

http://www.facebook.com/labirintai

„Žaliosios olimpiados“ finale – ir
„Žiburio“ gimnazijos komanda

Prie pilkapio Žvėrinčiaus miške

mo vietą.
Siekiant geriau pažinti savo krašto istoriją ir daugiau
sužinoti apie pilkapius, lapkričio 6 dieną Nemuno kilpų
regioniniame parke buvo surengtas seminaras „Pilkapiai.
Kas tai?“.

SKAITYKITE 4 p.

Komisija taip pat įspėjo, jog
dėl didesnių išlaidų, kurias
planuoja Europos Sąjungos
(ES) išlaidų taisykles atvirai
ignoruojanti Italijos populistinė vyriausybė, šalies biudžeto deficitas kitąmet smarkiai padidės.

zėse Komisija numato, kad
euro zonos bendrasis vidaus
produktas (BVP) šiemet padidės 2,1 proc., o 2019 metais – 1,9 proc., nors dar liepos
mėnesį kitąmet buvo tikėtasi
2 proc. prieaugio.
2020 metais bendros valiutos bloko ekonomikos augimo tempas, kaip manoma, dar
sulėtės – iki 1,7 procento.
Komisija įspėjo, jog „ši
prognozė yra susijusi su dideliu neapibrėžtumu ir yra daug
tarpusavyje susijusių rizikos
veiksnių, galinčių slopinti
ūkio plėtrą“. BNS
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Trąšas perka iš sankcijų sulaukusio ruso

Klaipėdoje – vėl padidėjęs oro užterštumas

Valdančiųjų „valstiečių“ lyderiui Ramūnui Karbauskiui
priklausantis „Agrokoncernas“ trąšas importuoja iš bendrovės
„Minudobreniya“, jos pagrindiniam akcininkui taikomos
tarptautinės sankcijos, praneša LRT.

Uostamiesčio oro kokybės matavimo stotelės trečiadienį vėl
užfiksavo padidėjusią taršą kietosiomis dalelėmis. Tai jau 53-ias
viršijimo atvejis šiais metais, nors dienų, kai oro tarša padidėjusi,
per metus gali būti 35.

Ministerija taiso vaiko teisių Už paimtus vaikus tėvai
reikalauja 120 tūkst. eurų
reformą – 5 svarbiausi
žalos atlyginimo
siūlomi pakeitimai
ATKelta IŠ 1 p.
pakeitimus.

Vaizdo kameros. Ministerija vaiko teisių specialistus
ketina aprūpinti mobiliomis
vaizdo kameromis, kurios padėtų objektyviai ištirti situacijas, kai vaiko teisių specialistų
ir tėvų ar šeimos atstovų teiginiai vieni kitiems prieštarauja.
Pasak ministerijos, tokie įrašai galėtų būti naudojami ir
teismuose.
Mokymai specialistams.
Planuojama užtikrinti ir nuolatinius vaiko teisių specialistų mokymus, kurie jiems
leistų tiksliau nustatyti pažeidimus, taip pat specialistus
planuojama mokyti profesionaliai bendrauti tiek su šeimomis, tiek su žiniasklaida, tiek
su kitomis institucijomis. Be
to, specialistams ketinama suteikti daugiau žinių ir apie asmens duomenų apsaugą.
Mažesni darbo krūviai.
Parengtame plane numatyta ir sureguliuoti vaiko teisių specialistų darbo krūvius.
Šiuo metu vienam specialistui, pasak ministerijos, tenka
apie 200 atvejų, kurie susiję
su vaiko teisių pažeidimais,
atstovavimais teismuose, globos klausimais ir t.t.
Atskiras skyrius skundams. Žadama tarnyboje
įsteigti ir atskirą skyrių nagrinėti tėvų skundus dėl to, ar
pagrįstai buvo nustatytas grėsmės vaikui lygis. Be to, naujame skyriuje būtų nagrinėjami ir vaiko teisių specialistų
darbo etikos klausimai – tam
ketinama patvirtinti tarnybos
Etikos kodeksą.
Nebus konfidencialumo
pasižadėjimų. Ministerija
ketina atsisakyti ir konfidencialumo pasižadėjimų šeimos
nariams. Iki šiol atvejo vadybos apraše buvo punktas,
kad nagrinėjamų atvejų posėdžiuose dalyvaujantys asme-

nys privalo laikytis konfidencialumo ir pasirašyti specialų
pasižadėjimą. Ministerijos
teigimu, tuo nebuvo bandoma
apriboti šeimų veiksmų, tuo
buvo stengiamasi užtikrinti,
kad vaiko teisių apsaugos specialistai neskleistų informacijos į išorę.

Įspėja dėl alkoholio
vartojimo prie vaikų.
SADM taip pat primena
ir apie alkoholio
vartojimą prie vaikų
– tai nėra uždrausta
įstatymais. Tačiau
jeigu abu tėvai ar
vienintelis iš tėvų yra
apsvaigę nuo alkoholio
ar kitų psichotropinių
medžiagų, tai gali būti
įvertinta kaip aukštos
rizikos veiksnys.
Vis dėlto, teigiama, kad
vien tai nėra svarus vienintelis pagrindas atimti vaiką iš
šeimos. Tiesa, jei vaikas mažametis, t.y. jam mažiau nei 3
metai, situacijos gali vertinamos jautriau. Vaiko teisių specialistai akivaizdžiu apsvaigimu laiko, kai asmenys nesugeba rišliai kalbėti, sunkiai
stovi bei nekoordinuotai juda.
Tačiau vaiko teisių apsaugos
specialistai alkotesterių su
savimi nesinešioja, apie tėvų
blaivumą jiems informaciją
gali suteikti tik policija.
Ministerijos duomenimis,
nuo liepos vaiko teisių apsaugos specialistai išanalizavo 9495 galimus pažeidimus.
4212 atvejų pranešimai apie
galimą grėsmę vaikui nepasitvirtino, tačiau 4362 vaikams
buvo nustatytas I grėsmės lygis. Dar 922 vaikams nustatytas II grėsmės lygis – vaikams
užfiksuotas realus pavojus, todėl jie buvo laikinai paimti iš
tėvų ar globėjų. BNS

Teismui pateiktas tėvų, iš
kurių buvo paimti vaikai,
skundas dėl 120 tūkst.
eurų neturtinės žalos
atlyginimo.

Spalio 30 dieną Regionų
apygardos administracinio
teismo Klaipėdos rūmuose
gautas pareiškėjų A.K, D.
K., A. K., I. K. skundas atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai,
trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos
ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos
skyriui dėl neturtinės žalos
atlyginimo.
Kaip skelbia teismas, tėvai
mano patyrę neturtinę žalą
kildina iš neteisėtų veiksmų
– neteisėto vaikų paėmimo
iš tėvų.
Kretingos rajono savivaldybės administracijos sprendimais vaikai pernai paimti
dėl galimo smurto prieš juos
ir laikinai apgyvendinti Kretingos socialinių paslaugų
centre.
Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus birželio 4 dienos įsakymu sprendimai dėl laikinosios
globos nustatymo vaikams
panaikinti.
Tėvai sako, jog 7 mėnesius
niekuo prieš vaikus nenusižengę tėvai buvo priverstinai
atskirti nuo mažamečių vaikų,
ir tėvai, ir vaikai patyrė gilų
sukrėtimą, išgyvenimus, pa-

sekmes jaučia iki šiol.
Teismas dar nuspręs, ar priimti šį skundą.
Po rezonansą visuomenėje
sukėlusių atvejų, kuomet iš
šeimų paimti vaikai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje spalio pabaigoje sudaryta darbo grupė kartu su tėvų
organizacijų atstovais vertinti
galimoms vaikų apsaugos sistemos spragoms.
Prie Seimo buvo surengtas
protesto mitingas prieš vaiko
teisių apsaugos sistemos pertvarką, įsigaliojusią nuo liepos. Protesto dalyviai su šios
pertvarkos įtvirtinimu siejo
nuskambėjusius vaikų paėmimo atvejus.
Naujausiais Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
duomenimis, nuo liepos mėnesio iš šeimų, nustačius antrą
grėsmės lygį, teismo sprendimu paimti 922 vaikai.
Iš viso vaiko teisių apsaugos specialistai per šį laikotarpį gavo 9,4 tūkst. pranešimų dėl galimų vaiko teisių
pažeidimų, iš jų per 4 tūkst.
nepasitvirtino.
Pirmasis grėsmės lygis, kai
fiksuoti vaiko teisių pažeidimai, bet vaikas lieka šeimoje,
teikiant jai pagalbą, nustatytas
4,3 tūkst. atvejų.
Iš viso šiuo metu laikinoji globa šalyje nustatyta 1,8
tūkst. vaikų. Pernai laikinoje
globoje esančių vaikų buvo
daugiau – 2,5 tūkst., 2016 metais – 2,2 tūkst., 2015 metais
– 1,8 tūkstančio. BNS
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Per autobusų susidūrimą žuvo 47 žmonės

Mauritanijoje žuvo 11 žmonių

Zimbabvėje trečiadienį sostinę Hararę ir pietrytinį Rusapės miestą
jungiančiame kelyje susidūrus dviem autobusams žuvo 47
žmonės. Šalies keliai prastai prižiūrimi ir labai duobėti, visgi šiame
greitkelyje neseniai buvo paklota nauja kelio danga.

Mauritanijos sostinę Nuakšotą su centriniu Alego miestu
jungiančiame kelyje trečiadienį susidūrus dviems autobusams
žuvo 11 žmonių ir dar 44 buvo sužeisti, pranešė gydytojai ir
policininkai.

Mintimis dalijasi
praeiviai

„Žaliosios
olimpiados“
finale – ir „Žiburio“
gimnazijos
komanda

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

ATKelta IŠ 1 p.
Kauno apskrities pusfinalyje. Finaliniame etape užduotys buvo šiek tiek sunkesnės, bet įdomios ir šiuolaikiškos – apie ekologiją,
atliekų rūšiavimą, aplinkos
taršą, žiedinę ekonomiką, tvarų vartojimą, klimato kaitą.
Visa, kas susiję su ekologija
ir aplinkosauga, tapo labiau
suprantama ir artima, todėl
finalas buvo be galo įdomus
ir neprailgo.
Kol stipriausios aplinkosauginio projekto komandos
rungėsi finale dėl kelionės į
Briuselį, kitų mokinių laukė
organizatorių parengtas rudens atostogų iššūkis. Į „Litexpo“ parodų ir kongresų
rūmus iš įvairių šalies miestų
atvykę mokiniai, pasiskirstę
į komandas, turėjo galimybę netradiciškai pažinti sostinę – sudaryti Vilniaus miesto
muziejų žemėlapį, nemokamai aplankant kuo daugiau
edukacinių ekspozicijų. Taip
komandos rinko specialius
antspaudus ir galėjo laimėti
išskirtinius prizus. I b klasės
mokiniai kartu su mokytoju
A. Juočiūnu dalyvavo interaktyviose veiklose bei lankėsi Lietuvos teatro, muzikos ir
kino muziejuje.
Mūsų gimnazijos komanda
„Žiburiukai“ neiškovojo pergalės „Žaliosios olimpiados“
finale, bet įgytos žinios bei
puikiai praleistas laikas dar ilgai išliks mūsų atmintyje.
Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turėjome galimybę
dalyvauti šiame nuostabiame
renginyje. Svarbu, kad mokomės keisti savo pasaulėžiūrą
ir stengiamės gyventi neniokodami gamtos ir mažindami atliekų gamybą. Linkime
visiems prisidėti prie šio projekto rūšiuojant, saugojant
aplinką bei iškovoti „Žaliosios olimpiados“ pergalę kitais metais!
Ugnė Šalčiūtė
„Žiburio“ gimnazijos IV kl.
mokinė 

REKLAMA

Virgilijus Kedys

Manau, kad vaikai, kuriuos atima iš tėvų, pirmiausia patiria didžiulę traumą.
Stresas ne tik vaikams, bet
ir tėvams. Juk dabar matome, kad galima paimti vaikus neišsiaiškinus nieko, dėl
smulkmenos. Mes visi turime reaguoti pamatę galimą
smurtą, bet atsakingų institucijų elgesys – perteklinis.
Tai rodo skaičiai – dabar
per kelis mėnesius iš šeimų, kaip sakoma, iš nesaugios aplinkos, buvo paimta
apie tūkstantį vaikų. Sunku
patikėti, kad tikrai šių vaikų
sveikatai ir gyvybei buvo iškilęs pavojus.

Magdelena Petkevičienė

Blogiausia, kad staiga paimant vaikus iš šeimos norint padėti, juos apsaugoti
nuo galimo smurto, ir jiems,
ir tėvams sukeliama labai
daug streso. Patirtą stresą visa šeima tikrai labai ilgai atsimins. Gerai, kad kaimynai
ar praeiviai yra neabejingi,
bet negalima iš karto, neišsiaiškinus situacijos, paimti
vaikų iš namų. Įstatymas tikrai neapgalvotas. Gal šeimą reikėtų kurį laiką stebėti, teikti psichologinę pagalbą. Man atrodo, kad net
pastebėjus, jog šeimoje ne
viskas gerai, reikia bandyti konsultuoti, mokyti tėvus
ir tik tada, jei gerų pokyčių
nevyksta, galima vaikus išvežti iš namų. Ir melstis reikia už vaikus, tėvus ir tokią
nenormalią situaciją.

Kaip manote, ar Lietuvos valstybė
pajėgi užtikrinti vaikų saugumą
namuose, o globojamiems vaikams
– brandą, ugdymą, saugumą?

Rita

Ona Skučienė
Dabar situacija dviprasmiška. Viena vertus, gerai,
kai iš kai kurių šeimų paima vaikus, bet kai paimama neišsiaiškinus nieko,
jau negerai. Juk kai kurie
tėvai net nesugeba už save pakovoti - nežino, kur
jiems kreiptis, ką daryti
tokiu atveju. Valstybė priėmė įstatymą, bet jo vykdytojai, mano manymu,
nekompetentingi. Teoriškai įstatymas – geras, juk
yra daug šeimų, kur prieš
vaikus smurtaujama. Bet
visuomenei neaišku, kur
vaikai, paėmus juos iš šeimos, apgyvendinami, ar
tinkamai jais rūpinamasi, ar
tie laikinieji globėjai tikrai
yra kvalifikuoti. Juk iš pradžių, greičiausiai, vaikus ne
į kitą šeimą nuveža, bet į
ligoninę ar globos namus.
Manau, kad mūsų valstybė kol kas neužtikrina, kad
iš šeimos paimti vaikai
jaustųsi gerai, būtų saugūs
– jie patiria didžiulį stresą.
Gal užtektų kažką įtarus iš
pradžių, tėvus paauklėti,
pagąsdinti, kad atims vaikus. Žinau pavyzdžių, kai
tai paveikia tėvus ir jie pasikeičia.

Manau, kad kai kuriais atvejais į tėvus, galimai smurtaujančius prieš
vaikus,žiūrima per griežtai,
kai kuriais – per švelniai. Juk
visi žinome pavyzdžių, kai
įstatymo vykdytojai vaikus
paima be reikalo, nes greitai
grąžina jokio smurto nenustatę, ir žinome atvejų, kai
iš asocialios šeimos vaikai
nepaimami. Ir vaikai kartais
elgiasi netinkamai – prisimena tik savo teises, bet pareigų – ne.
Aš auginu sunkią negalią turinčią dukrą, kuri savo
emocijas ar skausmą dažnai
išreiškia verkimu. Jei gyvenčiau bute, manau, kad
kaimynai tikrai informuotų
vaikų teisių specialistus. O
kaip tuomet reikėtų įrodinėti, kad aš vaiko neskriaudžiu,
nežinau.
Man baisu, kad einama
lengviausiu keliu – gavus
bet kokį signalą, iš normalios
šeimos atimami vaikai, o tik
paskui pradedama aiškintis.
Kas ir kaip ištaisys pasekmes
dėl patirto streso? Bet iš alkoholikų šeimų vaikai neatimami – atvažiavę pareigūnai tik pagrasina, pagąsdina
ir išvažiuoja. Manau, kad pas
mus valstybė tik imituoja,
jog rūpinasi vaikų saugumu
ir gėriu. Įstatymas yra netobulas. Tėvus, turinčius vaikų, jis gąsdina.

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

Bilietų kaina 10–15 Eur

Iki lapkričio 16 d. grupėms – nuolaida!
(5 asmenų grupei – šeštas bilietas nemokamas).
Teirautis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasoje.

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

2018-10-31 apie 21.50 val. V. A.
(gim. 1975 m.) būnant namuose,
Prienų m., namo grįžęs jos neblaivus sutuoktinis R. A. (gim. 1969 m.)
du kartus spyrė į dešinę koją, tuo
sukeldamas jai fizinį skausmą. R.
A. sulaikytas 48 valandoms.
2018-10-31 apie 21.05 val. gautas
pranešimas, kad Vytauto g., Prienuose, reikia patekti į butą, nes
užkurta krosnis ir prie jos pridėta
daiktų, kurie gali užsidegti. Laužtuvu išlaužus duris patekta į butą,
viduje žmonių nebuvo, krosnis
buvo užgesusi.
2018-11-01 apie 16.55 val. Prienų r.,
Pakuonio k., kilusio konflikto metu
vyras (gim. 1980 m.) smurtavo
prieš motiną (gim. 1960 m.). Įtariamasis iš namų pasišalino.
2018-11-01 Prienų r., Veiverių mstl.,
įsibrovus į statybvietę, iš stovėjusių
traktorių pavogta dyzelino, raktų
rinkinys, aušinimo skysčio.
2018-11-01 Prienų r., Stakliškių sen.,
Gineikonių k., iš moters (gim. 1969
m.) sodybos pavogtas motociklas
„IŽ“ ir skaitmeninis TV priedėlis.
Nuostolis – 526 eurai.
2018-11-01 apie 14.30 val. Prienų
r., Jiezno sen., Pelekonių k., ant
keliuko į sodybą, įtariama, nušautas moters (gim. 1962 m.) mišrūnų
veislės šuo.
2018-11-01 apie 18.37 val. vyriškis
pranešė, kad Statybininkų g.,
Prienuose, mama neatidaro durų,
neatsako į telefono skambučius.
Diskiniu pjūklu nupjauti buto durų
vyriai, nukeltos durys, įleisti policijos pareigūnai ir medikai. GMP
medikai konstatavo viduje rastos
B. Ž. mirtį.
2018-11-02 apie 21.50 val. Prienų
r. sav., Veiverių mstl., gyvenamosiose patalpose įvykusio žodinio
konflikto metu neblaivi (1,85
prom. alkoholio), A. K. (gim. 1993
m.) galimai peiliu sužalojo taip pat
neblaivų (1,29 prom. alkoholio)
sugyventinį E. L. (gim. 1989 m.).
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į
areštinę.
2018-11-02 apie 21.50 val. Prienų
r. sav., Veiverių mstl., gyvenamojo
REKLAMA

Miręs viešnamių savininkas laimėjo rinkimus

ŽŪM padalinys Kaune – 2019-ųjų pradžioje

Nors viešnamių tinklo savininkas ir buvęs televizijos realybės
šou žvaigždė Denisas Hofas mirė dar praėjusį mėnesį, tai jam
nesutrukdė laimėti vietą rinkimuose į Nevados valstijos, JAV
asamblėją. Antradienį, rinkimuose, jis surinko 69,02 proc. balsų.

Valdančiųjų „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sako, kad
Žemės ūkio ministerija kitų metų pradžioje planuoja atidaryti
padalinį Kaune, o tai rodo įsibėgėjančius planus ministeriją į šį
miestą perkelti nuo 2020-ųjų.

namo virtuvėje įvykusio žodinio
konflikto metu neblaivus (1,29
prom. alkoholio) E. L. (gim. 1989
m.) rankos kumščiu sudavė vieną
smūgį į kairės pusės veido skruostą taip pat neblaiviai (1,85 prom.
alkoholio) sugyventinei A.K. (gim.
1993 m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-11-02 apie 21.00 val. kelio Vilnius–Prienai–Marijampolė 81-ame
kilometre įvyko eismo įvykis, nes
prieš automobilį BMW, važiuojantį
Vilniaus kryptimi ir kurį (pirminiais
duomenimis) vairavo Trakų r. sav.
gyventojas R. R. (gim. 1998 m.),
staiga į važiuojamąją kelio dalį
išbėgo laukinis žvėris (briedis).
Eismo įvykio metu sužalotas vairuotojas bei 2000 m. gimę keleiviai
M. L., gyv. Birštono sav., R. B., gyv.
Prienų r. sav., L.V., gyv. Prienų r.
sav., ir 2001 m. gimęs L. K., gyv.
Prienų r. sav. Jie Greitosios medicinos pagalbos automobiliu išvežti
į Lietuvos mokslo universiteto
ligoninės Kauno klinikų priėmimo
skyrių, kur po pirminės medikų
apžiūros nustatytos daugybinės
traumos.
2018-11-03, apie 12.30 val., Prienų
m. konflikto metu neblaivus (2,40
prom. alkoholio) T. V. (gim. 1987 m.)
fiziškai smurtavo prieš motiną O.
V. (gim. 1961 m.). Vadovaujantis
LR BPK 140 str., T.V. sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskr. VPK
areštinę.
2018-11-05 apie 16.15 val. Prienų r.,
Išlaužo sen., Išlaužo k., Kaimynų
g., vyras (gim. 1981 m.) ir jo brolis
(gim. 1973 m.) smurtavo prieš
kitą vyrą (gim. 1981 m.). Nukentėjusiajam išmušti trys priekiniai
protezuoti dantys. Įvykis tiriamas.
2018-11-06 per pietus, 14.01 val.,
gautas pranešimas, kad Jiezno
sen., Jiezne, Taikos g., dega kaminas. Degė suodžiai tarp kamino
ir kamino įdėklo. Nuo degančių
suodžių buvo užsidegusios medinės stogo konstrukcijos. Gesinant
gaisrą nuardytas kamino apskardinimas, nuimti keli lapai šiferio,
apdegė stogo konstrukcijos.
2018-11-07 gautas vyro (gim. 1998
m.) pareiškimas, kad tądien apie
8.55 val. Birštone, Kęstučio g.,
nuo automobilio „Mercedes Benz
CLS350“ pavogtas priekinių apdailos grotelių gamintojo ženklas
ir sugadintos grotelės. Nuostolis
– 200 eurų.
2018-11-07 apie 05.53 val. gautas
pranešimas iš GMP, kad Birštone,
B. Sruogos g., medikai prašo pagalbos išnešti moterį, sveriančią
daugiau nei 100 kg. Sąmoninga M.
A. (gim. 1939 m.) išnešta į kiemą ir
įkelta į GMP automobilį.

Prienų krašto šimtmečio patiekalas „Bajorų gūžta“
Šių metų rugsėjo 29 d.
Prienų kūno kultūros
ir sporto centro bei
sporto arenos prieigose
šurmuliavo Prienų
krašto mugė ir sporto
šventė „Rudens
spalvos“. Renginyje
vyko Gardžiausio
patiekalo konkursas, kurį
organizavo Prienų rajono
savivaldybė.

Gardžiausio patiekalo konkursui vadovavo autoritetinga
komisija: Lina Žiurinskienė,
Alytaus profesinio rengimo
centro profesijos mokytoja
(komisijos pirmininkė), Al-

vydas Vaicekauskas, Prienų r.
savivaldybės meras, Augustė
Pociūtė-Žičkienė, restorano
„Sodas“ vadovė, Auksė Jankauskienė, UAB „Redokas“
(Prienų kultūros ir laisvalaikio centro kavinė) savininkė,
Jaunius Mališauskas, UAB
„Tango Pizza“ direktorius,
Milda Kvietkauskienė, Rimos Navikauskienės IĮ „Mėsos gaminiai“ atstovė, virėja,
Irena Urbanavičienė, Prienų r.
savivaldybės Kultūros, sporto
ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Vieningu konkurso komisijos sprendimu nugalėjo jiez-

PRIENŲ KRAŠTO 100-MEČIO
PATIEKALAS „BAJORŲ GŪŽTA“
Kepti kiaulienos arba veršienos šonkauliai,
marinuoti su česnakais, rozmarinais, austrių
padažu ir medumi (be druskos)
Patiekalui reikės: 1 kg šonkaulių, 2 galvučių česnakų, 200
g austrių padažo, 100 g šviežių rozmarinų (džiovintų mažiau),
50 g medaus.
Šonkauliai supjaustomi norimo dydžio gabaliukais, gerai
išmaišomi su smulkintais česnakais, austrių padažu, rozmarinais, medumi ir paliekami marinuotis bent 8 val. Po to kepami
kaimiškoje krosnyje 1,5 val. (orkaitėje, įkaitintoje iki 180 °C
(po truputį mažinant kaitrą iki 80 °C), kepame 1 val.).
Garnyrui: 150 g rudųjų ryžių, 150 g pastarnokų, 150 g morkų, 150 g burokėlių, 150 g moliūgo, 150 g anakardžių riešutų,
50 g sezamų sėklų, 50 g petražolių, 1 saujos bruknių, žiupsnelio citrinžolės arba žaliosios tarkuotos citrinos, 1–2 porų (naudojama tik baltoji dalis gūžtai padaryti – supjaustome ilgais
šiaudeliais ir šiek tiek pakepiname keptuvėje su aliejumi).
Išvirtus ryžius nusunkiame ir sumaišome su kapotomis petražolėmis ar kitais žalumynais.
Nuplauname daržoves ir nenuluptas suvyniojame į foliją.
Kepame orkaitėje maždaug 1 val. Iškeptas daržoves supjaustome norimo dydžio gabaliukais, sumaišome su paruoštais ryžiais, paskrudintais anakardžių riešutais ir sezamų sėklomis.
Šonkaulius pateikiame su garnyru.
Suformuojame iš pakepintų porų gūžtą, pabarstome bruknėmis, puošiame paskrudintais anakardžių riešutais, sezamų
sėklomis bei česnakais.

niškė Ramutė Dumalakienė,
pateikusi patiekalą iš šonkauliukų „Bajorų gūžta“. Ramutė turi bajoriškas šaknis, todėl
nenuostabu, kad viskas – nuo
patiekalo skonio, išvaizdos
iki serviravimo – buvo pateikta bajoriškai.
Nugalėtojai buvo įteiktas

100 Eur vertės čekis, „Prienų
krašto šimtmečio patiekalo“
sertifikatas ir Savivaldybės
dovanos.
Prienų krašto šimtmečio
patiekalas rekomenduojamas
gaminti rajono maitinimo įstaigose. Prienų r. savivaldybės informacija 

ATGARSIAI 
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Nukentėjusieji nuo liūčių sulauks pigesnio kuro

Medikų algų didinimui 2019 numatyta 50 mln.

Siekiant padėti nuo pernykščių liūčių ir potvynių nukentėjusiems
ūkininkams, jie galės įsigyti daugiau pigesnio dyzelino.
Vyriausybė trečiadienį padidino papildomus žemdirbiams skirto
dyzelino kiekius.

2019 metais medikų algų didinimui numatyta apie 50 mln. eurų,
pranešė Valstybinė ligonių kasos atstovė. Tačiau, kol kas neaišku,
kada kitais metas ir kokie medicinos sektoriaus darbuotojai gaus
didesnius atlyginimus.

Ką mums mena pilkapiai
ATKelta IŠ 1 p.
mo būdą ir laidojimo apeigas.
Seniausi pilkapiai buvo supilti Vakarų baltų (bronzos amžiuje dar iki mūsų eros), vėliau kita pilkapių banga buvo
Šiaurės Lietuvoje, o vėliausiai
datuojami Rytų Lietuvos pilkapynai.Manoma, kad devynis šimtmečius Rytų Lietuvoje mirusiems buvo pilami
pilkapiai, kai kuriose vietovėse išliko kelių šimtų pilkapių
grupės – pilkapynai.
Pilkapiai buvo apjuosiami
akmenimis, o vėliau – duobutėmis ar grioviais. Pasak
pranešėjo, tai gali būti traktuojama kaip sakralios erdvės
išskyrimas (senovės lietuvių
namuose akmenimis būdavo
apjuosiamas židinys).
Atrodo, kad pilkapių forma
tiesiogiai siejama su šventumu, o akmenų vainiku pabrėžiama tai, kas svarbu ir
norima išsaugoti. Prof. V.
Vaitkevičiaus nuomone, virš
mirusiojo palaikų supilamas
kalnas žemių galėjęs reikšti
laiką, kai laidojama praeitis,
o žmogaus kūnas perkeliamas į požeminį pasaulį. Jeigu pasigilinsime į dabartines
mūsų laidojimo tradicijas, irgi
pamatysime kai kuriuos bendrus bruožus. Pilkapių pylimo ir apjuosimo paprotys šiek
tiek pakito, nors esmė išliko.
Ir dabar matome, kad kaimo
kapinaitės buvo apjuosiamos
akmenų tvoromis.
Pasak profesoriaus, pilkapiai yra lietuvių genties laidojimo paminklai. Mūsų šalyje
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priskaičiuojama apie 6000
pilkapynų ir 20 000 pavienių
pilkapių. Ignalinoje buvo rasta
vienoje vietoje 300 pilkapių.
V. Vaitkevičius pasakojo,
kad 470–490 mūsų eros metais įsigalėjo mirusiųjų palaikų kremavimas (deginimas).

Gediminas Petrauskas

Kalbėdamas apie pilkapių
ir pilkapynų išvaizdą, profesorius paminėjo, kad pilkapiai daugiausia buvo apskritos
formos, iki 3 m aukščio. Kai
kuriose vietovėse buvo rasta
pusrutulio formos, nupjauto
kūgio formos pilkapių, tačiau
pirmas požymis – tai kalnelis
ir apskritimas. Nedideli pilkapiai būdavę 6–8 m skersmens,
o didelių pilkapių skersmuo
siekdavo iki 40–50 metrų.
Rodydamas skaidres pranešėjas pasakojo apie įvairius
mūsų šalyje esančius pilkapius, rodė jų pjūvius, paminėjo rastus svarbesnius radinius,
kurie suteikė tam tikrų žinių
apie laidojimo ypatumus.
Plokštiniai kapinynai atsirado
XIII–XIV amžiuje, kai buvo
pradėta laidoti duobutėse.
Tiesa, buvo paminėta, kad

pilkapių supilta ir mūsų laikais. 1930 m. buvo supilti du
pilkapiai kunigaikščio Vytauto Didžiojo ir Dionizo Poškos
garbei prie baublių Bijotuose,
o Milžinkapis supiltas 1969
m. lakūnų Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno atminimui
įamžinti. Partizanams atminti Švenčionių rajone irgi buvo
supiltas pilkapis.
Netoli Birštono esančiame
Žvėrinčiaus miške rasti 68 pilkapiai išsidėstę pagal miško
kelią. Kelis tokius pilkapius
seminaro dalyviai po prof.
V. Vaitkevičiaus paskaitos ir
aplankė, o vieną ir išmatavo.
Šis pilkapis buvo 6x7 m skersmens. Neseniai pilkapių rasta
ir Birštono parke.
Visgi sąmoningai nenurodomos pilkapių vietos, kad
neatsirastų „juodųjų archeologų“, norinčių rasti lobius.

Prof. V. Vaitkevičius

Nieko labai vertingo žmogus
sau tikriausiai neras, tačiau
kultūrinį paveldą išniekins ir
sudarkys, kaip tai buvo ankstesniais laikais.

Mirusiųjų deginimo
papročiai

Po išvykos į Žvėrinčiaus
mišką lektorius Gediminas
Petrauskas skaitė paskaitą
apie mirusiųjų deginimo papročius.
Pilkapiuose randama nemažai įdomių daiktų liekanų,
iš kurių galima daryti išvadas,
kad mirusysis buvo palaidotas
su papuošalais ir kitais vertingais daiktais, netgi su namų
apyvokos daiktais, žirgais, tarnais, ginkluote... Daug pilkapių buvo iškasinėta ir išplėša,
išniekinta.
G. Petrauskas pasakojo apie
tuometinius laidojimo papročius, apie kūnų deginimą, sudegintų palaikų laidojimą arba
išbėrimą į vandenį. Lektorius
nemažai įdomių žinių pateikė iš senosios Livonijos kronikos bei Ipatijaus metraščio
ir Krisburgo sutarties (1218–
1363 m.). Dokumentuose (senojoje Livonijos kronikoje)
teigiama, kad 1210 m. Rygos
apsuptyje žuvusių kuršių palaikai sustojus po mūšio buvo
deginami. Kitame šimtmetyje „Prūsijos žemės kronikoje“
1326 m. rašoma, kad to meto
žmonės tikėjo, jog po mirties
(ar kitame gyvenime) jiems
gali prireikti įvairių daiktų,
todėl buvo laidojami su visa
amunicija, žirgais, papuošalais, ginklais ir netgi vergais
ir tarnais...
XIV a. dokumentuose yra
žinių apie Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Gedimino (1341
m.), kunigaikščių Algirdo
(1377 m.) ir Kęstučio (1382
m.) deginimo apeigas.
Mirusiųjų palaikai buvo deginami ir vėliau, XVI–XVII
a., o deginimo ir laidojimo
papročių irgi buvo įvairių.
Vienur mirusieji buvo laikomi užšaldyti iki pusės metų,
o tik vėliau deginami. Turtas
taip pat buvo dalinamas pagal tradicijas į kelias dalis, o
šermenų trukmė priklausydavo nuo mirusiojo socialinio statuso.
Mūsų amžiuje palaikų deginimo tradicijos vėl atgimsta.
Kaune krematoriumas veikė
nuo 1932 m. iki 2003 m., o
nuo 2011 m. krematoriumas
veikia Kėdainiuose.
Visgi tiek vienas, tiek kitas
pranešėjas akcentavo, kad pilkapiai dar iki galo neištyrinėti, senovines laidojimo vietas
gaubia daug paslapčių.

Bilieto kaina 10 Eur

Iki lapkričio 12 d. senjorams ir
neįgaliesiems – nuolaida!
(2 asmenys gali įsigyti bilietus – už 1 bilieto kainą).
Teirautis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasoje.

Bilieto kaina 8 Eur

Iki lapkričio 12 d. senjorams ir
neįgaliesiems – nuolaida!
(2 asmenys gali įsigyti bilietus – už 1 bilieto kainą).
Teirautis Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bilietų kasoje.
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Paryžiuje savaitgalį susitiks Trampas ir Putinas

Šventiniai pardavimai gali viršyti 100 mlrd.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tik „trumpai“ pasikalbės
su JAV prezidentu Donaldu Trampu, kai jiedu ateinantį savaitgalį
susitiks Paryžiuje per Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 100-ųjų
metinių minėjimo renginius.

Pardavimai Vokietijoje šių metų kalėdinių švenčių laikotarpiu
gali pirmą kartą viršyti 100 mlrd. eurų. Palyginti su 2017 metais,
pardavimai gali paūgėti 2 proc. iki 100,3 mlrd. eurų. 2017 metais
prieaugis sudarė 3,8 proc., o 2016 metais – 4,6 procento.

Atliekų surinkimo aikštelėse jau
vyksta mainai naudotais daiktais

Kviečiame asociacijas, sporto, jaunimo organizacijas, seniūnijas ir kt.
teikti paraiškas dėl paramos 2019 m.

Kviečiame asociacijas, sporto, jaunimo organizacijas, seniūnijas ir kt. teikti paraiškas dėl
paramos 2019 m. pagal Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto
ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“.
Remiamos veiklos sritys:
> Kūno kultūros ir sporto organizacijų. asociacijų, viešųjų įstaigų, religinių bendruomenių ir bendrijų veikla;
> Subjektų vykdomos veiklos ir projektų finansavimas;
> Pirmenybė teikiama Subjektams, kurie surenka daugiausia rėmėjų lėšų;
> Tradicinių Prienų rajono savivaldybės renginių organizavimas;
> Prioritetine tvarka remiami Subjektai, kurių sportininkai dalyvauja olimpinėse žaidynėse, Europos ir pasaulio čempionatuose ir pirmenybėse, aukščiausiose šalies lygose;
> Prienų rajono seniūnijų sportinės veiklos organizavimas;
> Gabių ir talentingų Prienų rajono mokinių ir jaunimo dalyvavimas tarptautiniuose ir
respublikiniuose renginiuose;
> Naujai besikuriančių asociacijų, viešųjų įstaigų ir religinių bendruomenių skatinimas.
Pretendentai, siekiantys gauti paramą pagal šią priemonę, iki 2018 m. gruodžio 20 d. į
Prienų rajono savivaldybės 228 kabinetą turi pristatyti užpildytas paraiškas.
Informaciją ir paraiškos formą rasite Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje
www.prienai.lt.
Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 135 arba el. paštu irena.urbanaviciene@prienai.
lt.					
Prienų r. savivaldybės informacija
Prienų rajono savivaldybės administracija ruošia Prienų rajono savivaldybės 2019
m. Užimtumo didinimo programos projektą. Programoje gali dalyvauti Prienų rajono savivaldybėje registruotos įmonės, įstaigos ir organizacijos nepriklausomai nuo jų
nuosavybės formos ir pavaldumo.
Programoje dalyvaujantiems asmenims siūlomų darbų sąrašas:
1. kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių ir Savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymas;
2. sporto ir turizmo objektų tvarkymo pagalbiniai darbai;
3. vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros pagalbiniai darbai;
4. visuomeninės ir socialinės paskirties, švietimo objektų pagalbiniai tvarkymo darbai;
5. bešeimininkių pastatų tvarkymo darbai;
6. susidariusių sąvartynų, užterštų, neprižiūrimų teritorijų valymo darbai;
7. šiukšlių rinkimas, šlavimas, šienavimas, sniego valymas, želdynų priežiūra;
8. upių, ežerų ir kitų vandens telkinių pakrančių bei paplūdimių valymas ir priežiūra;
9. istorijos ir kultūros paveldo, muziejų, kapinių ir kitų saugomų bei turinčių išliekamąją
vertę objektų priežiūra;
10. valstybinio miško aplinkos tvarkymas, miško sodinimas ir priežiūra;
11. socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimo laikino pobūdžio
darbai (malkų ruoša neįgalumą turintiems vienišiems žmonėms);
12. smulkaus remonto pagalbiniai darbai
Įstaigos, norinčios dalyvauti Prienų rajono savivaldybės 2019 m. Užimtumo didinimo
programoje, paraiškas iki 2018 m. lapkričio 23 dienos pateikia adresu Laisvės a. 12, Prienai, Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, 133 kabinetas. Asmuo kontaktams Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61 131, el. p. gitana.sabaliauskiene@prienai.lt
Paraiškoje turi būti nurodyta užimtumo didinimo programos pavadinimas, darbų pradžia
ir pabaiga, darbų trukmė (darbo dienos), darbo vietų skaičius.
Prienų r. savivaldybės informacija
REKLAMA

Daiktai, kuriuos vieni
žmonės išmeta, kitiems
gali būti labai reikalingi.
Tuo neabejoja Alytaus
regiono atliekų tvarkymo
centras (ARATC), pirmasis
šalyje įrengęs naudotų
daiktų keitimosi paviljonus
ir jau pradėjęs tokių daiktų
mainų punkto statybas.

„Ši veikla labai svarbi ir
ekologiniu, ir socialiniu požiūriu. Mūsų visuomenėje yra
žmonių, kurie neišgali nusipirkti net ir būtiniausių daiktų. Taip pat yra žmonių, kurie
siekia mažinti vartojimą ir pirmenybę teikia naudotiems, o
ne naujiems daiktams”, - sakė
ARATC direktorius Algirdas
Reipas.
Anot jo, tokie žmonės jau
atranda naudotų daiktų paviljonus, kurie yra įrengti visose
Alytaus regione veikiančiose
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Tokių aikštelių regione iš viso yra devyniolika.
Naudotų daiktų keitimosi
punktai jose veikia jau pora
mėnesių. Šiuose punktuose
gyventojai gali palikti jiems
jau nereikalingus daiktus: baldus, buities įrangą, drabužius.
Ieškantys tokių daiktų ar tiesiog nenorintys naujų pirkti
žmonės čia gali pasiimti tai,
kas jiems reikalinga. Paslauga
visiškai nieko nekainuoja tiek
norintiems daiktus palikti, tiek
norintiems juos pasiimti.
Paviljonus aptarnauja atliekų surinkimo aikštelių darbuotojai. Jei gyventojai atvežą gerų daiktų, darbuotojai
paprašo juos dėti ne į atliekų
konteinerius, kaip būdavo
anksčiau, o neša juos į paviljoną, iš kur tuos daiktus kiti
žmonės gali pasiimti.
ARATC vadovas A. Reipas
pripažino, kad prieš statant
daiktų keitimosi paviljonus,
buvo daug svarstymų, diskusijų su įmonės valdyba. Buvo
ir abejonių, ar tokie punktai,
veikiantys daugelyje Europos
šalių miestų, pas mus pasiteisins. Tačiau pirmieji paviljonų
veiklos mėnesiai tokias abejones išsklaidė.

Jau atsiranda žmonių, kuriems apsilankyti tokiame
paviljone ir apsižiūrėti, ar nėra atvežtų gerų daiktų, tampa
savotišku įpročiu. Čia paliktų
daiktų jau žvalgosi ir nagingi
meistrai, kurie juos pasiėmę
gali sutaisyti, atnaujinti ir naudoti savo nuožiūra.
Per pirmus pora mėnesių
pastebėta, kad kol kas didžiausią paklausą turi baldai, ypač
skirti miegui. Pavyzdžiui, pasitaikė, kad iš Varėnoje esančio paviljono per vieną dieną
buvo paimtos net trys sofoslovos.
Į naudotų daiktų paviljonus
galima atvežti ir patalynės, dėvėti tinkamų drabužių. Tik jie
turėtų būti išskalbti, tvarkingi. Šiuose paviljonuose nėra
galimybės dezinfekuoti drabužių, bet tą daryti bus galima naudotų daiktų keitimosi
punkte, kuris jau pradėtas statyti Alytaus rajone Takniškių
kaime esančiame regioniniame atliekų tvarkymo technologijų miestelyje.
Šiame punkte bus ir skalbykla, ir drabužių dezinfekavimo
įrenginiai. Čia bus tvarkomi ir
kiti atvežti daiktai: remontuojami apgadinti baldai, buities
technika, dalimis ardoma naudojimui netinkama elektros ir
elektronikos įranga.
„Kol kas dar svarstoma, kokiu pagrindu bus bendradarbiaujama su meistrais, galinčiais tvarkyti naudotus daiktus, ir ieškoma optimaliausio
sprendimo, kuris būtų ir socialiai, ir ekonomiškai naudingas”, - kalbėjo A. Reipas.
Regioninis daiktų keitimosi

punktas turėtų būti pastatytas
kitų metų pradžioje. Jį įrengus, bus sukurta ir internetinė
daiktų dalijimosi platforma,
kad mainų naudotais daiktais
procesas būtų aktyvus, patrauklus ir lankstus.
Galimybė įgyvendinti keitimosi naudotais daiktais projektus atsirado nuo šių metų
vidurio, įsigaliojus teisės aktų
pakeitimams, numatantiems,
kad pakartotinis daiktų naudojimas yra tolygus jų perdirbimui.
Iki tol teisės aktuose nebuvo numatyta galimybės į atliekų surinkimo aikšteles atvežtų daiktų atiduoti tolesniam
naudojimui. Jie visi buvo buvo priimami tik kaip atliekos,
kurias buvo privalu perduoti
atliekų tvarkytojams.
Nuo šių metų liepos į aikšteles atvežti tinkami naudoti
daiktai gali būti atiduodami
tolesniam naudojimui, išrašant tai patvirtinantį dokumentą ir įtraukiant juos į perdirbtų atliekų kiekį.
„Tai – tikrai labai reikalingas ir sveikintinas sprendimas,
kuris užtikrina ir ekologiškesnį, ir racionalesnį vartojimą. Iki šiol ne kartą yra buvę
atvejų, kai į atliekų surinkimo
aikšteles būdavo atvežama dar
tikrai gerų, naudoti tinkamų
daiktų, kuriuos žmonės norėdavo pasiimti, bet darbuotojai negalėdavo to leisti, nes
tai prieštaravo įstatymams”,
- kalbėjo A. Reipas, neabejojantis jau veikiančių daiktų
keitimosi paviljonų ir statomo
jų mainų punkto nauda ir perspektyvomis. 

Sveikata

SVEIKATA 

ŠEŠTAdienis, 2018 m. lapkričio 10 d., www.naujasisgelupis.lt

Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Peršalimo infekcijų simptomus gali
sukelti daugiau nei 200 skirtingų
virusų.

Peršalimo ligas sukeliantys virusai
veisiasi tik žmonių, šimpanzių ir kitų
aukštesniųjų primatų nosyse.

Net 200 skirtingų medikamentų
šalutinis poveikis – spengimas ausyse.

Jodo trūkumas – svarbi, bet lengvai
įveikiama sveikatos problema
Visuomenės sveikatos
specialistai primena, kad
kasmet spalio pabaigoje
minima Pasaulinė jodo
trūkumo diena.

Sveikos ir teisingos mitybos principai bei taisyklės
nurodo, kad su maistu būtina
gauti atitinkamus kiekius visų
reikalingų medžiagų: riebalų,
angliavandenių, baltymų, vitaminų, makroelementų ir mikroelementų. Mikroelementų trūkumo pasekmės gali iš
karto ir nepasireikšti, tačiau
jų stoka gali būti pavojinga ir
sukelti sveikatos sutrikimų,
komplikuotis į ligas. Pasaulio
sveikatos organizacija (PSO)
mini jodo trūkumą kaip vieną
iš pagrindinių su maistu susijusių veiksnių, lemiančių gyventojų sveikatą.
Jodo stokos problema yra
tokia pat sena kaip ir žmonijos istorija. Pirmosios žinios
apie jodo sukeliamas ligas
siekia senovės Kinijos, Indijos, Graikijos ir Romos imperijos laikus. Senovės Kinijoje
skydliaukės padidėjimui (gūžiui) gydyti buvo vartojamos
gyvulių skydliaukės. Graikų
gydytojas Hipokratas (gyvenęs apie 377 m. pr. Kr.) yra pabrėžęs jūros kopūstų reikšmę
žmonių mitybai. XVII a. ispanų jūreiviai kaip vaistą nuo
strumos vartojo jūros dumblių
pelenų miltus, kuriuose yra
daug jodo. Šiuolaikinės jodo
stokos profilaktikos pradininku laikomas Deividas Martinas, kuris 1915 m. paskelbė,
kad iš visų žinomų ligų lengviausia užkirsti kelią endeminiam gūžiui. Maždaug tuo
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metu Šveicarijoje gūžio profilaktikai pradėta vartoti joduotoji druska. 1983 m. australų
mokslininkas B. S. Hetzel
pasiūlė terminą „jodo trūkumo sutrikimai“ ir apibrėžė
šio mikroelemento trūkumo
sukeltų sveikatos sutrikimų
spektrą skirtingais gyvenimo
laikotarpiais:

kės hormonų – tiroksino (T4)
ir trijodtrijonino (T3) veiklai.
Skydliaukės ligos dažnesnės

vaisiui – persileidimas, padidėjęs perinatalinis mirtingumas, endeminis neurologinis
kretinizmas, protinis atsilikimas, kurčnebylumas, žvairumas, hipotirozė ir kt.;
naujagimiams ir kūdikiams – neonatalinė struma
(gūžys), hipotireozė;
vaikams ir paaugliams
– endeminė struma (gūžys),
jaunatvinė hipotirozė, protinio ir fizinio vystymosi sutrikimai.
suaugusiesiems – struma
(gūžys) ir jos komplikacijos,
hipotirozė, protiniai sutrikimai, sumažėjusi reprodukcinė funkcija, jodo sukelta hipertirozė.
visoms amžiaus grupėms
– padidėjęs radioaktyviojo
jodo pasisavinimas branduolinių katastrofų atvejais, pažinimo funkcijos sutrikimai.
Mikroelementas jodas, kurio rekomenduojama paros
norma (RPN) suaugusiam
žmogui yra 150–200 µg, svarbus tinkamai skydliaukės veiklai, nes reikalingas skydliau-

Mitas. Nebūtina mesti rūkyti – pakanka sumažinti surūkomų
cigarečių skaičių. Nors tai tiesa, kad daugiau cigarečių per dieną
surūkantys žmonės savo kūną žaloja labiau, nėra surūkomų cigarečių
normos, kuri būtų saugi. Bet koks rūkymas labai kenkia sveikatai,
todėl geriau visiškai mesti, nei manyti, kad surūkomų cigarečių
kiekio sumažinimas jus išgelbės.

ten, kur aplinkoje yra mažai
jodo. Jodas gamtoje labai netolygiai pasiskirstęs, įvairių
vietovių dirvožemyje jo kiekis gali skirtis 400–1000 kartų, geriamajame vandenyje
– iki 7000 kartų. Daugiausiai
jodo gamtoje susikaupę jūrose ir vandenynuose, taip pat
jodo randama giliuose žemės
sluoksniuose, naftos telkiniuose, o kalnuotose vietovėse jodo nebūna. Jodo koncentracija geriamajame vandenyje atspindi jodo kiekį dirvožemyje. Paprastai jodo deficito
rajonuose jodo geriamajame
vandenyje būna ne daugiau
kaip 2 mikrogramai litre.
Pagrindinis šio mikroelemento šaltinis yra maisto
produktai – net 94 proc. reikiamo jodo kiekio žmogus
gali gauti su maistu (58 proc.
iš gyvūninės, 32 proc. iš augalinės kilmės produktų), 4

proc. su vandeniu ir 2 proc.
su įkvepiamu oru. Gėlame
Lietuvos požeminiame vandenyje bei dirvožemyje jodo
nėra, todėl ir augaluose jodo
yra labai mažai. Todėl vertėtų
vartoti jūros gėrybes – žuvis,
moliuskus, jūros dumblius,
žuvų taukus.
Pagal PSO pateiktą naujausią pasaulinę jodo būklės
ataskaitą, šalių, kuriose jodo
trūkumas yra visuomenės
sveikatos problema, skaičius per pastarąjį dešimtmetį
perpus sumažėjo. Tačiau 54
šalyse vis dar egzistuoja jodo trūkumo problema. 1993
m. šiai problemai spręsti PSO
kartu su UNICEF ir ICCIDD
(Tarptautinė jodo trūkumo
kontrolės taryba) priėmė visuotinę strategiją – universalų druskos jodavimą. Druska
yra plačiai prieinama ir nuolat
vartojama, o jodavimo kaina
yra labai maža – tik apie 0,05
JAV dolerio vienam asmeniui
per metus. Ši strategija buvo
įgyvendinta daugumoje šalių,
kuriose jodo trūkumas yra visuomenės sveikatos problema. UNICEF apskaičiavo,
kad 66 proc. pasaulio namų
ūkių jau gali naudoti joduotąją druską. Nuo 2005 m.
Lietuva pasirinko jodo trūkumo problemą spręsti tokiu
pat būdu – maistui rekomenduojama vartoti tik joduotąją
druską. Tokia druska dedama
ir į duonos gaminius bei į viešojo maitinimo įstaigose gaminamus patiekalus. O šalies
parduotuvių maisto skyriuose
turi būti parduodama tik joduotoji valgomoji druska.
Informacijos šaltinis:
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centras

Mitas. Narkotikai suteikia euforiją ir malonumą. Euforija gali
būti tik trumpalaikė. Narkomanais dažniau tampa irzlūs, jautrūs, greitai
netenkantys dvasinės pusiausvyros, pasiduodantys kitų įtakai jauni
žmonės. Labai greitai malonūs pojūčiai dingsta ir atsiranda psichinė, o
vėliau ir fizinė priklausomybė nuo narkotinių medžiagų. Tada žmogus
narkotikus vartoja ne dėl malonumo, o tam, kad normaliai jaustųsi.

Mitas. Rūkoriai juk niekam netrukdo ir kenkia tik patys sau.
Nuo cigarečių dūmų reiktų apsaugoti aplinkinius, ypač vaikus ir
nėščias moteris. Pasyvus rūkymas daugybei žmonių jau kainavo
sveikatą ir gyvybę, tai įrodyta ne vienu moksliniu tyrimu. Todėl
rūkyti viešose vietose šalia kitų žmonių yra nepatartina. Mokslininkai
taip pat pastebi, kad sveikatos apsaugos sistemai rūkorių gydymas
atsieina gana brangiai, tačiau kiekviena šalis yra skirtinga.
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Tarp spengimą ausyse galinčių sukelti
vaistų – kai kurie antibiotikai ir netgi
aspirinas.

Ausys niekada nenustoja klausyti,
t.y. net miegant fiksuoja garsus, tik
smegenys juos ignoruoja.

Pagal PSO duomenis, daugiau nei 5
proc. pasaulio gyventojų turi klausos
sutrikimų.

Saugaus eismo metodinės rekomendacijos pradinių klasių mokinių tėvams
Pats efektyviausias saugaus eismo elgesio mokymo būdas – rodyti tinkamą pavyzdį. Iš anksto supažindinkite savo vaikus su pagrindinėmis saugaus eismo taisyklėmis.

Kaip reikia eiti per gatvę?

Kaip elgtis važiuojant automobiliu?

> Sudarykite savo vaikui saugiausią maršrutą nuo namų iki
mokyklos, pažymėkite pagrindinius objektus – namas, parduotuvė ir mokykla – bei paryškinkite vietas, kuriose reikia
būti ypač atidiems.

> Akcentuokite vaikui, kad važiuojant automobiliu su įrengtais saugos diržais būtina juos užsisegti. Paaiškinkite, kodėl
saugos diržus privaloma užsisegti tiek priekinėje, tiek galinėje automobilio sėdynėje. Visada patys prisisekite saugos diržus.

> Eidami su vaiku mokykite, kur ir kaip pereiti važiuojamąją
kelio dalį, supažindinkite su saugiausiu, o ne arčiausiu maršrutu iki mokyklos ar namų.
> Supažindinkite vaikus su skirtingomis pėsčiųjų perėjomis,
t. y. šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja, nereguliuojama pėsčiųjų perėja, pažymėta tik kelio ženklais ir „Zebro“
linijomis, požemine ir perėja virš kelio, sankryža ir kaip jose elgtis.
> Niekada neskubėkite su vaiku pereidami gatvę.
> Nekalbėkite su vaiku eidami per gatvę, tuomet vaikas supras, kad einant per gatvę reikia susikaupti ir stebėti aplinką.
> Eidami per gatvę nekalbėkite mobiliaisiais telefonais ir
nerašykite žinučių, tai atitraukia dėmesį nuo to, kas vyksta kelyje.
> Neikite per gatvę įstrižai, eikite statmenai, nes tuomet ir
vaikas pratinsis kirsti gatvę ne bet kaip.

> Nelaikykite vaiko ant kelių.
> Turite žinoti, kad vaikus automobilyje galite vežti tik jų
ūgiui ir svoriui pritaikytose sėdynėse (kėdutėse). Paaiškinkite, kodėl reikia jas naudoti.
> Prieš pirkdami kėdutę, patikrinkite, ar ji tinka jūsų automobiliui, leiskite vaikui pačiam išsirinkti kėdutę.
> Priminkite vaikui apie elgesį automobilyje.
> Paaiškinkite, kodėl keleiviui negalima trukdyti automobilio vairuotojo (kalbinti ar kitaip blaškyti dėmesį), kad vairuotojas dirba labai atsakingą darbą, jam būtina susikaupti
ir būti atidžiam.
> Priminkite, kad automobilyje be suaugusiojo priežiūros
esantis vaikas neliestų valdymo prietaisų ir svirčių, nes automobilis gali pariedėti ir įvykti eismo nelaimė.
> Paaiškinkite, kad iš automobilio išlipama ir į jį įlipama tik
jam visiškai sustojus, būtinai iš šaligatvio ar kelkraščio pusės. Jei to padaryti neįmanoma – būtina palaukti, kol išlipti
iš automobilio arba į jį įlipti padės suaugusieji.

> Su vaiku niekada neikite degant raudonam ar geltonam
šviesoforo signalui, nes jei taip darysite, vaikas įpras, kad galima eiti degant bet kokiam šviesoforo signalui.

> Išmokykite vaiką naudotis būtinomis saugos priemonėmis, kad važiuodamas kitu automobiliu galėtų tuo pasirūpinti pats.

> Mokykite vaiką eiti per gatvę ne ten, kur norisi, o ten, kur
yra pėsčiųjų perėjos.

> Vaikų dėmesį lengva išblaškyti, jie greitai pamiršta, ko
buvo išmokę, todėl vaikų saugumą kelyje ar gatvėje gali padidinti tik gerai išmoktas elgsenos modelis ir sektinas
pavyzdys.

> Su vaiku nuolat aptarkite įvairias situacijas, susidariusias
kelyje.
> Priėję prie pėsčiųjų perėjos visada įspėkite vaiką, kad reikia
pasižiūrėti į kairę, į dešinę, vėl į kairę, – vaikas turi įsiminti, kad
žengiant į važiuojamąją kelio dalį privaloma stebėti aplinką,
įsiklausyti, kas vyksta gatvėje.

Kaip teisingai naudoti papildomas saugos
priemones?
> Supažindinkite vaiką su papildomomis saugos priemonėmis (žibintais, atšvaitais, liemenėmis).

> Akcentuokite, kad norint įsitikinti, jog yra saugu, būtina palaukti, kol automobilis sustos.

> Paaiškinkite vaikui atšvaito, ryškiaspalvės liemenės su
šviesą atspindinčiais elementais veikimo principą.

> Paaiškinkite vaikui, kad priėjus prie pėsčiųjų perėjos būtina užmegzti akių kontaktą su vairuotoju ir tik įsitikinus, kad
transporto priemonė sustojo, galima pereiti gatvę.

> Pabrėžkite atšvaito nešiojimo svarbą (paaiškinkite priežastis, kodėl atšvaitas yra naudingas).

> Paaiškinkite, kad per kelią reikia eiti ten, kur geras matomumas į abi puses, vaizdo neužstoja medžiai, krūmai ar kiti objektai.
> Išmokykite vaiką atkreipti dėmesį, kad tuščias kelias taip
pat yra pavojingas, nes gali atsirasti automobilis – staiga,
nesitikint.
> Aptarkite, kaip svarbu kelyje būti matomam. Pasirūpinkite, kad vaikas dėvėtų šviesius drabužius apniukusią dieną, o
tamsiu paros metu nepamirškite teisingai prisegti vaikui atšvaitus; patys taip pat prisisekite atšvaitą.
> Gatvėje vaiką laikykite už rankos.
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Mitas. Visi metę rūkyti sustorėja. Tiesa yra ta, kad nustojus
rūkyti sugrįžta apetitas, pagerėja skonio pojūtis ir uoslė, todėl
natūraliai norisi daugiau valgyti. Veikia ir kitas faktorius – kai kurie
žmonės vieną žalingą įprotį bando pakeisti kitu ir pradeda nuolat
užkandžiauti. Tačiau tai, kad visi metę rūkyti sustorėja, yra mitas.
Daugelis žmonių po kelių pirmųjų savaičių sugrįžta prie įprasto
valgymo režimo.

> Paaiškinkite vaikui, kas gali atsitikti, jeigu nenešios atšvaito.
> Parodykite vaikui, kaip taisyklingai prisisegti atšvaitą.
> Prieš išleisdami iš namų patikrinkite, ar vaikas teisingai
prisisegė atšvaitą.
> Paaiškinkite, kad atšvaitas visuomet turi būti kartu.
> Supažindinkite vaiką su atšvaito efektu, kai automobilyje
įjungtos artimos ir tolimos šviesos.

Kaip elgtis viešajame transporte
(autobuse, troleibuse) ir kur jo laukti?
> Paaiškinkite vaikui, kur laukti viešojo transporto (autobuso, troleibuso).
> Paaiškinkite, kodėl reikia laukti viešojo transporto atokiau
nuo važiuojamosios dalies krašto.
> Paaiškinkite, kodėl išlipus iš viešojo transporto negalima
eiti per gatvę prieš autobuso priekį ar galą.
> Aptarkite, kodėl, jei yra laisvų vietų, reikia atsisėsti, jei
yra saugos diržai (pvz., mokykliniame autobuse), reikia
juos užsisegti.
> Paaiškinkite vaikui keleivio taisykles, ką privalu daryti
įlipus į transporto priemonę ir kaip elgtis joje, ko negalima daryti.
> Aptarkite, kodėl negalima prašyti vairuotojo, kad išleistų
bet kur, kur keleivis užsimano.
> Paaiškinkite, kaip elgtis išlipus iš autobuso ar troleibuso.
> Paaiškinkite, kaip pereiti į kitą gatvės pusę, jei yra kliūtis
(autobusas, medžiai, krūmai).
> Jeigu keliaujate kartu su vaiku, iš transporto priemonės
išlipkite pirma vaiko, kad galėtumėte kontroliuoti ir numatyti vaiko tolimesnius veiksmus.

Kaip elgtis ir kokių taisyklių laikytis
vairuojant dviratį, paspirtuką?
> Padėkite vaikui pagal amžių ir ūgį pasirinkti dviratį, paspirtuką.
> Paaiškinkite vaikui, kad važiuojant dviračiu, paspirtuku
taip pat reikia laikytis tam tikrų nustatytų reikalavimų vairuotojams.
> Paaiškinkite, nuo kokio amžiaus ir kur galima važiuoti dviračiu, paspirtuku.
> Paaiškinkite, kokiu greičiu galima važiuoti pro pėsčiąjį dviračiu, paspirtuku.
> Supažindinkite vaiką su apsaugos priemonėmis, būtinomis
saugumui užtikrinti važiuojant dviračiu, paspirtuku (šalmas,
atšvaitai, liemenė, rankų ir kelių apsaugos).
> Paaiškinkite šalmo svarbą, parodykite, kaip taisyklingai jį
nešioti.
> Paaiškinkite, ko negalima daryti važiuojant dviračiu, paspirtuku.
> Parodykite ir paaiškinkite vaikui, kaip turi atrodyti techniškai tvarkingas dviratis, paspirtukas.
> Aptarkite, kaip važiuojant dviračiu, paspirtuku išlikti saugiam.
> Priminkite, kaip prižiūrėti dviratį, paspirtuką, kad važiavimas būtų saugus.

Ir eidami pėsčiomis, ir važiuodami dviračiu ar
automobiliu, vaikams rodykite tik gerą pavyzdį!

Mitas. Vieną kartą pabandžius narkotikų, nieko nenutiks.
Taip manyti klaidinga. Paprastai priklausomybę lemia keletas
veiksnių – psichikos ir elgesio sutrikimai, silpni socialiniai įgūdžiai,
atsakomybės ir valios stoka, silpni šeimos narių – tėvų ir vaikų
emociniai ryšiai, netinkama vaikų priežiūra ir auklėjimas, palankios
bendraamžių nuostatos į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą, taip
pat psichoaktyviųjų medžiagų prieinamumas.

Mitas. Išsėtinė sklerozė – mirtina liga. Taip nėra. Daugelio
sergančiųjų išsėtine skleroze gyvenimo trukmė yra įprasta,
maždaug septyneriais metais trumpesnė nei vidurkis. Tik 10 proc.
pacientų miršta dėl sudėtingų, progresuojančios ligos sukeltų
komplikacijų. Daugybė žmonių su išsėtine skleroze gyvena normalų
ir pasitenkinimą keliantį gyvenimą.
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Su amžiumi per dieną surūkoma vis
daugiau cigarečių.

Blakstienos yra sudarytos iš 97 proc.
keratino ir 3 proc. vandens.

Didžiausia blakstienų gyvenimo
trukmė yra apie 50 dienų.

Europos sveikos mitybos diena. Mažinkime Akcija „Atšvaitą turiu – matomas esu“
produktų, kakavos ir šokolaLapkričio 6-ąją minima
cukraus vartojimą
do produktų, kramtomosios
Atšvaitų diena.
Pastaraisiais dešimtmečiais
daugelyje Europos šalių,
tarp jų ir Lietuvoje, atliktų
gyventojų mitybos tyrimų
duomenys rodo blogėjančią
gyventojų mitybą.

Gyventojų mityba nėra palanki sveikatai ir dažnai neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų: nepakankamai
vartojama daržovių ir vaisių,
grūdinių produktų, ypač viso
grūdo produktų, žuvies ir žuvies produktų, t. y. vartojama
per mažai sveikatai palankių
maisto produktų. Sumažėjus
fiziniam aktyvumui, padidėjus didelio kaloringumo maisto ir gėrimų prieinamumui bei
dėl to pasikeitus maitinimosi
įpročiams ir gyvenimo būdui,
kartu su nutukimu daugėja
kraujotakos sistemos ligų, II
tipo cukrinio diabeto, arterinės
hipertenzijos atvejų, tam tikrų
rūšių vėžio ir kitų su antsvoriu ir nutukimu susijusių ligų.
Lietuvos rinkoje yra dar gana
daug sveikatai nepalankių ir
palyginti mažai sveikatai palankių maisto produktų, t. y.
maisto, turinčio mažesnį cukraus, druskos, sočiųjų riebalų
rūgščių, transriebalų rūgščių,
didesnį skaidulinių medžiagų
ir pan. kiekį, taip pat yra aktyvi sveikatai nepalankaus maisto reklama.
Pastaraisiais metais daug
kalbama apie neigiamą cukrų
poveikį žmogaus sveikatai.
Mokslininkai didelio cukrų
kiekio vartojimą sieja su širdies ir kraujagyslių ligomis,
sumažėjusiu imunitetu, smegenų insultu, diabetu, antsvoriu, virškinimo sutrikimais.
Cukrūs ‒ tai monosacharidai
ir disacharidai, esantys maisto
produktuose. O pridėtiniai cukrūs − tai gėrimo ar patiekalo
gamybos metu įdėta sacharozė, fruktozė, gliukozė, gliukozės sirupas, fruktozės sirupas,
gliukozės-fruktozės sirupas
ir kitų formų monosacharidai bei disacharidai, taip pat
cukrūs, esantys meduje, siru-
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puose, vaisių sultyse ir vaisių
sulčių koncentratuose. Maisto
produktai, kuriuose yra daug
paprastųjų angliavandenių
(cukrų, gliukozės, fruktozės,
maltozės, medaus, kukurūzų
sirupo ir kt.), paprastai turi labai mažai kitų vertingų maisto medžiagų, todėl jie yra tik
energijos šaltinis.
Teigiama, kad kai kraujyje
padidėja cukraus kiekis, stimuliuojama nervų sistema,
trumpam gali pagerėti nuotaika, žmogus jaučia malonumą.
Tikriausiai todėl žmonės taip
mėgsta saldžius produktus,
nuo kurių palaipsniui atsiranda priklausomybė.
Lietuvos gyventojų mitybos
tyrimų duomenys rodo, kad
gyventojai cukrų gauna daugiau, nei rekomenduojama, o
vaikai suvartoja dar daugiau –
kai kurių tyrimų duomenimis,
net iki 400 proc., palyginti su
rekomenduojama norma. Su
maistu per parą turėtume gauti ne daugiau kaip 50 g cukrų,
arba ne daugiau kaip 10 proc.
paros maisto davinio energinės vertės, o Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja
siekti, kad šis kiekis neviršytų
25 g, arba 5 arbatinių šaukštelių per parą.
Cukraus vartojimas laikomas dantų ėduonies rizikos
veiksniu, ypač jei burnos ertmės higiena yra bloga. Kuo
dažniau vartojami maisto produktai ir gėrimai, kuriuose
yra daug cukraus, kuo ilgiau
jie būna burnos ertmėje, tuo
didesnė tikimybė, kad atsiras
dantų ėduonis. Todėl patariama nevalgyti saldumynų tarp
pagrindinių valgymų ir reguliariai valyti dantis.
Saldumo skoniui suteikti
kartais vartojami cukraus pakaitalai (aspartamas, advantamas, ciklamatas, steviolio glikozidas, sacharinas, ksilitolis
ir kt.), kurie mažiau kaloringi,
bet saldesni už cukrų. Dažniausiai saldikliai naudojami
perdirbtų vaisių ir daržovių

Mitas. Aštrus maistas sukelia opas. 90 proc. opų sukelia H.
Pylori bakterija, gydoma antibiotikais. Tačiau sveikam žmogui aštrus
maistas negali pakenkti. Aitriosiomis paprikomis pagardintas maistas
turi daug privalumų: skatina medžiagų apykaitą, skystina kraują,
sumažina insulto, kai kurių vėžio tipų riziką, stiprina imuninę sistemą,
sumažina uždegimą, dėl kurio gali prasidėti priešlaikinio organizmo
senėjimo procesai bei lėtinės ligos.

gumos, pusryčių dribsnių,
smulkiųjų konditerijos kepinių, padažų, gaiviųjų gėrimų
ir kt. gamybai.
Dauguma vaisių, uogų bei
daržovių taip pat turi nemažai cukrų, bet jie taip pat turi
daug skaidulinių medžiagų,
dėl kurių lėčiau vyksta cukrų
įsisavinimas. Be to, juose yra
vitaminų, mineralinių ir kitų
organizmui reikalingų medžiagų. Vaisių sultys skaidulinių medžiagų turi mažiau negu patys vaisiai, todėl cukrūs iš
jų greitai patenka į kraują bei
verčiami riebalais, todėl sultys
nelaikomos tokiomis naudingomis kaip vaisiai.
Norint sužinoti, ar į maisto produktą papildomai įdėta
cukraus arba kiek jame iš viso yra cukrų, reikėtų skaityti maisto produktų etiketes ir
žiūrėti, ar sudedamųjų dalių
sąraše įrašyta ,,cukrus“, ,,gliukozė“, ,,fruktozė“, ,,gliukozės
sirupas“ ir pan., ir kiek cukrų
yra 100 g produkto. Jei maisto produkto etiketėje užrašyta
,,mažai cukrų“, vadinasi, 100 g
kieto produkto yra ne daugiau
kaip 5 g arba 100 ml skysto
produkto yra ne daugiau 2,5
g cukrų, o jei į produktą nebuvo įdėta jokių cukrų, taip ir
rašoma – ,,nepridėta cukrų“.
Jei maisto produkte natūraliai
yra cukrų, gali būti nurodyta
– „produkto sudėtyje yra natūralių cukrų“.
Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos Sąjungos
strateginiuose dokumentuose
valstybės narės skatinamos dar
aktyviau imtis visų priemonių,
skatinančių visuomenę sveikai
maitintis ir taip mažinti lėtinių
neinfekcinių ligų ir jų rizikos
veiksnių paplitimą, bei ieškoti
būdų, kaip užtikrinti didesnę
sveikatai palankesnių maisto
produktų pasiūlą bei galimybes vartotojams rinktis tokius
maisto produktus.
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro
informacija

Tądien Prienų rajono
savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras,
bendradarbiaudamas su
Alytaus apskrities VPK
Prienų rajono policijos
komisariatu ir Lietuvos
automobilių kelių
direkcija prie Susisiekimo
ministerijos, vykdė akciją
„Atšvaitą turiu – matomas
esu“.

Miesto gatvėse eismo dalyviams, neturintiems atšvaitų,
visuomenės sveikatos specialistės ir policijos rėmėjos dovanojo juostinius ir pakabinamus
atšvaitus, šviesą atspindinčias
liemenes, pasakojo žmonėms,
kaip teisingai reikia dėvėti atšvaitus, priminė, kad kelyje
tamsiu paros metu pėstieji ir
dviratininkai privalo naudoti
šviesą atspindinčias priemones.
Šios akcijos tikslas – skatinti
žmones dėvėti atšvaitus.Akcija
buvo vykdoma ir Prienų rajone
prie bendrojo ugdymo įstaigų.
Išdalinta 600 atšvaitų.
Atšvaitai – paprasta ir efektyvi priemonė, užtikrinanti
pėsčiųjų, dviratininkų, motociklininkų ir kitų eismo dalyvių
saugumą prieblandoje ar tam-

www.kvitrina.com nuotr.

Primename, kad atšvaitą būtina užsidėti ar
prisisegti taisyklingai:
> juostinį-spyruoklinį atšvaitą svarbu užsidėti ant rankos (truputį aukščiau rankos riešo) ar ant kojos blauzdos;
> pakabinamąjį atšvaitą, pervertą virvele ar grandinėle, reikia
prisegti prie drabužių (kišenės), kad jis švytuotų žmogaus kelių aukštyje, arba prisegti prie rankinės ar kuprinės taip, kad
jis laisvai švytuotų.

siu paros metu. Per devynis šių
metų mėnesius šalies keliuose
žuvo 44 pėstieji, iš kurių 26 žuvo tamsoje.
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pats atšvaitas nešviečia
– jis tik atspindi šviesą, todėl
labai svarbu, kad atšvaito neuždengtume drabužiais, kad
jis kabėtų laisvai ir būtų apšviečiamas automobilių žibintų. Tik taip pritvirtintą atšvaitą
pastebės vairuotojai. Dar viena
svarbi taisyklė, kuri kartais pa-

mirštama – užmiestyje pėstieji privalo eiti kaire kelio puse
prieš automobilių važiavimo
kryptį.
NEPAMIRŠKITE:
Kelių eismo taisyklėse pėstiesiems, dviračių vairuotojams ir vadeliotojams nustatytų elgesio tamsiuoju paros
metu arba esant blogam matomumui reikalavimų nesilaikymas užtraukia baudą
nuo dvidešimt iki keturiasdešimt eurų.

Programa „Linas“ Balbieriškio seniūnijoje

Spalio 31 d. Balbieriškio
seniūnijos bibliotekoje
vyko prevencinė programa
„Linas“. Jungtiniame
užsiėmime dalyvavo vaikai
iš Balbieriškio, N. Ūtos bei
Šilavoto seniūnijų.

Mitas. Išsėtine sklerozė sukelia raumenų degeneraciją.
Išsėtinė sklerozė yra nervų sistemos liga, kai paveikiamas mielino
dangalas ir nervinės viso organizmo funkcijos. Lėtas nervų sistemos
impulsas gali pasireikšti nervų silpnumu ar pervargimu, bet ne
raumenų degeneracija. Todėl labai svarbūs gyvenimo kokybės
veiksniai yra fiziniai pratimai, kineziterapijos ir jogos užsiėmimai. Tai
naudinga kiekvienam sergančiajam išsėtine skleroze.

Susibūrimo tema buvo „Mano kasdienybė ir mano aplinka“. Apie kasdieninius ritualus,
privalomus atlikti veiksmus,
visus supažindino Prienų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro specialistė As-

ta Gataveckienė. Buvo akcentuojama asmens higiena, jos
laikymosi principai, nesilaikymo pasekmės bei žiūrėtas animacinis filmas „Baltprausys“.
Vaikams buvo išdalinti skirtukai apie rankų plovimą.

Mitas. Jeigu pykina, reikia kuo greičiau sukelti vėmimą.
Vėmimas gali būti ne tik apsinuodijimo, bet ir pankreatito, gastrito
ir kai kurių neurologinės kilmės ligų požymis. Toksinai, susidarantys
kaip ligą sukeliančių mikroorganizmų gyvybinės veiklos produktai,
stimuliuoja galvos smegenų vėmimo centrą, todėl pykinimo atveju
reikia kreiptis į gydytoją. Jeigu tai tikrai apsinuodijimas, gali tekti
plauti skrandį, tačiau patiems sukelti vėmimo nerekomenduojama.
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Atsisakoma kai kurių reikalavimų, trukdančių vaikus priimti į darželius
Sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga
pasirašė įsakymą, kuriuo
atnaujinama higienos
norma, numatanti, kokių
sveikatos sutrikimų
požymių turintys vaikai
negali būti priimami
į priešmokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo
įstaigas.

Šiuo higienos normos pakeitimu atsisakoma perteklinių reikalavimų, tad nežymių
sveikatos sutrikimų turintys

vaikai į darželius galės būti
priimami.
Pasak Sveikatos apsaugos
ministerijos Sveikatos saugos
skyriaus vyr. specialistės Giedrės Namajūnaitės, ministerija sulaukdavo nemažai tėvų
skundų, kad vaikai į ikimokyklinio ar priešmokyklinio
ugdymo grupes būdavo nepriimami net tuomet, kai jie nesirgdavo. Dėl to į SAM kreipėsi ir Vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus tarnyba.
„Tad siekiant išvengti nepa-

grįsto vaiko teisės dalyvauti
ugdyme ribojimo, buvo inicijuotas higienos normos pakeitimas, kuriuo buvo patikslinti
užkrečiamųjų ligų ir kitų ūmių
sveikatos sutrikimų požymiai,
kurių turintys vaikai negali būti priimti pagal ikimokyklinio
ar priešmokyklinio ugdymo
programas“, – sako G. Namajūnaitė.
Iki šiol vaikas į darželį galėjo būti nepriimamas ir tokiais
atvejais, jeigu jam pasireiškia
alerginė sloga, parėjus iš lauko

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

Gyvenimo aprašymą (CV) siųskite elektroniniu paštu prienai.vs.biuras@gmail.
Išsamesnė informacija teikiama mob. tel. +370 678 79 994.

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.

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“.

Užsiėmimus veda Prienų švietimo
pagalbos tarnybos ir Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistai.
INFORMACIJĄ RINKO:
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/

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

Informacijos šaltinis:
SAM Spaudos tarnyba

UŽSIĖMIMAI
KADA

KUR

Lapkričio 8 d. - Europos sveikos
mitybos diena
Lapkričio 12 d. - Pasaulinė plaučių uždegimo diena
Lapkričio 14 d.- Pasaulinė diabeto diena
Trečiasis lapkričio trečiadienis Pasaulinė lėtinės obstrukcinės
plaučių ligos (LOPL) diena
Lapkričio 16 d. - Pasaulinė kelių eismo nelaimių aukų atminimo diena

Trečiasis lapkričio ketvirtadienis
- Tarptautinė nerūkymo diena
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.

klinio reikalavimo bus atsisakoma. Pasitaikydavo vis daugiau atvejų, kai ikimokyklinio
ugdymo įstaigos reikalaudavo
šių pažymų net tuomet, kai
vaikas būdavo sveikas, bet be
pateisinamos priežasties ne-

Atmintinos sveikatos ir su sveikata
susijusios lapkričio
mėn. dienos

Lapkričio 17 d. (Lietuvoje minima nuo 2011 m.)- Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena

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

jam bėga nosis ar vaikas kelis
kartus sukosėjo. Tačiau tokie
požymiai kaip išskyros iš nosies, kosulys nėra specifiški
užkrečiamųjų ligų simptomai.
Šie simptomai gali pasireikšti
ir sergant neinfekcinėmis ligomis ar net sveikiems vaikams
kaip natūrali fiziologinė reakcija, todėl iš higienos normos
jie buvo išbraukti.
Vis dėlto higienos normos
pakeitimas nereiškia, kad nuo
šiol į darželį bus galima vesti
sergantį vaiką. Pirmiausia, patys tėvai turi būti sąmoningi ir
pasirūpinti savo vaiku tuomet,
kai jam to išties reikia. Na, o
jei vaikas karščiuoja, dūsta,
skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų, utėlių
ar glindų, ir toliau negalės būti
priimamas į priešmokyklinio
ir ikimokyklinio ugdymo grupę. Tikimasi, kad šiais pakeitimais bus išvengta nereikalingo vaiko galimybės dalyvauti
ugdyme ribojimo.
Taip pat šiuo higienos normos pakeitimu siekiama mažinti medikams tenkančią
administracinę naštą. Iki šiol
Higienos normoje buvo numatyta, kad tėvai po vaiko
ligos į ugdymo įstaigą privalo pristatyti medikų išrašytą
pažymą, kuria pateisinamas
vaiko neatvykimas į ugdymo
instituciją. Nuo šiol šio perte-

lankydavo ikimokyklinio ugdymo įstaigos 2–3 dienas. Dėl
to nepagrįstai didėjo pacientų
srautas ir blogėjo šeimos gydytų paslaugų prieinamumas.
Kadangi su šia pažyma yra
siejamas mokesčio už ugdymo įstaigos lankymą nustatymas, su įstaigų steigėjais taip
pat bus diskutuojama dėl galimybių kurti apmokėjimo už
vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą sistemą, nereikalaujančią perteklinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo.

Lapkričio 18 d. - Europos supratimo apie antibiotikus diena
Lapkričio 18 d. - Pasaulinė eismo nelaimių aukų atminimo
diena

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

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

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

lėtinių

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.

Lapkričio 25 d. - Pasaulinė kovos su prievarta prieš moteris diena

INFORMACIJĄ RINKO:

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

Priedas išeina antrąjį mėnesio šeštadienį
kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“
Priedas leidžiamas nuo 2015 11 07.

SKELBIMAI 11

ŠEŠTAdienis, 2018 m. lapkričio 10 d., www.naujasisgelupis.lt

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašome atsiliepti Vilmą Khmaladzę arba įgaliotus asmenis, 2018 m. lapkričio 23 d. 13.00 val. Jūs kviečiami atvykti
į Birštono sav., Žemaitkiemio k. prie žemės sklypo (kad. Nr.
6908/5:120), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu
kadastro Nr. 6908/5:67, kuriam nurodytu laiku bus atliekami
kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusio Gedimino Alfonso Anusevičiaus paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. lapkričio 23 d. 13.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav.,
Žemaitkiemio k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6908/5:146),
suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu kadastro Nr.
6908/5:188, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašome atsiliepti mirusio Vytauto Žitkaus ir mirusios
Magdalenos Žitkutės paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. lapkričio 23 d. 13.00 val. Jūs kviečiami atvykti
į Birštono sav., Žemaitkiemio k. prie žemės sklypo (kad. Nr.
6908/5:173), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu
kadastro Nr. 6908/5:188, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.

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

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

6 mėn. eržiliuką, kiaulę pjovimui,
grūdus pašarams. Tel. 8 650
10595.

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

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

SODYBAS, SODUS
Sodybą Naravuose, 8 ha žemės
(32 000 Eur) ir 4,75 ha žemės
– 180 m Nemuno pakrantės
pušynas (40 000 Eur). Tel. 8 699
45745.

ŽEMĖS SKLYPUS
5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
(14 000 Eur) Padrečių k., Prienų r.
Tel. 8 683 91121.

Perka
1 k. arba 2 k. butą Prienuose.
Tinka ir šalia Prienų. Tel. 8 607
49133.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
REKLAMA

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

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

Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
Automobilius (1970-2007m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną. Perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,85 Eur/kg. Atvežame.
Tel. 8 607 12690.
Ekologiškai augintas kiaules. Tel.
8 604 11141.

ĮVAIRIOS PREKĖS
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirBRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
Kviečius. Tel.: (8 319) 46797, 8
kėja Olga Smailienė.
ARKlIUS, JAUČIUS,
676 18373.
Tel.
8
612
TElYČIAS, KARVES02125.
.

Tel. 8 625 93 679 Gerai įmitusius, liesus
Ekologiškai augintas maistines
ir traumuotus galvibulves (0,20 Eur/kg) ir morkas
jus (AB „Krekenavos
(0,50 Eur/kg). Tel. 8 605 63202.
agrofirma“ kainoTel. 8 680 81777
mis). Taip pat arklius.
Maistines ir pašarines bulves.
Pageidaujant atveža. Tel. 8 676 Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
37845.
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Traktorių „T-40“, kultivatorių,
girnas, priekabą, akumuliatoriaus BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
PERKAMEįkroviklį, kompresorių (dviejų pa- ARKlIUS, JAUČIUS,
MIŠKĄ dėčių), suvirinimo aparatą (trijų TElYČIAS, KARVES.
ir apvaliąją
fazių), 5 ratų šieno vartytuvą, du
Tel. 8 625 93 679
medieną su žeme
kėliklius („domkratus“), 6 statines
arba išsikirsti.
(talpa
po 200 litrų), 3 aliuminio
Atliekame sanitarinius
kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.
bidonus, dvi metalines vonias,
Tel. 8 680 81777
arklines porines darbines roges,
vežimą, akselinę, traktorines šakes šieno ritiniams vežti, du lovius Įmonė tiesiogiai galvijus aukškiaulėms šerti (3 mm skardos), čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
SU ŽEME (ir išsikirsti),
10 ritinių pernykščio šienainio, mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
didelę rankinę mėsmalę. Tel. 8 79515.
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
600 19450.
Tel. 8 682 61641.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
3 m. tolimesniam auginimui ir 69541.
pienines melžiamas karves arba
Viena didžiausių įmonių Lietuvovisą bandą. Tel. 8 625 93679.
je tiesiogiai perka karves, bulius,
UAB telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
SŪDUVOS Moka 6 ir 21 proc. PVM. AtsiGALVIJAI
„Honda Stream“ (2002 m., 1,7 l,
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197
tiesiogiai be tarpininkų
(Ričardas Lukauskas).
B/D, TA iki 2020 m 07 mėn., rida
brangiai PERKA bulius,
222 tūkst. km, yra kablys, sidabrikarves, telyčias. Moka 6-21
Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
nės spalvos, 2100 Eur) Prienuose.
proc. Sutvarko dokumentus
48941.
Tel. 8 615 91464.
subsidijoms gauti. Sveria,

PERKAME MIŠKĄ

PERKA

Automobiliai

Parduoda

Perka

Brangiai superka įvairius automobilius (tvarkingus ir gali būti su
defektais). Tel. 8 684 44304.

pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

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

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis, rąsteliais). Taip pat medžio pjuvenas.
Atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Įvairias malkas kaladėmis. Pristato. 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.
Malkas iš lentpjūvės. Atveža. Tel.
8 698 15183.

Visą lapkričio mėnesį
MILDA degalinėse
BUITINIŲ DUJŲ
BALIONAI
-1€ PIGIAU*
*nuolaida taikoma nuo galiojančios kainos degalinėje
atsiskaitant grynais ar banko kortele.

Šiltnamiai su polikarbonato
danga. Polikarbonato danga, stogeliai. Taikomos akcijos. Garantija
10 metų. Tel.: 8 659 08776, 8 604
98184.
Pigiai: CD grotuvą, stiprintuvą, kolonėles, vyrišką striukę (52 dydis,
tamsiai žalios spalvos) ir vaikišką
(6 m. vaikui) sportinį kostiumą.
Dovanoja „Viasat“ visą komplektą, moterišką avalynę bei vyriškus
drabužius. Tel. 8 600 22892.

PASLAUGOS
Lazerinės dermatologijos
kabinetas. Odos, plaukų, nagų

ligos. Lytiniu būdu plintančios
ligos. Karpų, kraujagyslių gydymas. Tatuiruočių šalinimas.
Raukšlių, randų gydymas. Užpildų leidimas. Apgamų apžiūra.
Priimami vaikai ir suaugusieji.
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.:
(8 315) 72480, 8 685 32787.
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.
Įvairaus tipo tekstinės medžiagos ruošimas, redagavimas ir
vertimas į daugelį pasaulio kalbų. Originalių reklaminių tekstų
ir sveikinimų kūrimas, knygų
užsakymas internetu. Geriausias
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8
614 91615.

Paskolos!!!

Suteikiame
paskolas ir refinansuojame Jūsų
skolas (ir antstolių) iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Konkurencingai mažiausios palūkanos
rinkoje. AKCIJA - PASKOLAS iki
1000 Eur laikotarpiui iki 6 mėn.
suteikiame nemokamai - be
palūkanų. Konsultuojame pensijų
II-III kaupimo pakopos klausimais.
Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.

NUKelta Į 12 p. 
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GEODEZIJA

Sklypų geodeziniai
matavimai,
toponuotraukos, sklypų
padalinimas/sujungimas.

Tel. 8 622 92902.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. 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.
REKLAMA

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Pamestus valstybinius Nr. TO68Y
ir registracijos liudijimą Nr.
0250140 laikyti negaliojančiais.

Dovanoja
Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com
Gyvulių, gyvūnų pervežimas. Priimame išankstinius užsakymus.
Tel. 8 634 32300.

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Remontuojame automobilius: važiuokles, generatorius, starterius,
smulkias kėbulo dalis. Suvirinimo
darbai. Ruošia technikinei apžiūrai. Tel. 8 646 30229.
Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį,
juodžemį, skaldą ir kitus birius
krovinius. Tel. 8 678 56007.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriaus (3,3 t) nuoma. Vandentiekio, elektros, nuotekų, drenažo tranšėjų kasimas ir
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

HOROSKOPAS

Laikyti
negaliojančiu

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Prienuose reikalinga (-as): picų
kepėja (-as); pagalbinė virėja (-as)
(darbas visu etatu pamainomis,
galima važinėti su kolektyvu iš
Naujosios Ūtos ir Balbieriškio);
pagalbinė darbuotoja (-as) (iš
Prienų, puse etato). Tel. 8 650
41148.
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
UAB „Magnusta“ ieško bendrastatybinių darbų darbininkų, santechnikų-montuotojų
bei atestuotų darbų vadovų
mūsų objektuose Vokietijoje.
Mes NE tarpininkai. Apmokame
kelionę, gyvenimą, duodame
transportą ir darbo rūbus. Tel. 8
614 62431.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
statybos darbų vadovams,
meistrams, brigadininkams,
horizontalaus gręžimo aparato
operatoriams, lauko vamzdynų
montuotojams ir pagalbiniams
darbininkams vandentiekio,
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų
statybos ir aplinkos tvarkymo
darbams visoje Lietuvoje (yra
galimybė rinktis darbą pagal gyvenamąją vietą). Suteikiame visas
darbui reikalingas priemones,
transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime
tel.: 8 691 86121, (8 46) 416188,
el. paštas ausra@gensera.lt.
Vairuotojas su savo technika
sklypo išlyginimui Prienų mieste.
Tel. 8 653 78778.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

2 mėn. mišrūnus šuniukus. Tel. 8
603 81062.

Informacija
Neįgaliųjų dėmesiui! 2018 m.
lapkričio 30 d. 11 val. Prienų rajono kultūros centro konferencijų
salėje bus minimas Prienų rajono
neįgaliųjų draugijos veiklos 30metis. Kviečiame draugijos narius
dalyvauti šventėje. Draugijos pirmininkė Irena Valatkevičienė.

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Lapkričio 10 d. 13 val. Ašmintos laisvalaikio salėje – rajoninis romansų
vakaras „Išlieti meilę lyg šaltinį...“.
Renginys nemokamas.
Lapkričio 10 d. 17 val. Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centre – populiaraus 90-ųjų dueto „Miledi“
dainų autoriaus ir atlikėjo Tonio
koncertas – geriausios dainos ir
naujausi hitai. Bilieto kaina – nuo 5
Eur. Koncerto dieną bilietai brangs.
Informacija tel. 8 685 31572.
Lapkričio 10 d. 17.20 val. Prienų
sporto arenoje – krepšinio varžybos: Prienų „Skycop“ – Vilniaus
„Rytas“.
Lapkričio 12 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – spektaklistragikomedija „Vėjas topolių viršūnėse“. Bilieto kaina – 8 Eur. Dviejų
dalių spektaklis, trukmė –2.00 val.,1
pertrauka. Režisierius – Rolandas
ATKOČIŪNAS. Scenografė ir kostiumų dailininkė – Kotryna DAUJOTAITĖ. Kompozitorius – Vidmantas
BARTULIS. Vaidmenis kuria aktoriai:
Liubomiras LAUCEVIČIUS, Albinas
KĖLERIS, Petras VENSLOVAS
Lapkričio 14 d. 18 val. Prienų kultūNUKelta Į 15 p. 

Lapkričio 12-18 d.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

VAIDA GENYTĖ
Stichija: Vanduo
Planeta: Marsas
Savaitės diena: antradienis
Akmuo: koralai, akvamarinas, karbunkulas
Spalvos: visi raudonos spalvos atspalviai
AVINAS
(03.21-04.20)
Savaitės pradžioje nuolat jausite laiko
trūkumą, tad nesistenkite atlikti visų
darbų iš karto - verčiau susikoncentruokite ties vienu svarbiausiu. Į nesėkmes
būsite linkęs reaguoti pernelyg emocingai. Verčiau atsikratykite įspūdžio, kad
kontroliuojate padėtį - tai netiesa. Savaitės pabaigoje veiks aplinkybės, menkai
nuo jūsų tepriklausančios.



JAUTIS
(04.21-05.21)
Pirmosiomis savaitės dienomis suklydęs stenkitės pasitaisyti tuojau pat
- nelaukite patogesnio momento. Savieigai palikti reikalai tik blogės, tad
reikės nuolatinio jūsų dalyvavimo ir
priežiūros. Trečiadienį ar ketvirtadienį
būtinai apdovanokite save nedideliu
mielu pirkiniu ar neįprastai prašmatniais pietumis. Savaitgalį nesėdėkite
namuose, kita vertus, tolimų išvykų taip
pat neplanuokite.



DVYNIAI
(05.22-06.21)
Nuo pat pirmadienio galite tikėtis įdomių neįprastų įvykių. Labai gera proga
pradėti rašyti dienoraštį, net jei atpasakoti įvykiai jums pačiam atrodo tik
blyškus realybės šešėlis. Savaitgalį tikėkitės trumpo, bet labai intensyvaus
ir turiningo susitikimo su nepaprastai
įdomiu žmogumi.



VĖŽYS
(06.22-07.22)
Porą dienų turiningai pailsėjęs, nuo
pat pirmadienio verčiau vėl visa jėga
kibkite į darbus. Jūsų profesinė veikla
gali pareikalauti iš jūsų kur kas daugiau pastangų nei paprastai. Jūs žinote,
kad tokių dienų būna, bet kaip visada
jos užklumpa netikėtai. Visą šią savaitę
būsite ganėtinai impulsyvus, greitas supykti, įsižeisti ir anaiptol ne toks greitas
atleisti ar taikytis.



dojamų daiktų.
SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)
Visą savaitę kamuos saviraiškos problemos. Ypač skausmingai reaguosite į visokiausio plauko suvaržymus ir
apribojimus. Iš aplinkinių galite tikėtis
tik įvairiausių bandymų kaip nors pasinaudoti jumis saviems tikslams. Penktadienis - ribinė diena. Daug kas baigsis
ir daug kas prasidės.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)
Šią savaitę būsite pilnas jėgų ir energijos, tik nežinosite, kuria linkme ją tinkamai nukreipti. Tad ir griebsite kiekvieną
pasitaikiusią progą, kad tik save realizuotumėte. Ir dėl to veršitės į priekį ne
visuomet pačiomis garbingiausiomis
priemonėmis. Į savaitės pabaigą viskas
daugmaž turėtų susitvarkyti.



ŠAULYS
(11.23-12.22)
Labai tikėtina, kad būsite sutrikęs, blaškysitės, neracionaliai išnaudosite tiek
darbui, tiek poilsiui skirtą laiką. Ženkite šiek tiek mažesniais žingsneliais!
Neforsuokite per jėgą savo projektų.
Tikriausiai verta paklusti instinktyviam
norui kiek galima daugiau laiko praleisti namuose. Pasistenkite suteikti kuo
daugiau džiaugsmo savo šeimai, kad
ji nesijaustų pamiršta.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)
Pirmoje savaitės pusėje jums bus rodomi viliojantys ir intriguojantys, bet
pakankamai painūs simpatijos ar net
meilės ženklai. Labai tikėtina, kad priimsite klaidingą sprendimą ir kurį laiką
eisite keliu, vedančiu aklavietėn. Palikite visa tai ir ieškokite naujų vietų,
kur galėtumėte realizuoti save. Apskritai įdirbis neblogas, bet vaisių dar
teks luktelėti.



LIŪTAS
(07.23-08.21)
Visą šią savaitę Liūtai trykš energija,
entuziazmu ir bus pilni artėjančių nepaprastų pokyčių nuojautos. Geras laikas brandinti naujas idėjas, generuoti
strategiją, bet netinkamas galutiniams
sprendimams priimti. Reikalai konkretesnį pavidalą įgis nuo savaitės vidurio.
Nenustebkite, jei savaitgalį pajusite nenumaldomą poreikį pabūti vienas.

VANDENIS
(01.21-02.18)
Pirmoje savaitės pusėje niekaip negalėsite atsikratyti nepasitenkinimo savimi
jausmo. Nemalonūs prisiminimai neišvengiamai išmuš iš vėžių, ir pusiausvyrą
atgausite tik į savaitės pabaigą. Ketvirtadienį imkitės tik to, kas jums išties
yra svarbu. Sąžiningas pasikeitimas
idėjomis stiprina solidarumą. Tikėtina,
kad savaitgalį susipažinsite su dvasiškai labai sau artimu žmogumi.

MERGELĖ
(08.22-09.23)
Šią savaitę būsite laisvesnis dvasiškai ir
kūrybiškesnis nei paprastai. Labai tinkama savaitė imtis naujos veiklos - gal
nauja tarnyba, sporto šaka ar hobis.
Pasistenkite nepasiduoti depresijai, kai
savaitės viduryje reikalai klostysis ne
taip, kaip buvote numatęs. Savaitgalį
pasistenkite atsikratyti senų nebenau-

ŽUVYS
(02.19-03.20)
Ši savaitė nebus iš lengvųjų. Jus labai
kamuoja nuotaikų kaita. Neleiskite sau
plaukti pasroviui. Pasistenkite susirasti
daugiau sau įdomių pramogų, nebūkite
abejingas viskam. Savaitės viduryje galite sulaukti netikėtų simpatijos ženklų
iš priešingos lyties asmens. Savaitgalį
saugokitės peršalti ir nepersivalgykite.
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13.00 val.
„Mis Slaptoji agentė 2.
Ginkluota ir žavinga“

sergėtojai (1) 11:35 Velniški Stivo
Ostino išbandymai (15) 12:30 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (7) 13:25 Ekstrasensų mūšis (4) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (3)
17:00 Betsafe–LKL. Skycop – Rytas 19:30 Muzikinė kaukė 22:05
MANO HEROJUS Kita miesto
pusė 23:50 AŠTRUS KINAS Laukinės aistros. Karšta ketveriukė
01:35 Muzikinė kaukė

05:30 „Neprijaukinti. Aliaska“. Kelionių dokumentika. Naujoji Zelandija. 2014 m. N-7.” 06:40 Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte. Pokalbių
laida. 07:00 Programa 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. Laida apie pirties malonumus. N-7.
10:00 Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ (3/2) 13:15
„Širdies plakimas“ (21; 22) 15:25
TV parduotuvė 15:55 Europos
vartotojų centras pataria 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai
16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (54) 18:00 Žinios 18:27 Orai
18:30 „Neišsižadėk“ (54 tęs.; 55)
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
„Šėtono medžioklė“ (13; 14) 22:00
Žinios 22:27 Orai 22:30 „Šėtono
medžioklė“ (14 tęs.) 23:10 „Mentų
karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/3/;
3/4) 00:45 „Širdies plakimas“ (17;
18) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(3/7; 3/8) 04:10 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (9)
06:05 Madagaskaro pingvinai (10) 05:30 „Neprijaukinti. Jukonas“.
06:35 Įspūdingasis Žmogus-voras
(26) 07:00 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (25) 07:30 Sveiki 06:15 Televitrina 06:30 Ledo keatvykę į “Veiną” (5) 08:00 Riterių lias 07:30 Žydrosios planetos steprincesė Nela (11) 08:30 Tomo ir buklai 08:30 Sandėlių karai 09:00
Džerio pasakos (2) 09:00 Ogis ir Vienam gale kablys 09:30 Statybų
tarakonai (65) 09:10 Ogis ir tara- gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30
konai (66) 09:20 Ogis ir tarakonai Autopilotas 11:00 Lietuvos moky(67) 09:30 Nebijok pažinti 10:00 klų žaidynės 11:30 Sandėlių karai
KINO PUSRYČIAI Tomas ir Dže- 12:00 Beveik neįmanoma misija
ris. Stebuklingas žiedas 11:10 Ma- 13:00 Žydrosios planetos stebura ir Ugnianešys 13:00 Mis Slap- klai 14:00 Pavojingiausi pasaulio
toji agentė 2. Ginkluota ir žavinga keliai 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš
15:15 Holivudo žmogžudysčių peties 17:00 Sandėlių karai 17:30
skyrius 17:30 Bus visko 18:30 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 19:00 Amerikos talentai 21:00
19:30 SUPERKINAS. PREMJE- Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
RA Balerina 21:15 PREMJERA 22:00 Grotos gyvenimui 01:05
Mielas Diktatoriau 23:05 Blogas Ragnaroko paslaptis
senelis 01:00 Superbombonešis.
Naikinti viską
05:05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Svečias – ope05:05 Melas ir paslaptys 06:15 ros žvaigždė Isabel Bayrakdarian
Televitrina 06:30 Čipas ir Deilas (JAV) 06:00 Lietuvos Respublikos
skuba į pagalbą 07:00 Transfor- himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
meriai. Maskuotės meistrai 07:30 Lietuva mūsų lūpose 08:00 MisiAladinas 08:00 Čipas ir Deilas ja 08:30 ARTS21. Meno ir kultūskuba į pagalbą 08:30 Kempiniu- ros žurnalas 09:00 Mano mama
kas Plačiakelnis 09:00 Virtuvės is- gamina geriau! 10:00 Į sveikatą!
torijos 09:30 Gardu Gardu 10:00 Sveiko gyvenimo būdo laida 10:30
Svajonių ūkis 10:30 Tavo superga- Garsiau 11:00 Už kadro 11:30
lia 11:00 Misija: dirbame sau 11:30 Mokslo sriuba 11:55 Muzikinė koInoekspertai 12:00 Kelionių pano- medija „Ar Amerika pirtyje?!” 13:35
rama 12:30 Beilio nuotykiai. Nak- Mikalojaus Noviko dainų šventinis
tis Kautaune 14:10 Urmu pigiau koncertas 15:30 Kultūrų kryžkelė.
16:30 Havajai 5.0 17:30 Laimin- Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiugas, nes gyvas 18:30 TV3 žinios kovas. (subtitruota) 16:00 Euro19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 orai maxx 16:30 Klauskite daktaro (su
19:25 Eurojackpot 19:30 Užkerė- vertimu į gestų k.) 17:20 Stilius
toji 21:40 Šimto žingsnių kelionė (su vertimu į gestų k.) 18:15 Daik00:05 Prieštaringi jausmai 01:50 tų istorijos 19:00 Tarptautinis ledo
ritulio turnyras „Turkish Airlines
Ilgiausia kelionė 04:00 Zero 3
Baltijos iššūkio taurė” 21:30 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Pra06:15 Didžiojo sprogimo teorija plėšta uždanga 23:35 Iškilmingas
(22-2) 08:45 Sveikatos ABC televi- koncertas „Gloria Lietuvai”. 00:45
trina 09:00 Galiūnai. Lietuvos rink- Dabar pasaulyje 01:15 Europos
tinė - Europos rinktinė 10:00 Bry- kinas. Tegyvuoja laisvė 02:50 Viedės 10:30 Kiti pasauliai. Tradicijų nuolynų kelias Lietuvoje
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”. (kart.)
07:00 Gimtoji žemė 07:30 Sunkus
vaikas 09:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 Pasaulio dokumentika.
Tamsioji augalų pusė 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Laukinės gamtos sekliai 13:50
Premjera. Džesika Flečer 5 (Murder, She Wrote 5) 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai (su vertimu
į gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų
koncertas 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno
Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 21:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis” 23:10 Premjera. Išmesk
mamą iš traukinio 00:40 Legenda
02:50 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai

Sekmadienis, lapkričio 11 d.

Pirmadienis, lapkričio 12 d.

Spąstai 01:35 Laukinės aistros.
Karšta ketveriukė

12.35 val.
„Žiedų valdovas. Karaliaus
sugrįžimas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00
Šventadienio mintys 07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio
vaikai 11:30 Mūsų gyvūnai 12:00
Pasaulio dokumentika 13:45 Puaro 15:25 Klausimėlis. 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto”
ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas 21:00 Šiandien prieš 100
metų 21:30 Karo laivas „Prezidentas Smetona” 22:30 Premjera. Zoologijos sodo prižiūrėtojas
06:20 Madagaskaro pingvinai
(11) 06:50 “Nickelodeon” valanda.
Kung Fu Panda (26) 07:20 Sveiki
atvykę į “Veiną” (6) 07:50 KINO
PUSRYČIAI Volisas ir Gromitas.
Kiškiolakio prakeiksmas 09:20
Medžioklės sezonas atidarytas 2!
10:50 Ponas būrio mama 12:35
Žiedų valdovas. Karaliaus sugrįžimas 16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos
balsas 22:05 PREMJERAAteities
pasaulis 23:50 Šmėklų namai
01:30 Mielas Diktatoriau
06:15 Televitrina 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 07:00
Transformeriai. Maskuotės meistrai 07:30 Aladinas 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 Aplink Lietuvą. Miestai
12:30 Robinzono Kruzo sala
14:15 Beždžionėlė riedlentininkė
16:05 Urmu pigiau 2 18:00 Raudonas kilimas 18:30 TV3 žinios
19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 orai
19:30 X Faktorius 22:00 Maksimali bausmė 00:05 Toras 02:10 Šimto žingsnių kelionė 04:15 Prieštaringi jausmai
06:20 Galiūnai. Lietuvos rinktinė - Europos rinktinė 07:20 Kiti
pasauliai. Tradicijų sergėtojai (1)
08:30 Tauro ragas 09:00 Sveikatos kodas 10:00 Vaikai šėlsta
(38) 10:30 Kiti pasauliai. Tradicijų
sergėtojai (2) 11:35 Velniški Stivo
Ostino išbandymai (16) 12:30
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8) 13:25 Ekstrasensų
mūšis (5) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (4) 17:00 Betsafe–LKL. Pieno
žvaigždės – Juventus 19:30 Ivanas Vasiljevičius keičia profesiją
21:25 Karo vilkai. Likvidatoriai V
(4) 22:25 Gyvi numirėliai (8) 23:25

05:30 „Neprijaukinti. Jukonas“
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 Kaimo akademija 09:00
Šiandien kimba 10:00 „Nuostabūs
gyvūnų pojūčiai“ 11:10 Ekovizija
11:20 4 kampai 11:50 „Mentų karai: Kijevas. Užmušti blogį“ (3/3;
3/4) 14:00 „Ant bangos“ (2/11;
2/12) 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su V
17:00 Gyvenimo sparnai 18:00
Žinios 18:27 Orai 18:30 „Kambarinė“ (1; 2) 20:00 Žinios 20:22 Orai
20:25 „Kambarinė“ (2 tęs.) 21:00
„24/7“ 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Pagrindinis įtariamasis“
(3/2) 00:00 „Konsultantas“ (5)

21.00 val.
„Naktinis reisas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Beatos virtuvė 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų
kontrolė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 LRT forumas 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
Genijus. Einšteinas 00:00 LRT
radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys

06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Žydrosios planetos
stebuklai 08:30 Sandėlių karai
09:00 Gyvūnų manija 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Praeities
žvalgas 10:30 Sekmadienis su
Kauno „Žalgiriu“ 11:00 100%
Dakaras 11:30 Sandėlių karai
12:00 Beveik neįmanoma misija
13:00 Žydrosios planetos stebuklai 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 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58 Orai
22:00 Nakties TOP 22:30 Dainų dvikova 23:00 Dainų dvikova
23:30 Dainų dvikova 00:00 Skorpionas 01:00 Skorpionas 01:45 06:00 Dienos programa 06:05 MaBeveik neįmanoma misija
no gyvenimo šviesa (443) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (444)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Pra- (445) 07:35 Madagaskaro pingvigaro katytė (12) 07:45 Džekas nai (12) 08:00 Volkeris, Teksaso
Hana kviečia į gamtą (66) 08:10 reindžeris (40) 09:05 Rimti reikaDaktaras Ozas. Šeimos gydyto- lai (30) 09:40 KK2 penktadienis
jo patarimai (145) 09:05 Tėvas 11:15 Meilės sparnai (153) 12:20
Motiejus (20) 10:30 Būrėja (17) Gyvenimo daina (114) 13:20 Aukš11:05 Būrėja (18) 11:40 Klasikiniai takulnių kerštas (6) 14:25 Dvi širkepiniai. Anos Olson receptai (12) dys (1273) 14:55 Dvi širdys (1274)
12:10 Didelės svajonės, mažos er- 15:25 Dvi širdys (1275) 15:55 Dvi
dvės (3) 13:30 Sveikinimai 15:45 širdys (1276) 16:30 Labas vakaŠirdele mano (14) 16:45 Širdele ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
mano (15) 17:45 Akloji (54) 18:20 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Akloji (55) 18:55 Būrėja (3) 19:30 Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
Įsimylėjęs karalius (5) 21:00 Sici- 20:30 Dydžio (r)evoliucija 21:00
lijos mafija (6) 22:50 Aeroplanas Rimti reikalai (40) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
2. Tęsinys
VAKARO SEANSAS Siuntinys
00:25 Akloji zona (17) 01:25 Atei05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Res- ties pasaulis 03:00 Programos
publikos himnas 06:05 Jurgos pabaiga
albumo „Not perfect” pristatymo
koncertas. 07:10 ARTi 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 Kelias 08:45 07:00 Didžiojo sprogimo teorija
Krikščionio žodis 09:00 Premje- (3) 07:30 Žiniuonis (24) 08:30
ra. Sporto galia 09:30 Euroma- Paskutinis faras (17) 09:30 Šuo
xx. 10:00 Pasaulio lietuvių žinios (17) 10:35 Kobra 11 (12) 11:40
10:30 Atspindžiai 11:00 7 Kauno Reali mistika (23) 12:45 Įstatymas
dienos 11:30 Linija, spalva, for- ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
ma 12:00 Lietuva mūsų lūpose (4) 13:45 Žiniuonis (25) 14:45 Pa12:30 Pradėk nuo savęs 13:00 skutinis faras (18) 15:45 Šuo (18)
Stop juosta 13:30 Dainuoju Lietu- 16:55 Kobra 11 (13) 18:00 Info
vą 16:00 Kultmisijos 16:45 Moks- diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
lo sriuba 17:10 Vyskupo Sigito Naujas pėdsakas (57) 19:30 ĮstaTamkevičiaus 80-mečiui 18:10 tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
Kultūringai su Nomeda 19:00 skyrius (5) 20:30 Varom! (5) 21:00
Tarptautinis ledo ritulio turnyras Naktinis reisas 22:40 Ivanas Vasil„Turkish Airlines Baltijos iššūkio jevičius keičia profesiją 00:35 Karo
taurė” 21:30 Skambantys pasau- vilkai. Likvidatoriai V (4) 01:35 Gyvi
liai su Nomeda Kazlaus. Svečias numirėliai (8)
– operos žvaigždė Marjana Lipovšek (Austrija, Slovėnija) 22:25
Šimtmečio garsai. Trijų Baltijos 05:35 Vantos lapas 06:00 Prograšalių orkestrų koncertas Nepri- ma 06:05 TV parduotuvė 06:25 Kiklausomybės 100-mečiui. HD. toks pokalbis su D 07:00 Šiandien
kimba 08:00 „Pražūtingi smarag23:45 Anapus čia ir dabar.

dai“ (9) 09:00 „24/7“ 10:00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“(7/3)
11:10 „Albanas“ (8) 12:20 „Bitininkas“ (2/24) 13:30 TV parduotuvė
13:45 „Gluchariovas“ (2/36) 14:55
„Vienišas vilkas“ (3) 16:00 Reporteris 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (15) 18:00 Reporteris
18:50 Orai 18:55 PREMJERA
„Beveik negyvas“ (1) 20:00 Reporteris 20:27 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:00 Reporteris 22:55 Orai
23:00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Brazilijos GP apžvalga.
00:30 Čempionai 01:05 „Bitininkas“ (2/24) 02:10 „Mentų karai:
Kijevas. Laisva valia“ (7/3) 03:00
„Moterų daktaras“ (2/43) 03:50
„Šėtono medžioklė“ (11) 04:45
„Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/3) 05:35 Čempionai
06:20 Teleparduotuvė 06:50
Alisa Never (20) 07:55 Svajonių
princas (24) 08:25 Svajonių princas (25) 08:55 Svajonių princas
(26) 09:25 Svajonių princas (27)
09:55 Būrėja (20) 10:30 Būrėja
(2) 11:05 Akloji (52) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (18)
12:35 Savas žmogus (62) 13:35
F. T. Budrioji akis (56) 14:40 Džekio Čano nuotykiai (67) 15:05
Muča Luča (18) 15:35 Kas naujo,
Skūbi-Dū? (6) 16:05 Antinas Gudruolis (16) 16:30 Būk su manim
(972) 17:00 Būk su manim (973)
17:30 Būk su manim (974) 18:00
Mano meilės šviesa (266) 18:30
Mano meilės šviesa (267) 19:00
Nusivylusios namų šeimininkės
(19) 19:55 Alisa Never (21) 21:00
Pamišėlis laisvėje 23:05 Mano
lemties diena (42) 01:00 Komisaras Falkas. “Karajano” grupuotė
02:50 F. T. Budrioji akis (56) 03:35
Sicilijos mafija (6)
05:05 (Ne)emigrantai (su vertimu
į gestų k.) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Klaipėdos
pilies džiazo festivalis 2018. „Jazz
Five” (Danija) 06:55 ARTi. Scen.
aut. Violeta Beconienė, rež. Andrius Beconis. (kart.) 07:10 Linija,
spalva, forma. Scen. aut. Augis
Kepežinskas, rež. Marius Siparis.
(kart.) 07:35 Auklė Mun 07:45 Riteris Rūdžius 08:00 Detektyvė Miretė 08:10 Aviukas Šonas 5 08:20
Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:50
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.) 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Savaitė 13:10 Daiktų istorijos.
Ved. Saulius Pilinkus. (kart.) 13:55
Pasaulio lietuvių žinios. Ved. Igoris
Vasiliauskas. (kart.) 14:20 Stilius
(su vertimu į gestų k.) 15:15 Kaip
atsiranda daiktai 12 15:40 Auklė
Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05
Džeronimas 16:30 Laba diena,
Lietuva. HD (kart.) 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis. Ved.
Seržuk Haurilenka. (subtitruota)
18:15 Giminės po 20 metų 19:00
ARTi 19:15 Premjera. B. Pilsudski. Tremtinys, etnografas, didvyris
20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) 21:00
Dienos tema (su vertimu į gestų k.)
21:20 Sportas. Orai (su vertimu į
gestų k.) 21:30 Aš esu Dina 23:30
Vilniaus lapai 2018. Tarptautinis literatūros festivalis. Susitikimas su
Sigitu Parulskiu. 00:35 DW naujienos rusų kalba. 00:50 Dabar
pasaulyje. 01:20 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo
naktys 2017”

Antradienis, lapkričio 13 d.

21.00 val.
„Mirties traukinys“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Stilius 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. 12 beždžionių 1 23:45 Klausimėlis 00:00
LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto
kriminalinė policija 2 01:00 LRT
radijo žinios 01:10 Istorijos detektyvai 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios 04:05
(Ne)emigrantai 05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (446) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (447)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(448) 07:35 Madagaskaro pingvinai (13) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (41) 09:05 Rimti reikalai
(31) 09:40 KK2 10:10 Nuo... Iki...
10:45 Dydžio (r)evoliucija 11:15
Meilės sparnai (154) 12:20 Gyvenimo daina (115) 13:20 Aukštakulnių kerštas (7) 14:25 Dvi širdys (1277) 14:55 Dvi širdys (1278)
15:25 Dvi širdys (1279) 15:55 Dvi
širdys (1280) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 Nacionaliniai technikos
apdovanojimai „Tech Top 2018”
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS
Moteris-Katė 00:40 Akloji zona
(18) 01:40 Siuntinys 03:20 Programos pabaiga
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(4) 07:30 Žiniuonis (25) 08:30
Paskutinis faras (18) 09:30 Šuo
(18) 10:35 Kobra 11 (13) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (57) 12:45 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(5) 13:45 Žiniuonis (26) 14:45
Paskutinis faras (19) 15:45 Šuo
(19) 16:55 Kobra 11 (14) 18:00
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (58) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6) 20:30 Varom! (6)
21:00 Mirties traukinys 23:05 Naktinis reisas 00:45 Sekso magistrai
(2) 01:55 Velniški Stivo Ostino išbandymai (15)
05:35 Čempionai 06:00 Programa

06:05 TV parduotuvė 06:25 Čempionai 07:00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 07:10 Skinsiu raudoną
rožę 08:00 „Pražūtingi smaragdai“
(10) 09:00 Adomo obuolys 10:00
„Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“
(7/4) 11:10 „Albanas“ (9) 12:20 „Bitininkas“ (2/25) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/37)
14:55 „Vienišas vilkas“ (4) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (16) 18:00 Reporteris
18:50 Orai 18:55 PREMJERA
„Beveik negyvas“ (2) 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 „Konsultantas“ (6)
01:05 „Bitininkas“ (2/25) 02:10
„Mentų karai: Kijevas. Laisva valia“ (7/4) 03:00 „Moterų daktaras“
(2/44) 03:50 „Šėtono medžioklė“
(12) 04:45 „Mentų karai: Kijevas.
Laisva valia“ (7/4) 05:35 Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (21) 07:55 Svajonių princas
(28) 08:25 Svajonių princas (29)
08:55 Svajonių princas (30) 09:25
Svajonių princas (31) 09:55 Būrėja
(21) 10:30 Būrėja (3) 11:05 Akloji (53) 11:40 Nusivylusios namų
šeimininkės (19) 12:35 Savas
žmogus (63) 13:35 F. T. Budrioji akis (57) 14:40 Džekio Čano
nuotykiai (68) 15:05 Muča Luča
(19) 15:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(7) 16:05 Antinas Gudruolis (17)
16:30 Būk su manim (975) 17:00
Būk su manim (976) 17:30 Būk su
manim (977) 18:00 Mano meilės
šviesa (268) 18:30 Mano meilės
šviesa (269) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (20) 19:55 Alisa Never (22) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Inspektorius Džordžas
Džentlis. Katedroje 22:55 Mano
lemties diena (43) 00:50 Komisaras Falkas. Gaujos vaikis 02:35 F.
T. Budrioji akis (57)
05:05 Giminės po 20 metų. Daugiaserijinis vaidybinis filmas. Scen.
aut. Bronius Bušma, rež. Saulius
Vosylius. 2011 m. 19 s. (kart.)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017”. Lietuvos bliuzo orkestras. (kart.) 07:05 Misija. Vilnija.
Ved. Katažina Zvonkuvienė. (kart.)
07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 Džeronimas 08:20
Mokslo sriuba. Ved. Ignas Kančys.
(kart.) 08:50 Kaip atsiranda daiktai
12 09:15 Labas rytas, Lietuva. HD
(kart.) 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Gimę tą pačią dieną
13:10 Anapus čia ir dabar. Ved.
Algirdas Acus. (kart.) 13:55 Vienuolynų kelias Lietuvoje. Aut. Dalius Ramanauskas. (kart.) 14:25
Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą.
Augustinas Voldemaras. 15:20
Kaip atsiranda daiktai 12 15:40
Auklė Mun 15:50 Riteris Rūdžius
(16:05 Džeronimas 16:30 Laba
diena, Lietuva. HD (kart.) 18:00
Kultūrų kryžkelė. Menora (subtitruota) 18:20 UEFA „Tautų lygos”
futbolo turnyro apžvalga. 18:55
FIBA Čempionų lyga. Klaipėdos
„Neptūnas” – Patrų „Promitheas”
21:00 Kultūros diena. 21:30 Antradienio detektyvas. Premjera.
Komisaras ir jūra 23:00 Vilniaus
lapai 2018

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

14 TV PRograma
ŠEŠTAdienis, 2018 m. lapkričio 10 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, lapkričio 14 d.

21.00 val.
„Kova iki mirties“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas
21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Mano
mama gamina geriau! 22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Paskutinė karalystė 1 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą”
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (449) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (450)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(451) 07:35 Madagaskaro pingvinai (14) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (42) 09:05 Rimti reikalai (32) 09:40 KK2 10:10 Bus visko
11:15 Meilės sparnai (155) 12:20
Gyvenimo daina (116) 13:20 Aukštakulnių kerštas (8) 14:25 Dvi širdys (1281) 14:55 Dvi širdys (1282)
15:25 Dvi širdys (1283) 15:55 Dvi
širdys (1284) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 Dydžio (r)evoliucija 21:00
Rimti reikalai (41) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Bloga kompanija 00:50 Akloji zona (19) 01:50
Moteris-Katė 03:40 Programos
pabaiga
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(5) 07:30 Žiniuonis (26) 08:30 Paskutinis faras (19) 09:30 Šuo (19)
10:35 Kobra 11 (14) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(58) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6) 13:45 Žiniuonis (27) 14:45 Paskutinis faras
(20) 15:45 Kobra 11 (15) 18:00 Info
diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (59) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (7) 20:30 Varom! (7) 21:00
Kova iki mirties 23:05 Mirties traukinys 01:05 Sekso magistrai (3)
02:10 Velniški Stivo Ostino išbandymai (16)
05:35 Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu 06:00 Programa 06:05
TV parduotuvė 06:25 Lietuva tie-

siogiai 07:00 Vantos lapas 07:30
Krepšinio pasaulyje su V 08:00
„Pražūtingi smaragdai“ (11) 09:00
„Patriotai“ 10:00 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1)
11:10 „Albanas“ (10) 12:20 „Bitininkas“ (2/26) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/38)
14:55 „Vienišas vilkas“ (5) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (17) 18:00 Reporteris 18:47
Orai 18:50 Rubrika „Renovacija.
Tikrai verta“.” 18:55 PREMJERA
„Beveik negyvas“ (3) 20:00 Reporteris 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 „Konsultantas“
(7) 01:05 „Bitininkas“ (2/26) 02:10
„Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/1) 03:00 „Moterų daktaras“ (2/45) 03:50 „Vėjas į veidą“
(3) 04:45 „Mentų karai: Kijevas.
Netikėk savo akimis“ (8/1) 05:35
Kaimo akademija
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (22) 07:55 Svajonių princas (32) 08:25 Svajonių princas
(33) 08:55 Svajonių princas (34)
09:25 Svajonių princas (35) 09:55
Būrėja (22) 10:30 Akloji (20) 11:05
Akloji (54) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (20) 12:35 Savas
žmogus (64) 13:35 Džiunglių princesė Šina (1) 14:40 Džekio Čano
nuotykiai (69) 15:05 Muča Luča
(20) 15:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(8) 16:05 Antinas Gudruolis (18)
16:30 Būk su manim (978) 17:00
Būk su manim (979) 17:30 Būk su
manim (980) 18:00 Mano meilės
šviesa (270) 18:30 Mano meilės
šviesa (271) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (21) 19:55 Alisa Never (23) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Midsomerio žmogžudystės IX. Lapė sprunka 23:05
Mano lemties diena (44) 01:00
Komisaras Falkas. Slapyvardis
Liza 02:55 Džiunglių princesė Šina
(1) 03:40 Inspektorius Džordžas
Džentlis. Katedroje
05:15 Daiktų istorijos. Ved. Saulius Pilinkus. (kart.) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo naktys 2017”.
06:50 ARTi 07:05 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiukovas. (subtitruota, kart.) 07:30
Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius
07:55 Džeronimas 08:20 Pradėk
nuo savęs. 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 12 09:15 Labas rytas, Lietuva. HD (kart.) 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Jurgos albumo
„Not perfect” pristatymo koncertas.
(kart.) 13:20 Kultūringai su Nomeda. Pokalbių laida. Ved. Nomeda
Marčėnaitė. (kart.) 14:10 Vilniaus
lapai 2018. 15:15 Kaip atsiranda
daiktai 12 15:40 Auklė Mun 15:50
Riteris Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30 Laba diena, Lietuva.
HD (kart.) 18:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita. 18:15 Giminės po 20
metų 19:00 ARTi 19:15 Klimatas,
žmonės ir jūra 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama (su vertimu į
gestų k.) 21:00 Dienos tema (su
vertimu į gestų k.) 21:20 Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.) 21:30
Elito kinas. Ateitis 23:10 Vilniaus
lapai 2018. Tarptautinis literatūros festivalis

Ketvirtadienis, lapkričio 15 d.

22.30 val.
„Gravitacija“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Specialus
tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios 23:00 Premjera. Prieš audrą 1 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 2 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Vakaras su Edita 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Specialus
tyrimas 05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05
Mano gyvenimo šviesa (452)
06:35 Mano gyvenimo šviesa
(453) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (454) 07:35 Madagaskaro pingvinai (15) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (43) 09:05
Rimti reikalai (33) 09:40 KK2
10:10 Nuo... Iki... 10:45 Dydžio
(r)evoliucija 11:15 Meilės sparnai (156) 12:20 Gyvenimo daina
(117) 13:20 Aukštakulnių kerštas
(9) 14:25 Dvi širdys (1285) 14:55
Dvi širdys (1286) 15:25 Dvi širdys
(1287) 15:55 Dvi širdys (1288)
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 (42) 21:30 Žinios
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30
VAKARO SEANSAS Gravitacija
00:20 Akloji zona (20) 01:20 Bloga kompanija 03:25 Alchemija
03:55 RETROSPEKTYVA 04:25
Programos pabaiga
07:00 Didžiojo sprogimo teorija (6)
07:30 Žiniuonis (27) 08:30 Paskutinis faras (20) 09:30 Kobra 11 (15)
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (59) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(7) 13:45 Žiniuonis (28) 14:45 Paskutinis faras (21) 15:45 Šuo (20)
16:55 Kobra 11 (1) 18:00 Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (60) 19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (8) 20:30 Varom! (8) 21:00
Paskutinis skautas 23:10 Kova iki
mirties 01:10 Sekso magistrai (4)
02:10 Nusikaltimų tyrėjai (3)
05:35 Kaimo akademija 06:00
Programa 06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00 Kai-

mo akademija 07:30 Kitoks pokalbis su D 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (12) 09:00 „Ant bangos“ 10:00
„Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/2) 11:10 „Albanas“
(11) 12:20 „Bitininkas“ (2/27) 13:30
TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/39) 14:55 „Vienišas vilkas“
(6) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (18) 18:00 Reporteris
18:47 Orai 18:50 Rubrika „Verslo
genas“.” 18:55 PREMJERA „Beveik negyvas“ (4) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva 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 „Konsultantas“ (8)
01:05 „Bitininkas“ (2/27) 02:10
„Mentų karai: Kijevas. Netikėk
savo akimis“ (8/2) 03:00 „Moterų daktaras“ (2/46) 03:50 „Vėjas į
veidą“ (4) 04:45 „Mentų karai: Kijevas. Netikėk savo akimis“ (8/2)
05:35 Kitoks pokalbis su D
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (23) 07:55 Svajonių princas (36) 08:25 Svajonių princas
(37) 08:55 Svajonių princas (38)
09:25 Svajonių princas (39) 09:55
Būrėja (23) 10:30 Akloji (21) 11:05
Akloji (55) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (21) 12:35 Savas
žmogus (65) 13:35 Džiunglių princesė Šina (2) 14:40 Džekio Čano
nuotykiai (70) 15:05 Muča Luča
(21) 15:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(9) 16:05 Antinas Gudruolis (19)
16:30 Būk su manim (981) 17:00
Būk su manim (982) 17:30 Būk su
manim (983) 18:00 Mano meilės
šviesa (272) 18:30 Mano meilės
šviesa (273) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (22) 19:55 Alisa Never (24) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimas šiaurėje. Kliuverio paslaptis
22:55 Mano lemties diena (45)
00:55 Komisaras Falkas. Iš pelenų į ugnį 02:50 Džiunglių princesė
Šina (2) 03:35 Midsomerio žmogžudystės IX. Lapė sprunka
05:10 Giminės po 20 metų. 06:00
Lietuvos Respublikos himnas
06:05 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017”. „The Reverend Peyton’s
Big Damn Band” (JAV) 07:05
Sporto galia 07:35 Auklė Mun
07:45 Riteris Rūdžius 08:00 Džeronimas 08:25 Į sveikatą! Sveiko
gyvenimo būdo laida. Ved. Alanas
Dzeranovas. (kart.) 08:50 Kaip
atsiranda daiktai 12 09:15 Labas
rytas, Lietuva. HD (kart.) 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai” 13:10 Kultmisijos.
Dokumentinė kultūros apybraiža.
Rež. Gintaras Šeputis. HD (kart.)
13:55 Atspindžiai. Paveldo kolekcija (kart.) 14:25 Klimatas, žmonės
ir jūra 15:15 Kaip atsiranda daiktai
12 15:40 Auklė Mun 15:50 Riteris
Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30
Laba diena, Lietuva. HD (kart.)
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas. Ved. Barbara Sosno.
(subtitruota) 18:15 Apdovanojimai „Kryptis LIETUVA” 19:50 ARTi
20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama (su vertimu į gestų k.) 21:00
Dienos tema (su vertimu į gestų
k.) 21:20 Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) 21:30 Lietuvių kino
klasika 22:35 Anapus čia ir dabar
23:25 Vilniaus lapai 2018

Penktadienis, lapkričio 16 d.

21.00 val.
„Ksanderio Keidžo sugrįžimas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 2
11:10 Komisaras Reksas 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų
kontrolė 13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30
Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 22:50 Fantastiškas penktadienis. Premjera. 47 roninai 00:45
Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija
2 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 03:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 Seserys
06:00 Dienos programa 06:05 Mano gyvenimo šviesa (455) 06:35
Mano gyvenimo šviesa (456)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(457) 07:35 Madagaskaro pingvinai (16) 08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris (44) 09:05 Rimti reikalai
(34) 09:40 KK2 10:10 Valanda su
Rūta 11:15 Meilės sparnai (157)
12:20 Gyvenimo daina (118) 13:20
Aukštakulnių kerštas (10) 14:25
Dvi širdys (1289) 14:55 Dvi širdys
(1290) 15:25 Dvi širdys (1291)
15:55 Dvi širdys (1292) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 Žinios 19:25
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2
penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS. PREMJERA xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas 23:10 Masalas
01:35 Laukinės aistros 3. Aistros
dėl deimantų 03:10 Gravitacija
04:45 Programos pabaiga
07:00 Didžiojo sprogimo teorija
(7) 07:30 Žiniuonis (28) 08:30 Paskutinis faras (21) 09:30 Šuo (20)
10:35 Kobra 11 (1) 11:40 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (60)
12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8) 13:45 Žiniuonis (29) 14:45 Paskutinis faras (22)
15:45 Šuo (1) 16:55 Kobra 11 (2)
18:00 NKL čempionatas. Šakių
“Vytis” - Tauragės krepšinio klubas
20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (9) 21:00 Įstatymo tarnai 23:45 Paskutinis skautas
01:50 Sekso magistrai (5)
05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00
„Pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV
parduotuvė 06:25 4 kampai 06:50
10 min iki tobulybės su Jurijumi
07:00 Gyvenimo sparnai 08:00
„Pražūtingi smaragdai“ (13) 09:00

Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 10:40 Čempionai
11:15 „Ant bangos“ 12:20 „Bitininkas“ (2/28) 13:30 TV parduotuvė 13:45 „Gluchariovas“ (2/40)
14:55 „Vienišas vilkas“ (7) 16:00
Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:57 Orai 17:00 „Kelrodė
žvaigždė“ (19) 18:00 Reporteris
18:50 Orai 18:55 PREMJERA „Beveik negyvas“ (5) 20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D 20:57
Orai 21:00 Adomo obuolys 22:00
Reporteris 22:55 Orai 23:00 „Ant
bangos“ 01:15 „Moterų daktaras“
(2/27; 2/28) 03:05 „Baltoji vergė“
(56; 57) 04:30 Vantos lapas 04:50
„Vėjas į veidą“ (3; 4) TV6
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Alisa
Never (24) 07:55 Svajonių princas (40) 08:25 Svajonių princas
(41) 08:55 Svajonių princas (42)
09:25 Svajonių princas (43) 09:55
Būrėja (24) 10:30 Akloji (22) 11:05
Akloji (23) 11:40 Nusivylusios namų šeimininkės (22) 12:35 Savas
žmogus (66) 13:35 Džiunglių princesė Šina (3) 14:40 Džekio Čano
nuotykiai (71) 15:05 Muča Luča
(22) 15:35 Kas naujo, Skūbi-Dū?
(10) 16:05 Antinas Gudruolis (20)
16:30 Būk su manim (984) 17:00
Būk su manim (985) 17:30 Būk su
manim (986) 18:00 Mano meilės
šviesa (274) 18:30 Mano meilės
šviesa (275) 19:00 Nusivylusios
namų šeimininkės (23) 19:55 Alisa Never (25) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Brokenvudo paslaptys. Mirtina baimė
23:05 SNOBO KINAS Lapių medžiotojas 01:50 Komisaras Falkas.
Tylioji diplomatija 03:30 Džiunglių
princesė Šina (3)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017”. „Tanel Padar Blues Band”
(Estija) 06:50 ARTi. Scen. aut.
Violeta Beconienė, rež. Andrius
Beconis. (kart.) 07:05 Už kadro.
Informacinė-pramoginė laida apie
kiną. Ved. Arnoldas Eisimantas.
(kart.) 07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris Rūdžius 07:55 Džeronimas
08:20 Garsiau. Muzikinė laida.
Ved. Raminta Naujanytė-Bjellė.
(kart.) 08:50 Kaip atsiranda daiktai
12 09:15 Labas rytas, Lietuva. HD
(kart.) 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Istorijos detektyvai.
Istorinė publicistika. Ved. Virginijus Savukynas. (subtitruota) 13:00
7 Kauno dienos (kart.) 13:30 Stop
juosta (kart.) 13:55 Lietuva mūsų
lūpose. 14:25 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias
– operos žvaigždė Marjana Lipovšek (Austrija, Slovėnija) 15:15
Kaip atsiranda daiktai 12 15:40
Auklė Mun 15:55 Riteris Rūdžius
16:10 Premjera. Detektyvė Miretė
16:20 Premjera. Aviukas Šonas
5 16:30 Laba diena, Lietuva. HD
(kart.) 18:00 Kelias. 18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:20
Kiotas. Romantiška pažintis su
nacionalinėmis vertybėmis 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
(su vertimu į gestų k.) 21:00 Dienos
tema (su vertimu į gestų k.) 21:20
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
21:30 Europos kinas. Gorbačiovas
23:00 Lilas ir Innomine 00:00 DW
naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar
pasaulyje.

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, lapkričio 17 d.

15.35 val.
„Policininkų šou“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija
„Dniepru per Ukrainą” 07:00 Gimtoji žemė 07:30 Sunkus vaikas 2
09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30
Žinios 12:00 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Laukinės gamtos
sekliai 13:50 Premjera. Džesika
Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43
Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Teisė žinoti 18:30 Vakaras su
Edita 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis” 23:10
Premjera. Havana 03:30 Pasaulio dokumentika. Galapagai – ryklių milžinų karalystė 04:25 Džesika Flečer 5
06:05 Dienos programa 06:10
Madagaskaro pingvinai (15) 06:35
Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (56) 07:05 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (1)
07:35 Sveiki atvykę į “Veiną” (7)
08:05 Riterių princesė Nela (12)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (3)
09:00 Ogis ir tarakonai (68) 09:10
Ogis ir tarakonai (69) 09:20 Ogis
ir tarakonai (70) 09:30 Nebijok
pažinti 10:00 KINO PUSRYČIAI
Stebuklingas nuotykis 11:45 Katės ir šunys 13:30 Neriam 15:05
Pričiupom! (12) 15:35 Policininkų
šou 17:30 Bus visko 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS. PREMJERA
Medžioklės sezonas atidarytas
4! 21:15 PREMJERA Pikseliai
23:25 Savaitė be žmonų 01:35
xXx. Ksanderio Keidžo sugrįžimas
03:30 Programos pabaiga
06:15 Didžiojo sprogimo teorija (3)
06:45 Didžiojo sprogimo teorija (4)
07:15 Didžiojo sprogimo teorija (5)
07:45 Didžiojo sprogimo teorija (6)
08:15 Didžiojo sprogimo teorija (7)
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Baltijos galiūnų komandinis
čempionatas 10:00 Renovacija
– misija įmanoma 10:30 Sibirinio
tigro paieškos 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (17) 12:35
Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (1) 13:30 Ekstrasensų
mūšis (6) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai
(5) 17:00 Betsafe–LKL. Juventus
- Skycop 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Sala
00:50 AŠTRUS KINAS Išlaipinimo
zona 02:50 Muzikinė kaukė
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Kitoks pokalbis su D.Žeimyte
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje. Liudvika Didžiulienė – Žmona“ 07:55 „Pasaulis iš

viršaus“ 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Adomo obuolys 11:00 „Pagrindinis
įtariamasis“ (4/1) 13:15 „Širdies
plakimas“ (23; 24) 15:20 TV parduotuvė 15:50 Europos vartotojų
centras pataria 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 16:50 4
kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (56)
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30
„Neišsižadėk“ (56 tęs.; 57) 20:00
Žinios 20:22 Orai 20:25 „Šėtono
medžioklė“ (15; 16) 22:00 Žinios
22:27 Orai 22:30 „Šėtono medžioklė“ (16 tęs.) 23:10 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis durklas“ (4/1;
4/2) 00:45 „Širdies plakimas“ (19;
20) 02:45 „Merdoko paslaptys“
(3/9; 3/10) 04:10 Skinsiu raudoną
rožę 04:40 „Juodosios katės“ (10)
05:30 „Neprijaukinti. Afrika“
06:20 Teleparduotuvė 06:50 Pragaro katytė (13) 07:45 Džekas
Hana kviečia į gamtą (67) 08:10
Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai (146) 09:05 Tėvas
Motiejus (21) 10:25 Būrėja (20)
11:00 Būrėja (21) 11:35 Šviežias
maistas. Anos Olson receptai (6)
12:05 Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai (13) 12:35 Akloji (20)
13:10 Akloji (21) 13:45 Nekviesta
meilė 3 (42) 14:15 Nekviesta meilė 3 (43) 14:45 Nekviesta meilė 3
(44) 15:15 Nekviesta meilė 3 (45)
15:45 Širdele mano (16) 16:45
Širdele mano (17) 17:45 Akloji (56)
18:20 Akloji (57) 18:55 Būrėja (4)
19:30 Įsimylėjęs karalius (6) 21:00
DETEKTYVO VAKARAS Prieblanda. Nakties gūdumoje 23:05
Laivas vaiduoklis 00:55 Lapių
medžiotojas 03:15 Brokenvudo
paslaptys. Mirtina baimė
05:10 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus. Svečias – operos žvaigždė Marjana Lipovšek
(Austrija, Slovėnija) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Duokim garo! Ved. Loreta Sungailienė ir Stanislovas Kavaliauskas
07:30 Lietuva mūsų lūpose. Ved.
Antanas Smetona. (kart.) 08:00
Misija 08:30 ARTS21. Meno ir
kultūros žurnalas (ARTS21) 09:00
Mano mama gamina geriau! Ved.
Martynas Starkus. (kart.) 10:00 Į
sveikatą! Sveiko gyvenimo būdo
laida 10:30 Garsiau 11:00 Už
kadro 11:30 Mokslo sriuba 12:00
Mindaugas Urbaitis. Baletas „Procesas”. (pagal to paties pavadinimo Franzo Kafkos romaną) 13:20
Grupės „Sekmadienis” jubiliejinis
koncertas „Po 30 metų” 15:30
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė.
Ved. Olegas Kurdiukovas. (subtitruota) 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro (su vertimu į
gestų k.) 17:20 Stilius (su vertimu
į gestų k.) 18:15 Daiktų istorijos
19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45 Stambiu planu 20:30
Panorama (su vertimu į gestų k.)
20:52 Sportas. Orai (su vertimu į
gestų k.) 21:00 Klausimėlis.lt. HD.
21:30 UEFA „Tautų lygos” futbolo turnyras. Rumunija – Lietuva.
Tiesioginė transliacija iš Ploješčio. 00:00 H. Berlioz. Dramatinė
legenda „Fausto pasmerkimas”
02:15 Dabar pasaulyje. Informacinė-analitinė laida rusų kalba
iš Prahos. HD. 02:50 Europos
kinas. Gorbačiovas (Gorbaciof)
04:15 Klauskite daktaro (su vertimu į gestų k.)
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Popiežiaus bendroji
audiencija. „Ne turėti, bet mylėti“
Tęsdamas katechezę apie
Dekalogą, trečiadienio rytą
bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus
kalbėjo apie septintąjį Žodį:
„Nevok“.
„Kai girdime šį įsakymą,
iškart pagalvojame apie vagystės blogį ir apie pareigą
gerbti nuosavybę. Iš tiesų nėra
pasaulyje nė vienos kultūros,
kuri pateisintų vagystę ir kėsinimąsi į kito nuosavybę.“
Pasak popiežiaus, nors ginti
nuosavybę yra visiškai natūralu ir teisėta, vis dėlto Dievo
Žodis „Nevok“ turi būti interpretuojamas platesniame
krikščioniškajame kontekste.
„Bažnyčios socialinis mokymas kalba apie visuotinę žemės gėrybių paskirtį. Ką tai
reiškia? Paklausykime, ką
sako Katekizmas: „Pradžioje
Dievas žemę su jos gėrybėmis patikėjo žmonėms tvarkyti bendrai, kad jie ja rūpintųsi, savo triūsu užvaldytų
ir naudotųsi jos vaisiais. Sukurtosios gėrybės skirtos visai žmonijai“ (KBK 2402) ir
„Gėrybių visuotinė paskirtis
yra pirminė, net jei bendrojo
gėrio labui gerbtina ir privati
nuosavybė, teisė į ją bei naudojimąsi ja“ (2403).
„Dievo sukurtas pasaulis
nėra vienodas. Skiriasi gyvenimo sąlygos, kultūros, savaime atsiranda poreikis vieni kitiems padėti. Pasaulyje
yra pakankamai daug resursų, kad būtų galima patenkinti visų žmonių pagrindinius
poreikius. O vis dėlto, – sakė
popiežius, – daug žmonių gyvena skandalingame skurde, o
turimi resursai neprotingai eikvojami. Bet juk pasaulis yra
vienas! Žmonija yra viena!
Šiandien pasaulio turtai yra
mažumos rankose, o daugybė žmonių skursta. Žmonės
badauja ne dėl to, kad trūksta
maisto. Anaiptol! Labai dažnai maistas naikinamas vien
dėl to, kad nereikėtų nuleisti kainos. Trūksta ne maisto,
REKLAMA

bet laisvos ir toliaregės ekonomikos, kuri gerai numatytų poreikius ir pasirūpintų teisingu, solidariu paskirstymu.
Kiek toliau Katekizme skaitome: „Todėl žmogus, tomis
gėrybėmis naudodamasis, į
teisėtai jam priklausančius išorinius dalykus turi žiūrėti ne
vien kaip į savus, bet drauge ir
kaip į bendrus ta prasme, kad
jie galėtų būti naudingi ne vien
jam, bet ir kitiems žmonėms“
(2404).“
Tad, sakė popiežius, įsakymas „Nevok“ – tai ne tik
draudimas nesikėsinti į kito
nuosavybę. Jo prasmė kur kas
platesnė. „Gėrybių turėjimas
jų savininką daro apvaizdos
turtų valdytoju, turinčiu juos
gausinti ir jais dalytis su kitais žmonėmis, pirmiausia su
savo artimaisiais“ (2404), moko Katekizmas.
„Nieks nėra vienvaldis žemės gėrybių šeimininkas“,
– sakė Pranciškus. „Mes esame jų valdytojai. Nuosavybė
– tai atsakomybė. Bet koks nesiskaitymas su Dievo apvaizdos nustatyta tvarka lygus išdavystei. Vienintelis dalykas,
kurį galiu tikrai laikyti savu,
yra tai, ką padovanoju kitiems.
Tai matas, kuriuo matuojame
sugebėjimą valdyti mums patikėtas gėrybes. Jei moku dalytis, jei sugebu dovanoti, jei
esu atviras, tuomet mano turtas yra ne tik tai, ką turiu, bet ir
mano liudijamas dosnumas“.
Ir priešingai: „jei nesugebu
dovanoti, tuomet ne aš turiu
tą nepadovanotą dalyką, bet
jis turi mane, aš esu jo vergas.
Nuosavybė visada tebūnie suvokiama kaip galimybė kūrybingai ją dauginti ir dosniai
dalytis, o tuo pat metu ugdyti
savyje meilę ir laisvę“.
„Pats Kristus, „nors turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės
su Dievu, bet
apiplėšė pats
save, priimdamas tarno
išvaizdą“ (Fil
2,6–7), kad
mes taptume
turtingi per jo
neturtą (plg.
2 Kor 8,9).
Žmonija visaip rūpinasi
kuo daugiau
turėti, o Dievas mus išgano tapdamas neturtingas“.
Ti k r a s i s
turtas yra ne

materialinės gėrybės, bet meilė, – pridūrė popiežius ir pakartojo savo pamėgtą metaforą: „Velnias į žmogaus gyvenimą įlenda per kišenę“.
„Pirmiausia pinigai, paskui
meilė pinigams, troškimas vis
daugiau jų turėti, o galiausiai
tuštybė ir puikybė. Taip velnias veikia mumyse. Durys,
pro kurias mes jį įsileidžiame,
yra kišenė“.
„Brangieji broliai ir seserys, dar kartą Jėzus Kristus
mums atskleidžia Rašto prasmę. „Nevok“ reiškia mylėk
savo turtais, pasinaudok turimomis priemonėmis, kad labiau mylėtum. Tuomet tavo
gyvenimas bus prasmingas,
o nuosavybė bus tikra dovana. Gyvenimas mums duotas
ne tam, kad turėtume, bet kad
mylėtume“.
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...

Kartą Dievas angelams surengė išvyką į pragarą. Ir pamatė angelai, koks gražus ten
gyvenimas: visi švenčia, puotauja, šoka, linksminasi. Grįžta
angelai į dangų. O čia nuobodybė: giedot giesmes, melstis
nuo ryto iki vakaro. Vienas angelas ir prašo Dievo:
– Gal aš galėčiau persikelti
į pragarą?
O Dievas visiems geraširdis:
– Nori – keliauk. Jokių problemų.
Angelas nueina į pragarą,
atsidaro duris, o ten! Verda
smalos puodai, velniai greitai
jį capt, įkišo ir verda. Angelas
pašiurpęs klausia:
– Kai mes čia buvom, viskas
buvo visai kitaip. Kas atsitiko?
– Na, mielasis, – sako velnias, – reikia skirti turizmą nuo
imigracijos.

ATKelta IŠ 12 p.

ros ir laisvalaikio centre – atlikėjos
Giulijos nauja koncertinė programa
„Kelionė pas tave“. Bilieto kaina – 10
Eur. Koncerto metu girdėsite naujas, nesenai pasirodžiusias dainas
ir laiko patikrintas populiariausias
Giulijos dainas, kurios bus atliktos
naujovišku, savitu ir tuo pačiu metu
įprastu, ausiai maloniu skambesiu.
Su Giulija scenoje pasirodys grupė „Combo Band“ (boso gitara
Arūnas Armonas, gitara Marius
Franckevičius, mušamieji Kęstutis
Leonavičius, klavišiniai Linas Janušauskas).

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Lapkričio 15 d. 10 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – praktinis
seminaras „Senųjų rankų darbo
technologijų atkūrimo mokymai,
skirtas mokytis senųjų rankdarbių
autentiškos gamybos technologijos. Edukacijų metu vaikai ir
jaunimas galės mokytis megzti,
nerti, siuvinėti, gaminti rankdarbius. Registracija į seminarą – tel.
8 670 09308.
Lapkričio 15 d. 13 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – nemokamas seminaras „Ką turi žinoti
visi Lietuvos gyventojai?“. Temos:
* Darbo sutarties mokestinė aplinka; * Sodros pensijos skaičiavimo
sistema; * 2-osios pensijų pakopos
fondai; * Lietuvos Banko ataskaitos
– kaip jomis naudotis? * Savarankiškas taupymas – kiek išlošiame ir
kiek prarandame? * Valstybės teikiama pridėtinė vertė maksimaliai
išnaudojant tris pakopas.
Lapkričio 16 d. 16 val. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – susitikimas su poetu, eseistu
Donaldu Kajoku. Dalyvaus literatūros kritikas Edmundas Kazlauskas.
Lapkričio 18 d. 15 val. Veiverių
šaulių namuose – Marijampolės
kultūros centro Liudvinavo skyriaus
teatro „Žalias sodas“ spektaklis
– komedija „Ech, tie vyrai, ech, tos
moterys“ (pagal K. Sają). Įėjimas
nemokamas. Režisierė Vita Gvazdaitienė.
Lapkričio 19 d. 17.30 val. Prienų r.
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro salėje (Revuonos g. 4, Prienai)
– paskaita „Žarnynas – vienas iš
svarbiausių aspektų, norint būti
sveiku“. Lektorė Ingrida Kuprevičiūtė. Reikalinga išankstinė registracija
tel. (8 319) 54 427) arba el. paštu
prienai.vs.biuras@gmail.com
Lapkričio 20 d. 13 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Lietuvos Neįgaliųjų draugijų
mėgėjų meno kolektyvų konkurso „Vilties paukštė 2018“ finalinis
koncertas. 13.00 val. – renginio
atidarymas, sveikinimo žodžiai
13.15 val. – Lietuvos Neįgaliųjų
draugijų meno kolektyvų finalinis
koncertas. 14.30 val. – „VILTIES
PAUKŠTĖ 2018“ nugalėtojų paskelbimas, sveikinimai.

Kraujagyslių chirurgas konsultuoja dėl įvairios arterijų ir venų patologijos. Atliekamas doplerinis tyrimas.
Lapkričio 16 d. UAB „MediCa klinika“, Vytauto g. 40, Prienai.
Registracija būtina tel. 8 612 67461.

„Optika Armelt“

• Gydytojo konsultacija
• Akinių gamyba
• Rėmelių remontas
• Juvelyro paslaugos
Darbo laikas: I–V 10–18 val.
Adresas: Vytauto g. 24, Prienai.

Tel.: 8 688 08095, 8 612 26398.
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Lapkričio 10 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė mokslo diena taikai ir vystymuisi
Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena
Saulė teka 07:37
leidžiasi 16:28
Dienos ilgumas 08.51
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Andriejus, Leonas, Vaišviltas,
Gelvydė, Andrius, Evelina
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, salierus,
salotas, špinatus, lapinius burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Lapkričio 12 d.
PIRMADIENIS
Ožio diena
Saulė teka 07:41
leidžiasi 16:24
Dienos ilgumas 08.43
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Juozapotas, Teodoras, Ašmantas, Alvilė, Kristina, Renata,
Kristinas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus,
krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
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15

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Žiemos pokštai.

Sudoku

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 02, 14, 21,
42, 46, 48

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 29966715.00€
6 skaičiai

0

572961.00€ 0

5+1 skaičius 16592.50€ 0
5 skaičiai

1517.00€

2

4+1 skaičius 101.00€

36

4 skaičiai

9.00€

256

3+1 skaičius 4.50€

761

3 skaičiai

1.50€

5144

2+1 skaičius 1.25€

5120

2 skaičiai

37608

0.75€

Kito tiražo prognozė:

3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

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

Lošimas
Nr. 1339
2018-11-07

Vikingo skaičius: 08
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LAPKRIČIO
Atsakymai

Lapkričio 13 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 07:43
leidžiasi 16:22
Dienos ilgumas 08.39
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Norvydas, Eirimė, Arkadijus
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Lapkričio 15 d.
KETVIRTADIENIS
Aušros vartų Marija, gailestingumo motina
Tarptautinė nerūkymo diena
Jauno vyno šventė
Pasaulinė filosofijos diena
Saulė teka 07:47
leidžiasi 16:19
Dienos ilgumas 08.32
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Albertas, Leopoldas, Vaidilas,
Žadvydė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
aikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

Š E ŠTA D I E N I S

LAPKRIČIO

+6 +7

Lapkričio 11 d.
SEKMADIENIS
Šv. Martynas, paskutinė
rudens šventė
Saulė teka 07:39
leidžiasi 16:26
Dienos ilgumas 08.47
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Martynas, Vygintas, Milvydė,
Anastazija, Nastė
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus, garstyčias, pankolius,
kalendras,salierus, salotas, špinatus, lapinius burokėlius
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Lapkričio 14 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė diabeto diena
Karaliaus Mindaugo žūties
diena
Saulė teka 07:45
leidžiasi 16:21
Dienos ilgumas 08.36
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Gotfridas, Ramantas, Saulenė,
Emilis, Judita
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti..
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
aikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.
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VANDENS TEMPERATŪRA

1893

m. lapkričio 12 d.: Laikraštyje arklių traukiamas tramvajus.
Savaitė istorijos puslapiuose
„San Francisko Morning Call“
m. lapkričio 15 d.: Kristoforas Kom. lapkričio 10 d.: Vatikanas de paskelbtas pirmasis septyniolikmečio Džeko
lumbas savo dienoraštyje pirmą
jure pripažino Lietuvos nepri- Londono apsakymas, kuris vadinosi „Taifūnas
kartą aprašė indėnų vartojamą tabaką.
klausomybę.
prie Japonijos krantų“.
m. lapkričio 15 d.: Franciskas Pim. lapkričio 11 d.: Berlyne Kam. lapkričio 12 d.: Atliktas pirmasaras (1478–1541), užkariauja inkų
zio Škirpos iniciatyva įkurtas
sis kino triukas pasaulyje – kas- sostinę Kuską.
Lietuvių aktyvistų frontas, turėjęs pogrindi- kadininkas nušoko į Hadsono upę iš deganm. lapkričio 15 d.: Brazilijoje nunius centrus ir antisovietines organizacijas čio oro baliono.
verčiama monarchija ir paskelokupuotoje Lietuvoje. Jo tikslai buvo siekti
m. lapkričio 13 d.: Į pirmąjį po- biama respublika.
Lietuvos nepriklausomybės kilus Vokietijos
sėdį susirinko Lietuvos Pirmair SSRS karui.
m. lapkričio 15 d.: Naciai nuo
sis Seimas.
išorio pasaulio atskiria Varšuvos
m. lapkričio 11 d.: JAV įkūm. lapkričio 14 d.: Rusija pra- getą, kuriame buvo 400,000 žydų.
rė laivyno bazę Perl Harboras
dėjo ketvirtąjį karą su Lietuva
(Havajai).
m. lapkričio 15 d.: Pirmasis ir
(1512-1522).
vienintelis sovietų daugkartinio
m. lapkričio 11 d.: Pirmojo pam. lapkričio 14 d.: Rusijos ka- naudojimo erdvėlaivio „Buran“ skrydis.
saulinio karo pabaiga: Vokietija
riuomenė pradėjo Smolensko
pasirašė Kompjeno paliaubas.
m. lapkričio 16 d.: Jonas Kaziapgultį, trukusią iki 1634 m. sausio 24 d. Jos
mieras Vaza išrinktas Lenkijos
m. lapkričio 11 d.: Gestapas ir metu raudonoji armija pralaužė Vokietijos
NKVD sudarė tarpusavio ben- armijų grupės gynybą 400 km fronte, su- karaliumi.
dradarbiavimo sutartį, kuria susitarė keistis triuškino 7 divizijas, 14 divizijų padarė didelių
m. lapkričio 16 d.: Anglijoje
informacija apie priešiškai jų vyriausybių re- nuostolių, prasiveržė į vakarus 200–250 km,
buvo užpatentuota pirmoji kižimams nusistačiusius asmenis.
užėmė Smolensko sritį, dalį Kalinino srities ir no kamera.
m. lapkričio 12 d.: Islandijoje įkur- Baltarusijos rajonų.
m. lapkričio 16 d.: Vokietijoje
tas seniausias pasaulyje veikianįkurta pirmoji pasaulyje oro lim. lapkričio 14 d.: Niujorke pratis parlamentas Altingas.
dėjo važinėti pirmasis pasaulyje nijų bendrovė DELAG.

1922
1940

16

+6 +9

1910

1922
1512
1632

1832

1492
1533
1889
1940
1988
1648
1906
1909

+8 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+9 KAUNO MARIOS
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+7 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1
S0
R0

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8290 nSv/val.

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

