sudarė darbingo amžiaus žmonės, vaikų (0–17 m. amžiaus) buvo mažiau nei vyresnio
amžiaus (65 m. ir vyresnių) žmonių (atitinkamai 16,64 proc. ir 35,47 proc.). Pagal
gyventojų senėjimo indeksą Prienų rajonas gali būti priskiriamas demografiškai
senam regionui, kaip ir Lietuva.

Ar esate susidūrę
su korupcijos
apraiškomis? Ar
korupcija mažėja?

Prienų rajono
gyventojų
demografinių
duomenų apžvalga

Vaikų maitinimo
ugdymo įstaigose
analizė
SKAITYKITE 7 p.

SKAITYKITE 3 p.

SKAITYKITE 8 p.

2 pav. Prienų rajono gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes (proc.) 2017 m.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė (toliau VGT) Lietuvoje per trejus metus ilgėjo (2015m. –

1 pav.Bendras ikimokyklinio ugdymo įstaigų saviįvertinimo rezultatas balais
Š E ŠTA D I E N I S
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Taip pat buvo apklausti ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių tėvai. Iš viso

Kaina

Parengta fizinio
apklausta 101 vaiko tėvas ar motina (tik po vieną iš tėvų).
Dyla metai, sudyla kaip delčios,
aktyvumo
atminimas nubarsto takus.
piramidė
Ir
mes
žvelgiam su nuostaba kartais,
Vertinant ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vaikams pateikiamo maisto maistingumą,
į prabėgusius savo metus.

0,50 €

Metai – tai gėlių žiedai, laiko dovanoti,
klausta apie daržovių, baltyminių, pieno produktų, visaverčių angliavandenių,
vandens
tad gyvenkit
dar ilgai ir žiedus skaičiuokit.

85vartoja
-ojo gimtadienio proga
vartojimą, taip pat apie cukraus, druskos perteklinį vartojimą. Klausiant, kiek vaikai
Javutę
daržovių, iš tėvų turimos informacijos paaiškėjo, kad dažniausiai vaikai kasdien kelis kartus
RAZMIENĘ,
gyvenančią Prienuose,
arba kartą gauna šviežių daržovių ir vaisių (taip nurodė iš viso 56 proc. apklaustų
tėvų).
nuoširdžiai sveikina
ir linki sveikatos, stiprybės,

Prienų
rajono
savivaldybės
vertingus angliavandenius negu nevertingus.Tyrimo metu tėvų buvo paprašyta įvertinti,
taryba
sprendimų
kokie yra svarbiausi
vaikųpritarė
maitinimo 26
trūkumai
ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.
Ministrų padėkos
šių vertinimų vidurkiai (2 pav.).
už Apskaičiuoti
aktyvią
projektams
veiklą sveikatą

kantrybės, ištvermės ir ryžto, kad dar ilgai savo
gražiais darbais džiugintumėt žmones.
Būkit laiminga ir džiaukitės gyvenimu.

Kalbant apie grūdines kultūras, tiriamųjų nuomone, vaikai ugdymo įstaigose dažniau gauna

Bronė ir Pranas Padelskai

SKAITYKITE 9 p.

stiprinančioms
mokyklom

Laima

DUOBLIENĖ
Prienų rajono savivaldybės
tarybos lapkričio mėnesio

posėdžio darbotvarkėje
buvo dvidešimt septyni
klausimai – 26 iš jų
pritarta, vienam – ne.

Sprendimams priimti didelių trukdžių – daugybės
besikartojančių klausimų

– nebuvo, matyt, vis daugiau sprendimų projektų „išlukštenama“ komitetų posėdžiuose.

Pritarta be didesnių
diskusijų
Be didesnių diskusijų buvo pritarta, kad nuo kitų
NUKelta Į 4 p. 

Lietuvos gyventojai su korupcija
pažymį.
susiduria rečiau geresnį
„Atsakingas politikas ir
Gruodžio 9 d. visame
pasaulyje minima
Tarptautinė antikorupcijos
diena. Ji skirta atkreipti
dėmesį į plintančią
korupciją ir paskatinti
žmones užkirsti jai kelią.

Korupcija (lot. corruptio –
„gadinimas“, „papirkimas“)
– piktnaudžiavimas patikėta
galia siekiant asmeninės naudos. Tai ne tik pasinaudojimas tarnybinėmis galiomis
viešajame sektoriuje, bet gali
pasitaikyti visur, kur asmens
2 pav.Maitinimo trūkumų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vertinimas
vidurkiais
galia grįsta
visuomenės pasitikėjimu: versle, sporte, reliSKAITYKITE 10 p.
ginėse organizacijose, žiniasklaidoje.
Dažniausiai pasitaikančios
NUOTRAUKOS IŠ SANATORIJOS ARCHYVO
korupcijos formos yra kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnyba, prekyba įtaka,
„Tulpę“ gerai žino žmo- protekcionizmas, nepotizmas,
nės, turėję didelių sveikatos mokesčių vengimas, sukčiaviproblemų ir dėkingi sanato- mas. Tradiciškai skirstoma į
turinti Birštono sanatorija. rijos medikams už sugrąžintą „didžiąją korupciją“ – prekysveikatą ir gyvenimo džiaugs- ba įstatymais, teismų sprendiTai pirmoji sanatorija
Stasė
mą. Po kelerių metų pirmoji mais bei valstybiniais užsakyBirštone, duris atvėrusi ir
ASIPAVIČIENĖ priėmusi ligonius atgauti
Birštono sanatorija minės sa- mais – bei „mažąją korupciją“
sveikatą
beveik
prieš
100
vo veiklos šimtmetį. Apie jos – policininko ar mediko papir„Tulpė“ – ilgiausiai
veikianti ir senas tradicijas metų.
NUKelta Į 2 p.  kimas, dovanėlė dėstytojui už

„Tulpės“ sanatorija – Birštono kurorto
identiteto atspindys

REKLAMA

valstybės tarnautojas, garbingas verslininkas ir sąžiningas
pilietis – tai garantija, kad korupcija neardys valstybės pamatų, nekels grėsmės demokratiniams procesams. Tik tada Tarptautinė antikorupcijos
diena bus ne tik paraginimas
būti budriems, bet ir šventė“, – 2017 m. gruodžio 9 d.
sakė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Pernai gruodį paskelbtais
„Eurobarometro“ duomenimis, lietuviai nurodė, kad
per kelerius pastaruosius metus gerokai sumažėjo atvejų,
kai jie susidūrė su korupcija.
„Eurobarometro“ duomenimis, tai, kad jų kasdieniam
gyvenimui įtakos turi korupcija, nurodė 24 proc. apklaustų lietuvių, tačiau tik 8 proc.
nurodė, kad per pastaruosius
metus matė ar patyrė korupcijos atvejų. Šis rodiklis net
17 procentinių punktų mažesnis nei 2013 m. Net 79 proc.
respondentų nurodė, kad, jų
manymu, korupcija labiausiai paplitusi sveikatos apsauNUKelta Į 3 p. 
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Švietimo ministrė per streiką turėjo palaikymą

Sužlugdžius biudžeto priėmimą, ištiktų krizė

Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad iš pareigų atleidžiama
švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė mokytojų
streiko metu turėjo visišką jo palaikymą. S. Skvernelis teigė, kad
streikuojanti mokytojų profesinė sąjunga nesiekia dialogo.

Premjeras Saulius Skvernelis pareiškė, kad opozicijoje esančių
konservatorių tikslas yra sužlugdyti kitų metų valstybės biudžeto
priėmimą. Anot jo, laiku nepriėmus biudžeto, ištiktų krizė. Šis
projektas yra vienas geriausiai įvertintų Europos Komisijoje.

„Tulpės“ sanatorija – Birštono kurorto identiteto atspindys
ATKelta IŠ 1 p.
istoriją, augimą ir perspektyvas kalbamės su ilgamete direktore gydytoja Liucija Patinskiene.

Žvilgsnis į praeitį,
arba šiek tiek istorijos
Pasak direktorės, septyniolika metų vadovaujančios šiai
gydymo įstaigai, „Tulpės“ sanatoriją galima vadinti Birštono kurorto identiteto atspindžiu. Gydymo ir sveikatinimo
tradicijų ištakos kyla iš Birštono kurorto istorijos ir gydomųjų gamtinių veiksnių. Tai
gydomieji mineraliniai vandenys, durpių purvas, sapropelis, unikalus mikroklimatas,
prisotintas aktyviųjų jonų dėl
specifinės augmenijos ir Nemuno kilpų landšafto.
Žvelgiant į istorinius kurorto faktus, susijusius su ,,Tulpės“ sanatorija, galime išskirti šiuos: Lietuvai atgavus nepriklausomybę, po penkerių
metų, 1923-iaisiais Birštono
kurortu ėmė domėtis Raudonasis Kryžius. Buvo prašyta
leisti eksploatuoti mineralinio vandens šaltinį ,,Viktorija“. Kiek vėliau Raudonojo
Kryžiaus organizacija pasiūlė kurortą atstatyti per 5–10
metų. 1924 metais Birštonas
36 metams Vyriausybės atiduodamas Raudonojo Kryžiaus žinion.
,,Tulpės“ sanatorijos purvo
gydyklų kompleksas su Raudonojo Kryžiaus emblema ir

šiandien puošia kurortą, yra jo
simbolis. 2003 metais gydykla rekonstruota – joje veikia
mineralinio vandens baseinas,
atliekamos gydomojo purvo
bei kompleksinės sveikatinimo procedūros.
Gydyklų komplekse ,,Tulpė“ svečius pasitinka orga-

niškai derančios sveikatinimo
paslaugų, reabilitacinio gydymo, sveikatingumo ir rekreacijos zonos: baseino ir pirčių
kompleksas, kuris įsilieja į
Nemuno kraštovaizdį, atsiveriantį pro didelius baseino
ir mankštos salių langus. Čia
pulsuoja kasdienis kurortinio
gydymo gyvenimas – gydymas ir sveikatinimas labai mineralizuotu ,,Vaidilutės“ mineraliniu vandeniu. Balneologiniu požiūriu, tai unikalus savo sudėtimi ir mineralų kon-

laugų kompleksas.
,,Tulpės“ sanatorijos specialistų parinktos programos
skatina svečius siekti geresnės savijautos. Jiems padeda mineralinio vandens gydomoji galia, daugelis judesio programų ir individualus
požiūris į kiekvieną atvykusį
sveikatintis.

Prioritetas –
sveikatinimas ir
reabilitacija
Prioritetas ,,Tulpėje“ – Lie-

Yra kuo didžiuotis

centracija vanduo, veikiantis
per odos neuroreceptorius ir
suteikiantis galią organizmo
sveikimo mechanizmams
– po ,,Vaidilutės“ procedūrų
svečiai dažnai jaučiasi taip,
lyg ,,būtų išaugę sparnai“. Be
gydomojo mineralinio vandens ir purvo procedūrų, svečiams siūloma daug judesio
terapijos procedūrų vandenyje, salėje ir šalia esančiame

parke. Procedūras papildo fizinių priemonių kompleksas:
aparatinė terapija (nuskausminimas, limfodrenažas, magneto, šviesos terapija ir kt.),
įvairūs bendri ir segmentiniai
masažai, antistresinės relaksacijos procedūros bei kūno ir
veido odos puoselėjimo pas-

tuvos ir užsienio svečių sveikatinimas bei medicininė reabilitacija. Sveikatinimas – tai
sanatorinis gydymas natūraliais gamtiniais veiksniais.
Tam skiriama daugiausia
dėmesio. Paslaugų įvairovė,
senos tradicijos, besiremiančios pasauline praktika, bei
naujos technologijos taikomos kompleksiškai gydant ar
profilaktiškai užkertant kelią
daugeliui ligų. Medicininė
reabilitacija – tai ypač sunkių
pacientų, atsiųstų iš ligoninės
po sudėtingų operacijų ar ligų, atstatomasis gydymas ir
jų gyvenimo pilnatvės užtikrinimas.
„Sanatorijoje dirba 100 darbuotojų, 40 iš jų yra sveikatos
priežiūros specialistai. Keliame aukštus kriterijus specialistų kvalifikacijai. Tai –asmenys, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, siekiantys
nuolat tobulėti, įstaigai pateikiantys naujovių medicinos
veiklos srityje ir prisidedantys
prie jų įgyvendinimo. Kvalifikaciniai medikų reikalavimai griežtai reglamentuoti ir
nuolat atnaujinami“, – kalbė-
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jo direktorė.
Medikų amžiaus vidurkis
sanatorijoje nesiekia 40 metų. Problema – gydytojų trūkumas ir sparčiai didėjantis jų
amžiaus lygmuo. Tai didžiulė problema visuose Lietuvos
kurortuose. Sprendimo būdai
ir perspektyvos neseniai buvo aptarti Sveikatos apsaugos ministerijos surengtame
posėdyje.
Statistika jau keletą metų
panaši: apie 50 proc. visų pajamų sanatorija uždirba gydydama reabilitacinius pacientus, kitą dalį pajamų sudaro sanatorijoje besigydantys
komerciniai klientai.
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L. Patinskienė sako, kad
kolektyvas didžiuojasi sanatorijoje veikiančiu Hemofilija
sergančiųjų reabilitacijos centru, įkurtu 2013 m. tuometinio
sveikatos apsaugos ministro
V. P. Andriukaičio palaikymu
ir atsižvelgiant į sanatorijos
specialistų sukauptą tarptautinę patirtį, bendradarbiavimą
su įvairiais pasaulio fondais.
„Tulpės“ sanatorijoje gydomi ligoniai, turintys virškinimo sistemos sutrikimų,
judėjimo-atramos (sąnarių),
ginekologijos, lengvo psichikos elgesio sutrikimų. Daugelis ligonių atvežami tiesiai
iš ligoninių, kad galėtų tęsti
tolimesnį gydymą ir reabilituotis.
Direktorė pažymėjo, kad labai jaunėja onkologinės ligos,
dabar jau atvyksta gydytis ir

jauni, 18–20 metų pacientai.
„Tulpės“ sanatorijos kolektyvas turi didžiuotis, kad savo

Nors sanatorijos pagrindiniai gydomieji veiksniai yra
mineralinis vanduo bei pur-

patirtimi gali pasidalinti tarptautinėse konferencijose, netgi Oksforde skaitė paskaitas
apie reabilitaciją po žarnyno
operacijų.
„Tapome vieninteliu hemofilija sergančių suaugusiųjų
reabilitacijos centru Rytų Europoje. Į sanatoriją atvyksta
pacientų bei specialistų iš daugelio Europos šalių. Atsivėrė
galimybės mokytis, skleisti
savo patirtį pristatant mokslinius tiriamuosius straipsnius
ne tik hemofilijos, bet ir sanatorinio gydymo efektyvumo klausimais bei garsinti
Birštono kurortą. Noriu pasididžiuoti, jog esame socialiai
atsakinga įmonė, dalyvaujanti
daugelio Birštono kurorto visuomeninių organizacijų veikloje ir bendruomenės švietimo projektuose. Kurortas
sparčiai vystosi, gražėja. Mes
esame ,,maži“ augančiame
naujų sveikatingumo kompleksų fone. Bet mažas nereiškia nereikšmingas“, – pasidžiaugė L. Patinskienė.

vas, tačiau kolektyvas eina
koja kojon su naujomis technologijomis, nes to reikalauja gyvenimas. Sanatorijos
specialistai nuolat mokosi ir
atranda tai, ką galima pritaikyti siekiant gerinti žmogaus
sveikatą, padėti greičiau pasveikti ir vėl grįžti į visavertį
gyvenimą.
L. Patinskienė pastebėjo,
kad daugelį dalykų sugalvoja patys darbuotojai, o tada
stengiasi įgyvendinti pagal
galimybes ir turimus finansinius išteklius.
Kiekvienais metais kolektyvas įgyvendina 5–6 naujas
sveikatinimo procedūras.

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Išskirtinis unikalumas
Direktorė pastebėjo, jog didelę reikšmę turi ir sanatorijos specifiškumas: unikalios
gydymo paslaugos, išskirtinė
vieta miesto parke, Lietuvos
šimtmečio proga duris atvėrusi ,,Baltoji vila“ (puikus
istorinis pastatas) ir sveikaNUKelta Į 5 p. 
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Kanadoje sulaikyta „Huawei“ finansų vadovė

Svarsto priemones „Nord Stream 2“ projektui

Kinijos telekomunikacijų milžinės „Huawei“ vyriausioji finansinių
operacijų pareigūnė ir įmonės įkūrėjo dukra buvo suimta
Kanadoje ir gali būti išduota Jungtinėms Valstijoms. Ji sulaikyta dėl
šios įmonės neva įvykdytų Iranui paskelbtų sankcijų pažeidimų.

JAV valdžios institucijos neigiamai vertina Rusijos eksporto
dujotiekio per Baltijos jūrą į Europą plėtros projektą „Nord Stream
2“ ir svarsto įvairias atoveikio jo įgyvendinimui priemones,
pareiškė JAV Donaldo Trampo nacionalinio saugumo patarėjas.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Prienų valstiečius ir žaliuosius į savivaldos
rinkimus ves Egidijus Visockas

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Genovaitė Petrauskienė ir
Aldona Grigienė

LVŽS Prienų skyriaus valdybos susirinkime buvo aptartas ir rinkimų į rajono Savivaldybės tarybą kandidatų
sąrašas, patvirtintas pirmasis
dešimtukas:
Egidijus Visockas
Lapkričio 12 d. vykusiame
Jonas Vilionis

Prienų rajono
savivaldybės mero
rinkimuose kitų metų
kovo 3 dieną Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų
sąjungos (LVŽS) kandidatu
tapo Egidijus Visockas.

Rita Keturakienė
Laimutė Jančiukienė
Artūras Buitkus
Ąžuolas Raškevičius
Leonas Sakalavičius
Rolandas Aleksandravičius
Linas Žilevičius
Dalia Maruzonienė

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos einamosios banko sąskaitos. Užs.Nr. 2019/1 

Lietuvos gyventojai su korupcija susiduria rečiau
ATKelta IŠ 1 p.
gos sistemoje. Antroje vietoje
– politinės partijos (64 proc.),
trečioje – statybos leidimus
teikiantys valdininkai (61
proc.). 34 proc. respondentų
pažįsta ką nors, kas yra paėmęs kyšį. Šis rodiklis didžiausias Europoje.
Nors lietuviai įsitikinę, kad
daugiausiai korupcijos yra
sveikatos apsaugos sistemoje,
tik 12 proc. apklaustųjų teigė,
kad jie medikams įteikė kokių nors vertingų dovanų. Tai
– ketvirtas didžiausias rodiklis
Europoje, tačiau, lyginant su
2013 metų duomenimis, jis
sumažėjo devyniais procentiniais punktais, 11 procentinių
punktų padaugėjo teigiančių,
kad jokiu būdu medikams neatsilygino.
20 proc. respondentų teigė
davę kyšį, kai jų buvo prašoma, o tai devyniais procentiniais punktais mažiau nei
2013 metais ir net iki 71 proc.
padaugėjo teigusių, kad niekas
jų kyšio neprašė. Lyginant su
2013 metais, 20 procentinių
punktų sumažėjo lietuvių, maREKLAMA

nančių, kad kartais priimtina
padaryti paslaugą valstybės
tarnautojui, jei nori iš jo ką
nors gauti, 27 procentiniais
punktais padaugėjo manančių, kad tai netoleruotina. 16
procentinių punktų sumažėjo
manančių, kad kartais galima
duoti dovaną už tokią paslaugą, 20 procentinių punktų daugiau žmonių laiko tai nepriimtinu veiksmu. Taip pat 16
procentinių punktų sumažėjo
teigiančių, kad kartais galima
duoti valdininkui pinigų, 19
procentinių punktų padaugėjo manančių, kad taip elgtis
niekada negalima.
Šių metų vasario pabaigoje
paskelbtame BNS pranešime
nurodoma, kad kasmetiniame
Korupcijos suvokimo indekse
Lietuva nepasistūmėjo ir išlaikė praėjusių metų poziciją.
Reitinge, kuris sudaromas pagal ekspertų ir verslo lyderių
pateikiamus vertinimus, Lietuva užėmė 38 vietą 180 šalių
sąraše. Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia Latviją, bet atsilieka
nuo Lenkijos ir Estijos.
Anot tarptautinės nevyriau-

sybinės organizacijos „Transparency International“, korupcijos suvokimo indeksas
parodo, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta
kontroliuoti korupciją. Esama
padėtis įvertinama konkrečiu
skaičiumi šimto balų skalėje
nuo 0 iki 100, kurioje 0 reiškia
absoliučiai korumpuotą šalį, o
100 – labai skaidrią valstybę.
Korupcijos mastą viešajame
ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir
verslo lyderiai.
Korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirti 59
balai iš 100 galimų. Tokį įvertinamą šalis gauna jau trečius
metus iš eilės. Ankstesniame
vertinime Lietuva buvo gavusi 59 balus ir užėmė 38 vietą
iš 176 valstybių. Lietuva užima 16 vietą tarp Europos Sąjungos valstybių, pernai ji buvo 19-ta.
Šiemet, kaip ir 2017 metais, vėl pirmauja Danija bei
Naujoji Zelandija, atitinkamai
surinkusios po 88 ir 89 balus.
Paskutinis sąraše yra Somalis
(9 balai). NG

Genovaitė: Manau, kad
korupcija pamažu mažėja,
bent jau ten, kur aš matau.
Pavyzdžiui, nuėjus pas gydytojus. Seniau buvo net
neįsivaizduojama, kad galima gydytojui „neduoti“,
o dabar jau ne visi „neša“.
Liūdna, bet čia jau mūsų
pačių – duodančiųjų – problema ar įprotis, kurio neatsikratome. Manau, kad ir
aukščiausiuose sluoksniuose korupcija mažėja, dėl to
reikia dėkoti dabartinei valdžiai, kuri, kiek gali, tiek
judina įsišaknijusią korupciją. Mažėja ir galimybių
duoti kyšį, juk jei tave nufotografavo viršijus greitį,
fotoaparatui pinigų nepasiūlysi. Bet visiškai korupcijos išnaikinti neįmanoma
– juk to neišvengia ir kitos
valstybės.
Aldona: Pokyčių yra
visose srityse – korupcija
mažėja. Medicinos srityje
galbūt akivaizdžiausiai tai
matome, nes gydytojai arba
bijo imti, arba tampa žmoniškesni, nes jau nebegirdėti, kad reikalautų kyšio.
Aš pati gydytojams kyšių
neduodu – jei nesusimokėsiu, juk nepjaus manęs atšipusiu skalpeliu. Abejoju,
kad valdžia savivaldybėse
imtų kyšius, nes nėra dėl
ko nei duoti, nei imti. Na
o ten, kur „vaikšto“ dideli pinigai, turbūt yra visko.
Korupcijos galima įžvelgti
ir naujausiuose įvykiuose
– jei būsimas kandidatas
pas būsimus rinkėjus su pica per langą lipa, tai ar čia
ne korupcija? Atvirai kyšio jau nepaduosi nei policininkui, nei teisėjui, bet
netikiu, kad visiškai būtų
neįmanoma papirkti.

Ar esate
susidūrę su
korupcijos
apraiškomis?
Ar korupcija
mažėja?

Vaida Undzėnienė

Lietuvoje korupcija giliai įleidusi šaknis. Manau,
valstybės antikorupcinių
įstaigų pateikiami kovos
su kyšininkavimu statistiniai duomenys yra fiktyvūs ir neatspindi tikrovės.
Didžiausia problema esame mes – patys žmonės.
Jokios valdiškos įstaigos
per daugelį metų susiformavusios žmonių mąstysenos (DAVIAU, TAI BUS
GERIAU) taip greitai neišgyvendins. Tai ryškiau matoma tarp vyresnio amžiaus
žmonių, kurie gal iš nevilties (ar kaip tik su viltimi)
į gydytojų kišenes krauna
pinigėlius. Kiek asmeniškai esu susidūrusi su gydytojais, galiu patvirtinti, kad
Lietuvoje turime nuostabių
medikų, kurie atlieka savo
darbą už nuoširdų AČIŪ.
Geriau duokime padėkos
dovanėlę už padarytą gerą
darbą, pastangas ar nuoširdumą. Bus malonu ir
duodančiam, ir imančiam.
Juk artėja šventės. Padėkokime už padarytus gerus darbus.

Saulius Starkūnas
Alkoholio akcizo padidinimas, pardavimo valandų pakeitimas – čia kas, ne
korupcija? Juk atveriamas
kelias „taškų“ veiklai, o tos
veiklos kažkas „nemato“.
Nežinau, kas vyksta Prienų
savivaldybėje, nes esu kaunietis, bet Kaune, kai matai,
kad kelius remontuoja (vadinasi, konkursus laimi) tos pačios brigados, tai ir kyla klausimas – ar už ačiū. Juk vieša
paslaptis, kad ir valstybinius
konkursus laimi tie, kurie didesnį „pyragėlį“ atneša. Nežinia, kada tokia situacija pasikeis, nes lietuviui, net ir turinčiam milijoną, vis negana.
Gal korupcijos sumažėtų, jei
visiems vienodai būtų taikomi įstatymai – nusižengei ir
„atriekė“ tau, kaip priklauso,
nežiūrint, ar tu ministras, ar
paprastas darbininkas.

Romualdas Dapkus
Niekas nieko nedaro,
kad korupcijos sumažėtų,
ypač aukštesniuose valdžios
sluoksniuose. Juk ten (ministerijose ir panašiose įstaigose) įdarbinta daug tokių,
kurie nieko nedirba. Viešieji pirkimai – puiki galimybė
dalintis, ypač ten, kur dideli
pinigai. Savivaldybėse korupcijos jau nebepastebima, bent jau Birštone. Korupciją gali sumažinti tik
mūsų išrinkta aukščiausia
valdžia. Tad artėjančiuose
rinkimuose turime galvoti,
ką renkame.
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Per sprogimą gamykloje žuvo 3 žmonės

Prancūzijos vyriausybė atsisakė savo planų

Mažiausiai trys žmonės žuvo, o dar 44 buvo sužeisti per
didelį trečiadienio sprogimą plastiko kompanijoje Dominikos
Respublikos sostinėje Santo Dominge. Tarp sužeistųjų yra 13 vaikų
iš mokyklos, esančios priešais kompaniją „Polyplas“.

Prancūzijos vyriausybė, spaudžiama jau ne vieną savaitę
besitęsiančių „geltonųjų liemenių“ audringų protestų dėl
brangstančio pragyvenimo, trečiadienį paskelbė atsisakanti visų
planuotų degalų mokesčių didinimų 2019 metais.

Pasikeitė mokesčių
mokėtojų aptarnavimo laikas

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja,
kad nuo gruodžio 3 d. pasikeitė mokesčių mokėtojų aptarnavimo laikas Birštono padalinyje (Jaunimo g. 2, Birštonas). Klientai yra aptarnaujami pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 8 iki 17 val.
Kviečiame naudotis e. paslaugomis, prisijungus prie
„Mano VMI“ (www.vmi.lt/manovmi) ar Elektroninio deklaravimo sistemos (deklaravimas.vmi.lt).

REKLAMA

Prienų rajono savivaldybės taryba
pritarė 26 sprendimų projektams
ATKelta IŠ 1 p.
metų pradžios būtų pakeista
Prienų rajono savivaldybės
administracijos struktūra,
nes įsigaliojus LR Viešojo administravimo įstatymo
pakeitimams, reglamentuojama, kad skyrių sudarytų
ne mažiau kaip 4 pareigybės.
Savivaldybės administracijos struktūra bus pakeista
taip: naikinamas Informacinių technologijų skyrius,
o skyriaus funkcijos su pareigybėmis priskiriamos
Bendrajam skyriui, taip pat

Tarybos nariai neturėjo kitų pasiūlymų, todėl byla bus
toliau nagrinėjama.
Beveik vienbalsiai (19 Tarybos narių pritarė, vienas
nebalsavo) iki 25,35 pareigybės padidintas didžiausias
leistinas pareigybių skaičius
Skriaudžių pagrindinėje mokykloje. Pareigybių skaičius
didinamas viena pareigybe
(mokyklinio autobuso vairuotojo), nes šiemet mokykla
gavo naują mokyklinį autobusą. A. Vaidogas priminė,
kad buvo planuojama senąjį

butą. Sprendimo projektui
pritarė visi Tarybos nariai.

naikinamas Civilinės metrikacijos skyrius, o skyriaus
funkcijos su pareigybėmis
priskiriamos Teisės ir personalo skyriui, į struktūrinius
padalinius neįeinančio valstybės tarnautojo – tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriaus pareigybė
priskiriama Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.
Šiam sprendimo projektui pritarė 15 Tarybos narių,
3 – susilaikė, vienas – nebalsavo.
Tarybos posėdyje buvo
pasidalinta informacija apie
bylą, kurioje nuo 2009 m.
nagrinėjamas žalos priteisimas dėl galimai netinkamų ir
neteisėtų Jiezno gimnazijos
(tuo metu – vidurinės mokyklos) rekonstrukcijos darbų.
Už padarytą žalą iš darbus atlikusių atsakovų buvo prašoma solidariai sumokėti daugiau nei 81 tūkst. eurų. Taikos sutartimi buvo pasiūlyta
tik 20 proc. prašomos sumos.
Suma ganėtinai maža, todėl
taikos sutartis nepasirašyta.

autobusą parduoti ir klausė,
kodėl jį pasiliko. Meras paaiškino, kad, kol buvo laukiama naujojo autobuso, senasis buvo suremontuotas,
todėl dabar kurį laiką bus
naudojamas.
Be diskusijų ir vienbalsiai
buvo pritarta Prienų rajono savivaldybės ir Lietuvos
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bendradarbiavimo sutarčiai. Numatyta,
kad 2018–2020 metais kartu
bus įgyvendinti du projektai.
Projektų metu bus atnaujintos ir pagerintos viešosios interneto prieigos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose.
Nebuvo prieštaraujančių
ir dėl dviejų kambarių buto
Stadiono gatvėje įsigijimo
Prienų rajono savivaldybės
nuosavybėn. Įgyvendinant
projektą „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“
buvo numatyta įsigyti 20 butų, tačiau likus pinigų atsirado galimybė įsigyti dar vieną

dienos centras bus plečiamas
Jiezno paramos šeimai centre, o vaikams apgyvendinti
planuojama nupirkti dvi sodybas. Projektui įgyvendinti
skiriama 237 tūkst. eurų.
V. Kupstas klausė, kodėl
Vaikų dienos centras plečiamas Jiezne, jei vaikai
bus apgyvendinti sodybose Ašmintoje ir Pakuonyje.
Administracijos direktoriaus
pavaduotojos R. Zablacienės teigimu, Vaikų dienos
centras yra skirtas vietos
bendruomenės vaikų poreikiams tenkinti. Tam Jiezne yra ir poreikis, ir laisvų
patalpų. Jei vaikai iš Jiezno
bus perkelti į kitas vietoves,
jie naudosis ten teikiamomis
paslaugomis.
Į C. Pacevičiaus klausimą,
kiek kainuos naujų globos
namų administravimas, buvo atsakyta, kad pereinant
nuo institucinės prie bendruomeninės globos, viename būste negalės gyventi
daugiau kaip 8 vaikai, todėl
kitokių apgyvendinimo vari-

Bendruomeninių
vaikų namų plėtra
Daug diskusijų sukėlė
projekto „Bendruomeninių
vaikų globos namų ir vaikų
dienos centrų tinklo plėtra
Prienų rajone“ svarstymas.
Įgyvendinant projektą ne
mažiau kaip 30 proc. lėšų turi būti skiriama Vaikų dienos
centro plėtrai, 70 proc. lėšų
– Bendruomeniniams vaikų
globos namams įkurti. Vaikų

antų negali būti.
A. Vaidogas priekaištavo,
kodėl namai vaikams perkami ne Jiezne, kur vaikai įpratę, kur lanko mokyklą ir bus
plečiamas Vaikų dienos centras, bet Pakuonyje ir Ašmintoje, kur gyvendami jie lankys Pakuonio mokyklą.
Sprendimo projektui pritarė 16 Tarybos narių, nepritarė ir susilaikė po du.
19 Tarybos narių pritarė,
vienas susilaikė pritariant
sprendimui, kad šio projekto veiklų projektavimo ir sta-

tybos darbų užsakovo funkcijos būtų pavestos Prienų
rajono savivaldybės administracijai.

Pakeistas Kaimo
plėtros rėmimo fondo
aprašas
Tarybos nariai vienbalsiai
pritarė 2018 m. biudžeto
pakeitimams. Be diskusijų
pratęstas daugiau kaip 624
tūkst. eurų paskolos (kreditinės linijos), paimtos iš AB
„Swedbank“, grąžinimo terminas iki 2019 m. gruodžio
31 d.
Daug diskusijų kilo svarstant Prienų r. savivaldybės
Kaimo plėtros rėmimo lėšų
skyrimo tvarkos aprašo pakeitimus. Nebuvo prieštaraujančių, kad iki 500 eurų
iš dalies būtų padengiamos
gamybinių pastatų ir statinių techninės dokumentacijos rengimo išlaidos, po 400
eurų būtų skiriama už sukuriamą kiekvieną naują darbo
vietą, ūkininkams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip
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Nukrito du JAV kariniai lėktuvai

Čilėje įvyko 5,5 balo žemės drebėjimas

Dviem JAV jūrų pėstininkų korpuso lėktuvams ketvirtadienį
sudužus per degalų papildymo ore operaciją netoli Japonijos
krantų ieškoma penkių dingusių įgulų narių, pranešė japonų
gynybos ministras. Vienas kariškis jau yra išgelbėtas.

Gana stiprus 5,5 balo žemės drebėjimas trečiadienį supurtė
pastatus Čilės sostinėje Santjage. JAV Geologijos tarnybos (USGS)
duomenimis, požeminių smūgių epicentras buvo už 8 km į
pietvakarius nuo pakrantės miesto San Antonijaus.

Prienų rajono savivaldybės taryba
pritarė 26 sprendimų projektams
dvejus metus, būtų kompensuojamas gamybinių patalpų
nuomos mokestis, iš dalies
padengiamos prekės ženklo
registravimo ir gaminių sertifikavimo išlaidos bei iš dalies kompensuojamas žemės
mokestis, kai savivaldybėje
ar visoje šalyje paskelbiama ekstremali situacija. Iš
Kaimo plėtros rėmimolėšų
dengiama ne daugiau kaip
75 proc. išlaidų ir ne mažiau kaip 60 eurų. Finansavimas vienam subjektui gali būti suteiktas vieną kartą
per metus – ne daugiau kaip
4500 eurų.
Buvo siūloma ūkininkams
iki 2 tūkst. eurų kompensuoti
artezinių gręžinių įsirengimo
išlaidos, kai nėra galimybės
jungtis prie vandentiekio
tinklų.
Po diskusijų ir įvairių siūlymų, kuriuos pateikė A.
Vaidogas, M. Butkevičius,
A. Vaicekauskas, A. Šidlauskas, C. Pacevičius, J. Vilionis, 16 Tarybos narių pritarė
sprendimo projektui, išbraukiant punktą, kuriame kalbama apie artezinių gręžinių
įsirengimo išlaidų kompensavimą.
Svarstant A. Vaidogo inicijuotą sprendimą dėl žemės
mokesčio lengvatos nustatymo, Tarybos nariai dar prieš
balsavimą sakė, kad jam nepritars, nes jau ką tik priėmė
sprendimą dėl žemės mokesčio kompensavimo, kuris
būtų skirtas deklaravusiems
gyvenamąją vietą Prienų r.
savivaldybėje. Šiuo A. Vaidogo siūlymu paramą gautų
ir ne Prienų rajono gyventojai, ir ne tik tie, kas žemę
dirba, bet ir kas ją turi. Net ir
pasiūlius sprendime nurodyti, kad paramą gautų tik tie,
kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Prienų rajone,
sprendimo projektui pritarė tik du Tarybos nariai, 12
– nepritarė, trys – susilaikė,
trys – nebalsavo.
Pakeisti mokesčių dydžiai,
perduotas turtas, pritarta soREKLAMA

dybos pirkimui
Tarybos posėdyje vienbalsiai patvirtinti Prienų rajono
savivaldybės daugiabučių
gyvenamųjų namų maksimalūs techninės priežiūros
tarifai. Dėl to išlaidos butų ir
kitų patalpų savininkams už
bendrojo naudojimo objektų
priežiūrą nepadidės.
Be diskusijų ir niekam
neprieštaraujant buvo patvirtinti UAB „Prienų butų
ūkis“ administruojamų daugiabučių namų nuolatinės
priežiūros (eksploatavimo)
mokesčio dydžiai. Nuo kitų
metų pradžios daugiabučių
gyvenamųjų namų butų ir
kitų patalpų su patogumais
bendrojo naudojimo objektų nuolatinės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio tarifas
bus 0,063 Eur (be PVM) už
1 kv. m gyvenamųjų patalpų bendrojo naudingo ploto
per mėnesį, daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų
patalpų be patogumų – 0,026
Eur (be PVM) už 1 kv. m.
Visi Tarybos nariai pritarė,
kad iki šiol Prienų ligoninei
ir Prienų PSPC priklausantis turtas (dalis pastato),
esantis Šilavote, Radušio
g. 17, būtų perduotas valdyti, naudoti, disponuoti
pasitikėjimo teise Prienų
krašto muziejui.
Tarybos nariai pritarė,
kad Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui pagal panaudos sutartį 10 metų
būtų perduotas Prienų
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis
nekilnojamasis turtas – 74,26
kv. m negyvenamosios patalpos, esančias Birutės g. 7,
Prienų m.
Pakeistas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
spalio 25 d. sprendimo „Dėl
Prienų rajono savivaldybės
būsto pardavimo ir kainos
patvirtinimo“ 1 punktas ir
jis išdėstytas nurodant tik
Prienų rajono savivaldybei
nuosavybės teise priklausan-

čias dalis.
Parduodamų Prienų r. savivaldybės būstų ir pagalbinių ūkio paskirties patalpų sąrašas papildytas trimis
punktais ir vienas punktas
pakeistas.
Buvo pritarta ir gyvenamojo namo bei ūkinių pastatų ir žemės sklypo, esančių
Šilavote, Plento g., pirkimui
socialinio būsto plėtrai. Name, kuris iki šiol buvo nuomojamas, gyvena mama su
trimis nepilnamečiais vaikais.

Kelių priežiūrai skirti
pinigai perskirstyti be
seniūnų pritarimo
Po diskusijų Tarybos nariai balsų dauguma pritarė
Prienų rajono savivaldybei
skirtų Kelių priežiūros ir
plėtros programos lėšų paskirstymo pakeitimui. Yra
numatyta 60 tūkst. eurų skirti Veiverių seniūnijos kelio
Jūrės kaime remonto užbaigimui. Paaiškėjo, kad pinigai, kurie bus grąžinti kitais
metais, pasiskolinti iš kitų
seniūnijų, prieš tai nesuderi-

A. Vaidogas

nus nei su seniūnais, nei su
seniūnaičiais. H. Radvilavičius pasiūlė atlikti tyrimą dėl
šio kelio remonto.
13 Tarybos narių sprendimui pritarė, keturi buvo
„prieš“, du – susilaikė, vienas – nebalsavo.

Brangsta Prienų
globos namuose
teikiamos paslaugos
Tvirtinant Prienų globos
namų teikiamų socialinių

paslaugų kainas prieštaraujančių nebuvo. Nuo 2019
m. sausio 1 d. paslaugų kaina suaugusiam asmeniui ar
senyvo amžiaus asmeniui su
sunkia negalia – 810 Eur per
mėn., suaugusiam asmeniui
su negalia ar senyvo amžiaus
asmeniui – 700 Eur per mėn.
Taip pat patvirtinti Prienų
globos namų išlaidų maitinimui, medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai
normatyvai.
Be diskusijų buvo patvirtintas pakoreguotas Prienų
rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas ir pakeistos penkių Balbieriškio
seniūnijos gatvių geografinės charakteristikos pagal
pridedamus planus.

Atsakyta į A. Vaidogo
klausimus
Praeitame posėdyje Tarybos narys A. Vaidogas pateikė septynis paklausimus.
Šiame posėdyje į juos buvo
atsakyta.
Buvo patenkintas žemė
savininko prašymas – sugedęs melioracijos drenažas
suremontuotas valstybės
lėšomis. Gatvių apšvietimo lempų keitimas LED
lempomis vėluoja – iki
šiol atlikta tik maždaug
30 proc. numatytų darbų. Bauda, kurią teismas
paskyrė už viešųjų pirkimų pažeidimus įsigyjant
fontano Laisvės aikštėje
darbus, sumokėta iš savivaldybės biudžeto, o
teismo išlaidas padengė
draudimas. Takas Pakuonio
pagrindinės mokyklos link
atnaujintas panaudojus dėvėtas plyteles, likusias remontuojant F. Martišiaus gatvę
ir autobusų stoties prieigas.
Prienų stadionas nėra baigtas, nes trūksta maždaug
200 tūkst. eurų. Stadionas
turi būti baigtas ateinančiais
metais. Kodėl iki šiol neišasfaltuota Vėjų gatvė Pakuonyje, bus atsakyta kitame
posėdyje.

„Tulpės“ sanatorija – Birštono
kurorto identiteto atspindys

ATKelta IŠ 2 p.
tingumo programų įvairovė,
kuri apibūdina sanatoriją kaip
vieną iš flagmanų sveikatos
politikos ir įgūdžių formavimo srityje.
Be abejo, labai daug reiškia
geras ir sveikas darbo kolektyvas, kurio kiekvienas narys
stengiasi, kad ligonis ar klientas būtų patenkintas ir norėtų
čia vėl sugrįžti. Juolab kad
„Tulpės“ sanatorijoje taikomi unikalūs gydymo gamtiniais ištekliais būdai suteikia
galimybę žmogui pasveikti,
o graži gamta, puikus kraštovaizdis atsigauti sielai.
Kalbėdama apie sanatorinį gydymą, žmogaus santykį
su liga, L. Patinskienė pažymėjo, kad esmė – žinoti, tikėti ir eiti su liga. Susirgus ar
įvykus nelaimingam atsitikimui, patyrus insultą ar infarktą, žmogaus gyvenime
įvyksta staigus lūžis,
atnešantis nepageidaujamų pasekmių. Tačiau,
pasak gydytojos, jeigu nori gyventi ir būti
sveikas, turi pergalvoti
savo gyvenimo būdą ir
galimus pokyčius, keisti mitybą, įjungti fizinį
aktyvumą į kasdieninę
dienotvarkę. O valgyti reikia ne egzotinius
vaisius ir augalus, bet

tai, kas auga aplink mus 100
km atstumu.
„Besibaigiantys 2018 m.
buvo ypatingi – kupini problemų, bet mes jas priėmėme kaip iššūkį, su kuriuo susidorojome žvelgdami į ateitį
ir tikėdamiesi dirbti dar geriau. Tai – sveikatos paslaugų efektyvinimas, siekiant
išlaikyti įnoringą klientą, tai
– iššūkis motyvuoti darbuotojus plečiantis konkurencingai
aplinkai ir svarbiausia užduotis – naujo ,,Baltosios vilos“
pastato statybos darbų pabaiga“, – sako direktorė.
Taigi, „Tulpės“ sanatorija,
nors ir nedidelė, tačiau svarbi. Pasak direktorės, nėra ir
konkurencijos su kitomis
Birštono sanatorijomis, nes
kiekviena jų turi savo nišą ir
daro tai, kas geriausia žmogui
– grąžina jam sveikatą.

 EVANGELIJOS TAKU
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Per sprogimą degalinėje žuvo du žmonės

Indijos aerokosminiame centre - sprogimas

Vidurio Italijoje trečiadienį driokstelėjus sprogimui žuvo du
žmonės ir dar mažiausiai 10 buvo sužeisti, pranešė ugniagesiai
ir policininkai. Remiantis pirminiais duomenimis, degalinėje
užsidegus benzinvežiui įsiplieskė gaisras ir driokstelėjo sprogimas.

Indijos pietiniame Bangaloro mieste įsikūrusiame
aerokosminiame centre sprogus vandenilio balionui žuvo
mažiausiai vienas žmogus, dar trys buvo sužeisti, trečiadienį
pranešė naujienų agentūra AP.

Pasaulio pabaigoje įvyks susitikimas
su Dievo gailestingumu
Bažnyčia kviečia savęs
paklausti: „Kokia bus mano
pabaiga? Kai mane Viešpats
pašauks, kokį norėčiau, kad
mane rastų?“ Turiu atlikti sąžinės sąskaitą, įvertinti tai,
kas negerai, kad pakeisčiau
į tai, kas gera ir puoselėtina.
Kiekvienas turime daug gerų
dalykų. Nesame vieni. Mums
padeda Šventoji Dvasia.
Popiežius Pranciškus rytmečio Mišiose kalbėjo apie
didžiąją pjūtį – žmonijos ir
pasaulio pabaigą pagal Apreiškimo Jonui skaitinį, kuris buvo skaitomas antradienio Mišių Žodžio liturgijoje.
Šventasis Tėvas kvietė per
likusias šios savaitės dienas,
kuriomis pasibaigia Liturginiai metai, pagalvoti apie savo ir pasaulio pabaigą.
Popiežius sakė, kad labai
išmintinga apie tai pagalvoti.
„Kokia bus mano pabaiga?“
„Kai mane Viešpats pašauks,
kokį norėčiau, kad mane rastų?“ Mintys apie tai mums
padeda žengti pirmyn į susitikimą su Dievu, kai turėsime
atsiskaityti, tačiau kartu išmuš
„džiaugsmo valanda“.
Pasak popiežiaus, išmintinga galvoti apie laikų pabaigą,
o tai reiškia atlikti sąžinės sąaskaitą, kad paaiškėtų, kuriose srityse dar turime pasitaisyti ir kurias puoselėti, nes jos
yra geros. Bažnyčia ragina susimąstyti apie tai ypač dabar,
per paskutiniąją Liturginių
metų savaitę. Tai malonė, nes
paprastai nemėgstame galvoti
apie pabaigą, nuolat atidedame šias mintis kitai dienai...
Šv. Jonas pirmajame Mišių
skaitinyje pasaulio pabaigą
pavaizdavo kaip pjūties metą.
REKLAMA

Kristus ateina su aštriu pjautuvu rankose. Kai ateis pjūties
metas, turėsime parodyti savo
kviečių kokybę, savo gyvenimo kokybę. Galbūt kas nors iš
jūsų sako: „Tėve, nebūk toks
niūrus, nemėgstame tokių dalykų“. „Tačiau tai yra tiesa“,
– sakė popiežius.
Pjūties metu įvyks kiekvieno mūsų susitikimas su Viešpačiu. Įvyks susitikimas ir
kiekvienas ištarsime Viešpačiui: „Štai mano gyvenimas.
Štai mano kviečiai. Štai mano
gyvenimo kokybė. Ar suklydau?“, – visi to turėsime paklausti, nes visi suklystame.
„Dariau gera“, – visi darome
gera, tada parodysime Viešpačiui savo kviečius.
Šventasis Tėvas toliau klausė homilijoje: „Ką pasakyčiau
Viešpačiui, jei jis pašauktų šiandien? „Nepastebėjau,
buvau neatidus.“ Tiesa, mes
nežinome nei dienos, nei valandos. „Tačiau, tėve, nekalbėk šitaip, esu jaunas“.
„Žiūrėkite, kiek daug jaunimo išeina, daug pašaukto
jaunimo.“ Nei vieno gyvybė
neapdrausta. Tikra tai, kad visiems ateis pabaiga. Kada tai
įvyks? Težino vienas Dievas,
sakė popiežius.
Bus naudinga šią savaitę
pamąstyti apie pabaigą. Ką
darysiu, jei Viešpats šiandien
mane pasišauktų, ką jam sakysiu? Kokius kviečius jam
parodysiu? Mintys apie pabaigą leidžia žengti pirmyn.
Tai nėra statiška mintis. Ją
veda pirmyn dorybės ir viltis. Taip, ateis pabaiga, tačiau
pabaigoje bus susitikimas:
susitikimas su Viešpačiu.
Tai tiesa, įvyks atsiskaitymas
už tai, ką padariau, bet taip
pat tai bus gailestingumo,
džiaugsmo ir laimės pilnas
susitikimas. Galvoti apie pabaigą, apie kūrinijos pabaigą,
apie savo gyvenimo pabaigą
yra išmintinga. Taip daro išminčiai.
Popiežius tęsė: „Šią savaitę Bažnyčia kviečia savęs
paklausti: „Kokia bus mano
pabaiga? Kai mane Viešpats
pašauks, kokį norėčiau, kad
mane rastų?“ Turiu atlikti sąžinės sąskaitą, įvertinti tai,
kas negerai, kad pakeisčiau
į tai, kas gera ir puoselėtina.
Kiekvienas turime daug gerų

dalykų. Nesame vieni. Mums
padeda Šventoji Dvasia.
Šią savaitę prašykime
Šventosios Dvasios, kad suteiktų „laiko išmintį“, „pabaigos išmintį“, „prisikėlimo
išmintį“, „amžino susitikimo
su Jėzumi išmintį“; kad mums
padėtų suprasti tą išmintį, kuri yra mūsų tikėjime. Tai bus
laiminga susitikimo su Jėzumi diena“, – kalbėjo popiežius ir kvietė:
„Melskime, kad Viešpats
mus tam paruoštų. Kiekvienas iš mūsų užbaikime šią savaitę galvodami apie pabaigą.
„Gyvenimas baigsis. Nepasiliksiu čia amžinai. Kaip norėčiau užbaigti?“
VATICAN NEWS

Ir katalikai
juokiasi...
Autostrada lėkė lengvoji mašina 140 kilometrų per
valandą greičiu. Ją sustabdė
autoinspektorius. Mašinoje
sėdėjo kunigas.
– Tokiu greičiu į pragarą nulėksi, – barasi inspektorius.
– Gerbiamasis, pragaro nebėra, – atsakė klebonas.
– Kaip tai? – nesusigaudė tikrintojas. – Pats esi kunigas ir
teigi, kad pragaro nebėra.
Klebonas ėmė aiškinti:
– Pragaras tuščias: visa
smala išpilstyta ant kelių, o
velniai išstatyti kryžkelėse.

Šį tylų vakarą
susėskime prie Kūčių stalo
ir pasibelskime tylia malda
mes į Kalėdų langą...
ir paprašykime, kad Ji šį vakarą
sujungtų širdis ir mintis visų –
ir artimų ir tolimų,
ir paprašykim Meilės artimui,
Ramybės sielai ir Vilties...

2018 m. gruodžio 24 d. 13.00 val.
kviečiame visus sutinkančius šventes vienatvėje
Birštono parapijos Carito bendruomenės namuose
kartu susėsti prie Kūčių stalo,
pabūti šviesoje sklindančioje nuo Kūčių vakaro
širdyje užsižiebusios ir saugomos Vilties žvakės...
Birštono parapijos Caritas

Sveikata
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Parengta bendradarbiaujant su Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru

Žmonės kalba vidutiniškai 120 žodžių
per minutę greičiu.

Žmogaus akies vokas yra storiausias iš
visų gyvūnų.

av.Bendras ikimokyklinio ugdymo įstaigų saviįvertinimo rezultatas balais

Vaikų maitinimo Prienų miesto ir rajono
klausta
101 vaiko tėvas ar motina
(tik po vieną
iš tėvų). analizė
ikimokyklinėse
ugdymo
įstaigose

,

Liežuviu negalite paliesti savo alkūnės.

2018 m. akcija „Pūsk
balioną, o ne dūmą!“

Taip pat buvo apklausti ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių tėvai. Iš viso

įrangos priežiūra. Taigi api- iš tėvų turimos informacijos tųjų, taip nemano 23 proc. ap2017 m. gegužės
– birželio
Vertinant
ikimokyklinėje
ugdymo įstaigoje vaikams pateikiamo maisto maistingumą,
bendrinant kokybinio tyrimo paaiškėjo, kad dažniausiai klaustųjų).
mėnesiais Prienų miesto
ir rajono ikimokyklinėse

rezultatus galima teigti, kad

vaikai kasdien kelis kartus

Taip pat tyrimo metu tėvų

ustaugdymo
apie įstaigose
daržovių,
baltyminių,
tirtose Prienų rajonopieno produktų, visaverčių angliavandenių, vandens
vyko

ugdymo įstaigose didesnioji dalisdruskos
pagrintojimą, taip pat apie cukraus,
perteklinį vartojimą. Klausiant, kiek vaikai
vartoja
Lapkričio
mėnesį Prienų
dinių higienos reika,,Žiburio“ gimnazijoje,
lavimų yra įgyvendi- paaiškėjo, kad dažniausiai vaikai kasdien kelis
Prienųkartus
r. Išlaužo
žovių, iš tėvų turimos informacijos
nami. Ypač teigiamai
pagrindinėje mokykloje,
galima vertinti tai,
Prienų r. Stakliškių
a kartą gauna šviežių kaip
daržovių
ir vaisių (taip nurodė iš viso 56 proc. apklaustų
tėvų).
laikomi maisto
gimnazijoje,
Prienų r.
Tyrime dalyvavo penkios produktai, kaip paSkriaudžių pagrindinėje
ugdymo įstaimokykloje,
Prienų r.
lbantikimokyklinio
apie grūdines
kultūras,
tiriamųjų
nuomone, vaikai ugdymo įstaigose dažniau
gauna
laikoma indų
švara.
gos (dvi Prienų r. ikimoky- Galima teigti, jog
Šilavoto pagrindinėje
klinio ugdymo įstaigos ir trys didesnioji dalis tirtų
mokykloje,
Prienų r.
tingus
angliavandenius negu nevertingus.Tyrimo
metu
tėvų
buvo
paprašyta
įvertinti,
1 pav. Bendras ikimokyklinio
ugdymo įstaigų
saviįvertinimo
rezultatas
balais
Prienų miesto ikimokyklinio Prienų rajono ikimoVeiverių Tomo Žilinsko
,
ugdymo įstaigos). Atliekant kyklinio ugdymo įstaigų sten- arba kartą gauna šviežių dar- buvo klausiama apie jų pa- gimnazijoje
vyko akcija
kie tyrimą
yra
svarbiausi
vaikų
maitinimo
trūkumai
ikimokyklinėje
ugdymo
įstaigoje.
,,Pūsk
balioną,
o ne
laikytasi
tyrimo
etimaitinimo
orga1 pav.Bendras ikimokyklinio
saviįvertinimo
rezultatas
balais
žovių ir vaisių
(taip nurodė iš sitenkinimą
giasi įgyvendintiugdymo
nustatytus įstaigų
dūmą!“.
kos principų: anonimiškumo higienos reikalavimus.
viso 56 proc. apklaustų tėvų). nizavimu, vaikų atsiliepimus
Akciją organizavo ir vykdė
ir konfidencialumo
(įstaigų
skaičiuoti
šių vertinimų
vidurkiai
(2 pav.).
Vertinant
tai, ar tyrimo
re- Kalbant apie grūdines kultū- apie maitinimą, suvartojamą
pavadinimai neskelbiami, zultatai reikšmingai skiriasi ras, tiriamųjų nuomone, vai- maisto kiekį, vandens kiekį, visuomenės sveikatos specijiems suteikti Nr.1,2 – Prienų Prienų rajono ikimokyklinio kai ugdymo įstaigose dažniau apie galimybę vaikams atr. įstaigos,
Nr. 3,4,5
sinešti saldumynų,
požiūrio tėvai. Iš viso
Taip
pat– Prienų
buvo ugdymo
apklausti
ikimokyklinio
ugdytinių
gauna vertingusugdymo
angliavande- įstaigų
įstaigoseirir Prienų
miesto įstaigos).
miesto įstaigose, galima teigti, nius negu nevertingus.Tyri- į valgymo kultūros mokymą.
Tyrimo metu buvo
jog pagal
bendrus
visų kriteri- (tik
mo metu
buvo iš
paprašyta
apklausta
101vertivaiko
tėvas
ar motina
po tėvų
vieną
tėvų). Apibendrinant atliktos tėvų
nama įstaigų virtuvės higi- jų įvertinimo balus įstaigų vir- įvertinti, kokie yra svarbiausi apklausos galima teigti, kad
ena, tam sudaryta anketa, tuvės higienos lygis
Vertinant ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vaikams pateikiamo maisto maistingumą,
kurią pildė įstaigų vadovai. mažai kuo skiriasi
Tyrimo metu analizuota, ar (1pav.).
klausta
apie daržovių, baltyminių, pieno produktų, visaverčių angliavandenių, vandens
vaikų maitinimo valgiaraščiai
Taip pat buvo
tiriamose įstaigose sudaro- apklausti ir ikimotaip pat kyklinio
apie cukraus,
druskos perteklinį vartojimą. Klausiant, kiek vaikai vartoja
mivartojimą,
pagal rekomenduojamas
ugdymo
paros energijos ir maistinių įstaigų ugdytinių
daržovių,
tėvų turimos
informacijos paaiškėjo, kad dažniausiai vaikai kasdien kelis kartus
medžiagų
normasišvaikams,
tėvai. Iš viso apar maisto paruošimas ir patie- klausta 101 vaiko
arba
kartą
gauna
daržovių
ir vaisių (taip nurodė iš viso 56 proc. apklaustų tėvų).
kalų
įvairumas
atitinka
vaikų šviežių
tėvas ar motina
(tik
2 pav. Maitinimo trūkumų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje vertinimas vidurkiais
amžiaus ypatumus ir sveikos po vieną iš tėvų).
mitybos
principus
bei
taisyKalbant apie grūdines
kultūras,
tiriamųjų
vaikai
ugdymo
įstaigose
tėvų vertinimas
vaikų dažniau gauna
vaikųnuomone,
maitinimo trūkumai
iki- bendras
Vertinant
ikimokyklinėje
kles. Taip pat buvo vertintos ugdymo įstaigoje vaikams mokyklinėje ugdymo įstaigo- maitinimo ikimokyklinėje ugįstaigų vaikų
maitini- pateikiamo maisto
įstaigoje
atžvilgiu
yra
vertingus
angliavandenius
negumaistinnevertingus.Tyrimo
metudymo
tėvų
buvo
paprašyta
įvertinti,
je. Apskaičiuoti
šių vertinimų
2tiriamų
pav.Maitinimo
ikimokyklinėje
ugdymo
įstaigoje
vertinimas
vidurkiais
mo
patalpos, įvertinta, kokiostrūkumų
gana
geras,
tėvai
gerai
vertina
gumą, klausta apie daržovių, vidurkiai (2 pav.).
taisyklės
tiek vaikams tiekiamo ugdymo
maisto
Taigi, tėvų
nuomone, šie
baltyminių,
pieno produktų,
kokienustatytos
yra tiriamose
svarbiausi
vaikų
maitinimo
trūkumai
ikimokyklinėje
įstaigoje.
įstaigose, pvz., dėl rankų plo- visaverčių angliavandenių, vaikų maitinimo trūkumai maistingumą, tiek maitinimo
vimo, higienos palaikymo. vandens vartojimą, taip pat pasitaiko gana retai, kiek daž- grafiką, maisto kiekį ir skonį,
Apskaičiuoti šių vertinimų vidurkiai (2 pav.).
Įvertinta maisto produktų apie cukraus, druskos per- niau minėta tai, jog nepakan- yra patenkinti tuo, kaip ikimosaugojimas ir apdorojimas, teklinį vartojimą. Klausiant, kama produktų įvairovė (taip kyklinėje ugdymo įstaigoje
indų saugojimas ir virtuvės kiek vaikai vartoja daržovių, mano iš viso 35 proc. apklaus- ugdoma maitinimosi kultūra.
tyrimas, kurio tikslas –
įvertinti vaikų maitinimo
Prienų miesto ir rajono
ikimokyklinio ugdymo
įstaigose praktiką bei
apibrėžti tobulinimo
galimybes.

M I T A I

Mitas. Riešutai storina. Priešingai – riešutuose labai daug
maistingųjų medžiagų ir jie gali būti puikus, širdžiai naudingas ir
sveikas užkandis. Nemažai žmonių riešutus iš savo raciono išbraukia
stengdamiesi atsikratyti antsvorio, kadangi mano, kad juose esantis
riebalų ir kalorijų kiekis lieknėjimo pastangas pavers niekais. Tačiau
riešutų mėgėjai žino ir džiaugiasi – net vienas riešutas gali padėti
suvaldyti ir antsvorio problemą.

Mitas. Fizinis aktyvumas nereikalingas vyresniame amžiuje – tik
tiems, kurie „pačiame jėgų žydėjime“.
Visai ne. Reguliarus fizinis krūvis gerina tiek gyvenimo kokybę, tiek
savijautą bet kokio amžiaus žmonėms. Net ir senjorams galioja ta pati
taisyklė – 30 minučių per dieną.

alistės, vykdančios sveikatos
priežiūrą mokyklose. Akcijos
metu mokiniams buvo dalinami balionai – jie galėjo išbandyti savo jėgas varžydamiesi
balionų pūtimo rungtyje. Aktyviausiai dalyvavę ir greičiausiai išpūtę balionus mokiniai buvo apdovanoti simbolinėmis Prienų r. savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro
dovanėlėmis. Tądien mokiniams dar kartą buvo priminta
apie rūkymo keliamą žalą ne
tik pačiam rūkančiajam, bet ir
aplinkiniams.

Mitas. Labai sveika kartais pabadauti ar išsivalyti organizmą.
Kūnas nekaupia kenksmingų medžiagų, o jas neutralizuoja, paverčia
nekenksmingais junginiais ir pašalina. Inkstai, kepenys, oda ir
plaučiai – visi šie organai tarnauja kaip organizmo valymo sistema,
todėl papildomai jo valyti nereikia. Badaujant ardomi savi audiniai,
nes kūnui reikia gauti energijos išgyventi. Tokia priemonė ne išvalo,
o priešingai – badavimo metu prisigamina daug toksinių medžiagų.

 SVEIKATA
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Prienų rajono gyventojų demografinių duomenų apžvalga

Vidutiniškai per metus žmogus
susapnuoja 1460 sapnus.

Paminėta Tarptautinė
nerūkymo diena

Lapkričio 28 d. Prienų
daugiafunkciame sporto
komplekse (arenoje)
vyko stalo teniso turnyras
1x1 „Laikyk raketę
vietoj cigaretės“, skirtas
Tarptautinei nerūkymo
dienai paminėti.

Turnyrą organizavo Prienų
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Turnyro
dalyviai bei renginio žiūrovai
galėjo pasikonsultuoti sveikos
gyvensenos klausimais, pasimatuoti arterinį kraujo spaudimą, sužinoti savo kūno masę
ir kūno riebalų procentinį kiekį, pasitikrinti savo sveikatos

žinias dalyvaudami viktorinoje ir laimėti Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro įsteigtus suvenyrus.
Turnyre susirungė stalo tenisininkai. Po ilgų ir atkaklių
varžybų paaiškėjo, jog 1x1
turnyre geriausiai pasirodė ir
pirmąją vietą užėmė Renatas
Preikša. Antroji vieta atiteko
Gintautui Baltrimui, o trečiąją prizinę vietą užėmė Kęstutis Vilkišius.
Prienų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras
dėkoja vyr. teisėjui ir renginio vedėjui Linui Žilevičiui
ir visiems dalyviams.

REIKALINGA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA:
�8319� 544 27, PRIENAI.VS.BIURAS�GMAIL.COM
RENGINYS BUS FOTOGRAFUOJAMAS
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Mitas. Šepetėliu reikia valyti tik dantis.
Reikia nepamiršti ir apie liežuvio paviršių, nes čia gali kauptis
bakterijos, sukeliančios nemalonų burnos kvapą. Taigi liežuvio, kuris,
kaip ir žmogaus pirštai, turi unikalų atspaudą, nugarėlę patariama
papildomai nuvalyti po dantų valymo.

Per pastaruosius ketverius metus gyventojų skaičius mažėjo visoje šalyje,
išimtis ir Prienų rajonas. Pagal 2017 m.Garsiausias
duomenis
Prienų rajono savivaldyb
kada nors girdėtas
Ketvirtis žmogaus kaulų
yra pėdose.
gyveno
27121 asmuo, o 2018 m. – 26492 knarkimas
asmenys. buvo
Pagal
lytį Prienų rajone moter
87,5 decibelų.
sudaro didesnę gyventojų dalį.

Prienų rajono gyventojų demografinių
duomenų apžvalga

Prienų rajono gyventojų demografinių duomenų apžvalga

Per pastaruosius ketverius metus gyventojų skaičius mažėjo visoje šalyje, ne
išimtis ir Prienų rajonas. Pagal 2017 m. duomenis Prienų rajono savivaldybėje
gyveno 27121 asmuo, o 2018 m. – 26492 asmenys. Pagal lytį Prienų rajone moterys
sudaro didesnę gyventojų dalį.
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rodiklis didėjo. Priemetus gyventojų skaičius
nų rajone 2015–2017
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Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė (toliau VGT) Lietuvoje per trejus metus ilgėjo (2015m. –
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mis, vidutinė tikėtina gyvenimo
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trukmė (toliau VGT) Lietuvoje
per trejus metus ilgėjo (2015m.
– 74,51 m., 2016 m. – 74,9 m., Prienų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, nuo 2015 m. stebima gimstam
2017 m. – 75,7 m.). Prienų rarodiklio mažėjimo tendencija, nors prieš tai nuo 2013 m. gimstamumo rod
jone VGT vidurkis buvo trumpesnis negu bendrasdidėjo.
Lietuvos Prienų rajone 2015–2017 m. laikotarpiu gimstamumo rodiklis sumažėjo
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musiųjų ir mirusiųjų skaičiaus)
ir Prienų rajone 2008–2017 m.
Prienų rajone per pastaruosius
penkerius metus išliko panašus
ir neigiamas. Lyginant Lietuvos Prienų rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, nuo 2015 m. stebima gimstam
ir Kauno apskrities duomenis,
rodiklio mažėjimo tendencija, nors prieš tai nuo 2013 m. gimstamumo rod
prieaugis panašus, tačiau taip
pat neigiamas. 2017didėjo.
m. Prienų Prienų rajone 2015–2017 m. laikotarpiu gimstamumo rodiklis sumažėjo
karto,
rajone natūralus gyventojų
prie-o lyginant su Lietuva – 1,2 karto.
augio rodiklis buvo 2,55 karto
mažesnis už Lietuvos.
Prienų rajone, kaip ir visoje
Lietuvoje, nuo 2015 m. stebi4 pav. Gimstamumo rodiklio dinamika Lietuvoje, Kauno apskrityje
ma gimstamumo rodiklio mair Prienų rajone 2008–2017 m.
žėjimo tendencija, nors prieš
tai nuo 2013 m. gimstamumo

Mitas. Cigarai yra švaresnis produktas nei cigaretės, todėl
juos rūkyti sveikiau.
Rūkant cigarus nikotino, pagrindinės kenksmingos medžiagos,
gaunama iki 20 kartų daugiau, nei rūkant cigaretę.

Mitas. Epilepsija sergantis asmuo negali dirbti, mokytis, kurti
šeimos, turėti vaikų.
Sergantieji epilepsija, kaip ir visi kiti, gali turėti šeimą, vaikų, dirbti
ir mokytis. Tiesa, yra išimčių – patiriantiems dažnus epilepsijos
priepuolius mokytis ir dirbti yra sunku.

SVEIKATA 
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Jei žmogus po didelio fizinio krūvio
netenka dalies savo kūno masės, tai
numestą svorį sudaro ne riebalai, o
būtent vanduo.

Protingų žmonių plaukų sandaroje
daugiau cinko ir vario.

Epilepsija serga apie 1 proc. Lietuvos
gyventojų.

Parengta fizinio aktyvumo
piramidė
Pastaraisiais
dešimtmečiais vaikų
bei paauglių pramogų
ir laisvalaikio pobūdis
pasikeitė – tapo daug
pasyvesnis.

Vaikai, kurie daug laiko
praleidžia prie televizoriaus,
skaitydami, mokydamiesi,
žaisdami kompiuterinius žaidimus ar „maigydami“ savo
mobilųjį telefoną, rizikuoja

M I T A I

nutukti, turėti padidėjusį arterinį kraujo spaudimą, dažniau patirti kaklo ir juosmens
skausmus ar kitus funkcinius
negalavimus.
Piramidėje labai trumpai ir
vaizdžiai pateiktos bendrosios fizinio aktyvumo rekomendacijos praktinių pavyzdžių pavidalu, kaip mankštintis, kad būtų pasiektas rekomenduojamas fizinio aktyvumo lygis.
Teigiama fizinio aktyvumo

Mitas. Jei iš burnos sklinda blogas kvapas, vadinasi, žmogus
nevalo dantų. Iš burnos blogas kvapas gali sklisti dėl įvairių
priežasčių – dėl ėduonies pažeistų dantų, netinkamų mitybos įpročių,
uždegimo burnos ertmėje, sutrikusio virškinimo ar apskritai dėl ligos ir
pan. Šiuo atveju labai svarbu kreiptis į odontologą. Jei, pašalinus visas
galimas priežastis, blogas kvapas iš burnos toliau sklis, odontologas
rekomenduos jums apsilankyti pas atitinkamą specialistą.

patirtis vaikystėje padeda sukurti tvirtus sveiko ir produktyvaus gyvenimo ateityje pagrindus. Reguliari fizinė veikla skatina kaulų ir raumenų
augimą, padeda sukurti tinkamą laikyseną, lavina judesių
koordinaciją ir pusiausvyrą,
stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, teigiamai veikia
kvėpavimo sistemą, virškinimo sistemos darbą. Be to, didina pasitikėjimą savimi bei
gerina savigarbą.

Mitas. Sloga – neužkrečiama liga ir dažniausiai praeina
greitai, be jokių medikamentinių priemonių. Sloga yra oro
lašelinė infekcija, nosies gleivinės uždegimas. Tikriausiai daugelis
iš mūsų bent kartą gyvenime patyrėme tą jausmą, kai kitą dieną,
pabendravus su kolega ar bendramoksliu, kuris sloguoja, ir patys
imame sloguoti. Dažnas iš mūsų net nesiimame jokių gydymo
priemonių, kol sloga nepradeda varvėti it upelis.

Mitas. Skolinant batus ar šlepetes artimiesiems nagų
grybeliu užsikrėsti neįmanoma.
Skolindami avalynę, rankšluosčius ar plaušines galite apsikrėsti nagų
grybeliu.

10 SVEIKATA
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Ministrų padėkos už aktyvią veiklą sveikatą stiprinančioms mokyklom
Lapkričio 29 d.
III nacionalinės
mokslinės-praktinės
konferencijos „Vaikų
sveikatos stiprinimas.
Nuveikti darbai ir nauji
iššūkiai“ metu Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazijos
bendruomenei ir
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos bendruomenei
buvo įteikti sveikatos
apsaugos ministro
Aurelijaus Verygos ir
švietimo ir mokslo
ministrės Jurgitos
Petrauskienės padėkos
raštai už aktyvų
dalyvavimą sveikatą
stiprinančių mokyklų
tinkle.

Labai džiugu, kad Prienų
,,Ąžuolo“ progimnazija ir Balbieriškio pagrindinė mokykla,
puoselėdamos sveiką gyvenseną, atveria duris į sveikesnį gyvenimą ne tik jaunajai
kartai, bet ir visai mokyklos
bendruomenei, o savo kilniais
vykdomais darbais sėkmingai
prisideda prie ateities Lietuvos

kūrimo.
Balbieriškio pagrindinės
mokyklos bendruomenė viena iš pirmųjų rajone įsijungė
į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla“. Jau 2000 metais vykdė
programą „Sveikas vaikas
sveikoje aplinkoje“ – organizavo rajonines konferencijas sveikatingumo ugdymo
temomis, dalyvavo teminėse
sveiko maisto šventėse rajone ir respublikinėse sveikuolių
šventėse Palangoje. Nuo 2014
metų Balbieriškio pagrindinė
mokykla sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle „Sveika
mokykla“ vykdo programą
„Laimingas žmogus sveikoje
mokykloje“.
Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazija sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklose dalyvauja nuo 2013 metų. Per šį laikotarpį įgyvendino 5 m. veiklos
programą ,,Sveiko gyvenimo
kelyje“ ir ne kartą gavo padėkas iš respublikinio sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo

koordinacinio centro už kokybišką veiklų organizavimą.
Nuo 2018 m. metų įgyvendina ilgalaikę programą (2018–
2022 m.) ,,Renkuosi gyventi
sveikai“. Įgyvendindama šią
programą, progimnazija plėtoja ir gilina integruotų, visa
apimančių sveikatos stiprinimo veiklų sistemą mokykloje, skatinančią visos mokyklos
bendruomenės poreikį gyventi

sveikiau ir sudarančią sąlygas
šiam poreikiui tenkinti. Organizuojamas šios krypties veiklas dar paįvairina ir sustiprina „Ąžuolo“ progimnazijoje
vykdomas ,,Erasmus“+ tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas ,,Jauni europiečiai – aktyvūs ir sveiki“
(,,Young Europeans Active
and Healthy – Y.E.A.H.“) kartu su partnerėmis mokyklomis
Stasys Valančius (viduryje)

Irena Tarasevičienė (viduryje)

iš Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Latvijos ir Rumunijos. Sportinių veiklų, fizinio
aktyvumo, sveikos gyvensenos populiarinimas mokykloje, vykdant sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklas ir
jas integruojant į ,,Erasmus+“
projekto vykdymą, – puiki galimybė tiesiogiai įtraukti mokinius, juos aktyvinti, plėsti
jų žinias ir paveikiai formuoti
teisingą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą, skatinti rūpinimąsi savo sveikata, taip pat

apsikeisti darbo patirtimis ir
mokytis vieniems iš kitų europiniame lygmenyje.
Didelis ačiū Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos
bendruomenėms, kad rūpinatės visos mokyklos bendruomenės sveikata bei gerove
ir nelaukiate lyderių, o patys
esate lyderiai vaikų sveikatos
stiprinio srityje. Linkime Jums
neblėstančios energijos, puikių idėjų, kūrybiškumo ir tikėjimo savo darbų prasme.

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“.

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.

Programą sudaro 3 dalys: pradinis
pokalbis, 8 val. trukmės praktiniai
užsiėmimai, baigiamasis pokalbis.
Užsiėmimus veda Prienų švietimo
pagalbos tarnybos ir Prienų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistai.

Prienų 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/

lėtinių

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

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

INFORMACIJĄ RINKO:
PARENGĖ:

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

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

Dalyvavimas programoje yra
NEMOKAMAS ir KONFIDENCIALUS.

Dalyvavimas programoje yra
SAVANORIŠKAS ir NEMOKAMAS.

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

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.

INFORMACIJĄ RINKO:

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

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

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per Ukrainą” 07:00
Gimtoji žemė 07:25 Vaiduoklių
medžiotojai ir Ledo dvasia 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios
12:00 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos 12:55
Pasaulio dokumentika. Baltieji
liūtai. Gimę laisvėje 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 Gyvenimas yra
gražus (50/50) 00:50 Liusi 02:20
Klausimėlis 02:40 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos 03:30 Pasaulio dokumentika.
Baltieji liūtai. Gimę laisvėje
06:10 Madagaskaro pingvinai (30)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko gyvenimas (62) 07:05 “Nickelodeon”
valanda. Keista šeimynėlė (7)
07:35 Neramūs ir triukšmingi (3)
08:05 Riterių princesė Nela (16)
08:35 Tomo ir Džerio pasakos (6)
09:00 Ogis ir tarakonai (1) 09:10
Ogis ir tarakonai (2) 09:20 Ogis ir
tarakonai (3) 09:30 Nebijok pažinti
10:00 KINO PUSRYČIAI Narsusis
riteris Justinas 11:55 Šnipų vaikučiai 13:35 Storulis ringe 15:50 Eisas Ventura. Naminių gyvūnėlių
detektyvas 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS. PREMJERA Vilis ir pašėlę ratai 21:20
Brėkštanti aušra. 2 dalis 23:40
PREMJERA Traukinys į Holivudą
01:40 Apgaulės meistrai 2
06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1/125s
07:00 Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/12s. 07:30 Aladinas
1/118s. 08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/126s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/100s. 09:00
Virtuvės istorijos 8/14s. 09:30 Gardu Gardu 6/14s. 10:00 Svajonių
ūkis 5/14s. 10:30 Tavo supergalia
1/7s. 11:00 Kelionių panorama
1/6s. 11:30 Didysis šunų pabėgimas 13:15 Jūrų dinozaurai 3D
14:05 Užburta meilė 15:10 Simpsonai 29/13s. 15:45 Ekstrasensų
mūšis 17/280s. 17:25 Laimingas,
nes gyvas 1/5s. 18:30 TV3 žinios
342 19:17 TV3 sportas 19:22 TV3
orai 342 19:25 Eurojackpot 155
19:30 Vienas namuose 21:45 Prarastasis miestas Z 00:35 Geležinis
žmogus 3 02:45 Veidai minioje
04:35 Bibliotekininkai 3/7s.

levitrina 09:00 Varom! (8) 09:30
Varom! (9) 10:00 Nutrūkę nuo
grandinės (4) 10:30 Gamtos čempionai (3) 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (5) 12:35 Anthonis
Bourdainas. Nepažįstami kraštai
(8) 13:30 Ekstrasensų mūšis (12)
15:50 Nusikaltimų tyrėjai (1) 17:00
Betsafe–LKL. Neptūnas - Dzūkija
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 MANO HEROJUS Nepalaužiama
drąsa 00:30 AŠTRUS KINAS
Dingę be žinios 02:35 Ekstrasensų mūšis (12)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
„Skonio reikalas“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Vanda Mingailaitė-Tumėnienė“ 07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas 10:00 „Skonio
reikalas“ 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
(5/1) 13:15 „Šeimininkė“ (1/3;
1/4) 15:25 TV parduotuvė 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (62) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (62 tęs.;
63) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
„Mentalistas“ (5; 6) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Mentalistas“ (6
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija „Trojos arklys“ (5/3; 5/4)
00:45 „Širdies plakimas“ (25; 26)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/2;
4/3) 04:40 „Mentalistas“ (1) 05:30
„Neprijaukinti. Australija“
06:15 Televitrina 226 06:30 Ledo
kelias 6/1s 07:30 Superaudra.
Pragaras ir potvyniai 08:30 Sandėlių karai 9/14s 09:00 Vienam
gale kablys 19/45s 09:30 Statybų
gidas 5/14s. 10:00 Gazas dugnas
1/14s. 10:30 Autopilotas 1/14s.
11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės 3/10s. 11:30 Sandėlių karai
9/15s. 12:00 Jokių kliūčių! 1/103s.
13:00 Pavojus migracijoms 1/1s.
14:00 Pavojingiausi pasaulio
keliai 1/115s. 15:00 Ledo kelias
6/2s. 16:00 Aliaskos geležinkeliai 1/105s. 17:00 Sandėlių karai
18:00 Skorpionas 3/21s. 19:00
Amerikos talentai 11/8s. 21:00 Žinios 342 21:53 Sportas 21:58 Orai
342 22:00 Vėlaus vakaro panorama 1/6s. 22:30 Grotos gyvenimui
1/10s. 01:45 Tavo kompanija

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
Lietuva mūsų lūpose 08:00 Misija: Vilnija 08:30 ARTS21. Meno
ir kultūros žurnalas 09:00 Mano
mama gamina geriau! 10:00 Į
sveikatą! 10:30 Garsiau 11:00
Už kadro 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Giacomo Puccini. Opera
„Bohema” 14:00 Grupės „Pelenai” jubiliejinis koncertas „Ugnies
paliesti. 20 metų kartu” 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 16:00
Euromaxx 16:30 Klauskite daktaro
17:20 Stilius 18:15 Daiktų istorijos
19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45 Stambiu planu 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Hičkokas ir Triufo 22:15 Koncertuoja
Philippe Jaroussky 00:20 Dabar
pasaulyje 00:50 Europos kinas.
Mano paslapties gėlė 02:35 Do06:15 Didžiojo sprogimo teorija kumentinė istorinė laida „Lietuvos
(18-22) 08:45 Sveikatos ABC te- kolumbai”
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13.00 val.
„Policijos akademija 3. Vėl
apmokymuose“

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. Premjera.
Kerintis Tailandas 12:55 Pasaulio
dokumentika. Paslaptingas šunų
pasaulis 2 13:50 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 Premjera
21:55 (Ne)Tikros prancūziškos
vestuvės 23:30 Mumijos sugrįžimas 01:40 Pasaulio dokumentika.
Kerintis Tailandas 02:35 Pasaulio
dokumentika. Paslaptingas šunų
pasaulis 2 03:30 Istorijos detektyvai 04:20 Puaro
06:10 Madagaskaro pingvinai (31)
06:35 Nepaprastas Gumuliuko
gyvenimas (63) 07:05 Nickelodeon valanda. Keista šeimynėlė (8)
07:35 Neramūs ir triukšmingi (4)
08:05 Ogis ir tarakonai (4) 08:15
KINO PUSRYČIAI Linksmosios
pėdutės 10:20 Muzikinė kaukė
13:00 Policijos akademija 3. Vėl
apmokymuose 14:45 Tėčio dienos rūpestis 16:40 Ne vienas
kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Lietuvos balsas 22:50 Naktis su
uošviu 00:35 Taktinis puolimas
02:15 Traukinys į Holivudą
06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas
ir Deilas skuba į pagalbą 1/126s.
07:00 Transformeriai. Maskuotės
meistrai 2/13s. 07:30 Aladinas
1/119s. 08:00 Čipas ir Deilas skuba į pagalbą 1/127s. 08:30 Mamyčių klubas 20/14s. 09:00 Kulinarinis detektyvas 1/14s. 09:30
Penkių žvaigždučių būstas 5/14s.
10:00 Pasaulis pagal moteris
6/14s. 10:30 Svajonių sodai 14
11:30 Aplink Lietuvą. Miestai 2/7s.
12:30 Naujas imperatoriaus pokštas 14:00 Gibė 15:50 Nilo perlas
18:00 Raudonas kilimas 4/9s.
18:30 TV3 žinios 343 19:22 TV3
sportas 19:27 TV3 orai 343 19:30
X Faktorius 6/12s. 22:40 Non-Stop
00:40 Vaiduoklių ieškotojai 01:10
Vaiduoklių ieškotojai 01:35 Grainderis 02:00 Grainderis 02:25
Ekstrasensų mūšis 03:55 Kaulai
04:45 Bibliotekininkai
06:20 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami kraštai (8) 07:20 Gamtos čempionai (3) 08:30 Tauro
ragas 09:00 Sveikatos kodas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės (5)

10:30 Amūras – Azijos Amazonė
(1) 11:40 Velniški Stivo Ostino išbandymai (6) 12:40 Geriau vėliau,
negu niekada (1) 13:40 Ekstrasensų mūšis (13) 16:30 Nusikaltimų
miestas (18) 17:00 Betsafe–LKL.
Žalgiris - Rytas 19:30 Vėpla 21:55
Karo vilkai. Likvidatoriai V (8)
22:55 Gyvi numirėliai (12) 23:55
Baudžiamasis būrys 01:50 Dingę be žinios
05:30 „Neprijaukinti. Australija“
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. G. E. Mohl
- Basanavičienė“ 07:55 „Pasaulis
iš viršaus“ 08:30 Kaimo akademija 09:00 Šiandien kimba 10:00
„Cukrus prieš riebalus“ 11:15 4
kampai 11:45 „Skonio reikalas“
12:15 Lryto popuri 13:00 Adomo
obuolys 14:00 „Ant bangos“ 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Krepšinio
pasaulyje su V 17:00 „Patriotai“
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
„Svetimų troškimų sūkurys“ (1;
2) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
„Svetimų troškimų sūkurys“ (2 tęs.)
21:00 „24/7“ 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ (5/1) 00:00 „Gluchariovas“
(3/1) 01:05 „Albanas“ (10) 02:10
„Vienišas vilkas“ (14) 03:00 „Moterų daktaras“ (3/2)
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21.00 val.
„Eilinis Džo. Kerštas“

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
Štutgarto kriminalinė policija 3
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. Pikasas 00:00 LRT radijo žinios 00:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 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
06:10 Televitrina 226 06:25 Ledo Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
kelias 6/2s. 07:25 Pavojus migra- žinios 04:05 Vartotojų kontrolė
cijoms 1/1s 08:30 Sandėlių ka- 05:00 Seserys
rai 9/16s. 09:00 Gyvūnų manija
3/14s. 09:30 Vienam gale kablys
19/46s. 10:00 Praeities žvalgas 06:05 Mano gyvenimo šviesa
4/14s. 10:30 Savaitė su Kauno (503) 06:35 Mano gyvenimo
Žalgiriu 2/6s. 11:00 100% Da- šviesa (504) 07:05 Mano gykaro 1/6s. 11:30 Sandėlių karai venimo šviesa (505) 07:35 Ma9/17s. 12:00 Jokių kliūčių! 1/104s. dagaskaro pingvinai (32) 08:00
13:00 Pavojus migracijoms 1/2s. Volkeris, Teksaso reindžeris (60)
14:00 Pavojingiausi pasaulio 09:05 Rimti reikalai (50) 09:40
keliai 1/116s. 15:00 Ledo kelias Namai, kur širdis (13) 10:20 KK2
6/3s. 16:00 Aliaskos geležinke- penktadienis 12:00 Meilės sparliai 1/106s. 17:00 Sandėlių karai nai (173) 13:00 Gyvenimo daina
9/18s. 17:30 Sandėlių karai 9/19s. (134) 14:00 Aukštakulnių kerš18:00 Skorpionas 3/22s. 19:00 tas (26) 15:00 Dvi širdys (1340)
Amerikos talentai 11/9s. 21:00 Ži- 15:30 Dvi širdys (1341) 16:00 Dvi
nios 343 21:53 Sportas 21:58 Orai širdys (1342) 16:30 Labas vaka343 22:00 Nakties TOP 7/10s. ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
22:30 Dainų dvikova 2/3s. 23:00 18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Dainų dvikova 2/4s. 23:30 Dainų Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
dvikova 2/5s. 00:50 Daktaras Hau- 20:30 Lituanos Locos 21:00 Rimsas 01:40 Svieto lygintojai 02:30 ti reikalai (55) 21:30 Žinios 22:24
Paskutinis žmogus Žemėje
Sportas 22:27 Orai 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 VAKARO
SEANSAS Terminatorius. Gene05:05 Stilius 06:00 Lietuvos Res- sys 01:00 Juodasis sąrašas (11)
publikos himnas 06:05 Grupės 01:55 Naktis su uošviu
„Pelenai jubiliejinis koncertas
„Ugnies paliesti. 20 metų kartu
07:40 Kultūrų kryžkelė 08:30 Ke- 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniulias 08:45 Krikščionio žodis 09:00 kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
Premjera. Sporto galia 09:30 Eu- 07:25 Simpsonai 07:55 Svajonių
romaxx 10:00 Pasaulio lietuvių sodai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
žinios 10:30 Atspindžiai 11:00 7 Meilės žiedai 11:00 Meilės žiedai
Kauno dienos 11:30 Linija, spal- 12:00 Laukinė žemė 13:00 Pažava, forma 12:00 Lietuva mūsų dėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Palūpose 12:30 Pradėk nuo savęs žadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00
13:00 Stop juosta 13:25 Dainuoju Simpsonai 15:30 Simpsonai
Lietuvą 15:55 Šventadienio mintys 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
16:20 Vienuolynų kelias Lietuvoje 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži16:45 Mokslo ekspresas 17:05 nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
(Ne)emigrantai 18:00 Kultūrin- orai 19:30 Visi mes žmonės 20:30
gai su Nomeda 18:45 Istorijos Moterys meluoja geriau 21:00 TV3
perimetrai. 1 d. Vilniaus Seimas vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
19:40 Premjera. Dauntono abatija 21:57 TV3 orai 22:00 PREMJE1 20:30 Panorama 20:52 Sportas. RA VAKARO KINO TEATRAS
Orai 21:00 Skambantys pasauliai Geras, blogas ir negyvas 23:45
su Nomeda Kazlaus 22:00 Rokiš- Kaulai 00:45 Vaiduoklių ieškotojai
kis – Lietuvos kultūros sostinė. Di- 01:10 Vaiduoklių ieškotojai 01:35
džioji atidarymo ceremonija. 23:30 Grainderis 02:00 Grainderis 02:30
Anapus čia ir dabar 00:15 Kino Ekstrasensų mūšis 03:55 Kaulai
žvaigždžių alėja. Hičkokas
04:45 Bibliotekininkai

07:00 Didžiojo sprogimo teorija (23) 07:30 Stoties policija (1)
08:30 Paskutinis faras (37) 09:30
Šuo (17) 10:40 Gelbėtojai - 112 (1)
11:10 Gelbėtojai - 112 (2) 11:40
Reali mistika (29) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(23) 13:45 Stoties policija (2) 14:45
Paskutinis faras (38) 15:45 Šuo
(18) 16:50 Gelbėtojai - 112 (3)
17:25 Gelbėtojai - 112 (4) 18:00
Info diena 18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (72) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (24) 20:30 Varom! (10)
21:00 Eilinis Džo. Kerštas 23:10
Nepalaužiama drąsa 01:40 Karo
vilkai. Likvidatoriai V (8) 02:35 Gyvi
numirėliai (12) 03:20 Vėpla
05:35 Vantos lapas 06:00 Programa 06:05 TV parduotuvė 06:25
Kitoks pokalbis su D 07:00 Šiandien kimba 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (29) 09:00 „24/7“ 10:00
„Mentų karai. Odesa“ (1/7) 11:10
„Albanas“ (24) 12:20 „Gurovo bylos. Mirtis tiesioginiame eteryje“
(3/4) 13:30 TV parduotuvė 13:45
„Miškinis“ (4/8) 14:55 „Vienišas vilkas“ (23) 16:00 Reporteris 16:58
Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (35)
18:00 Reporteris 18:53 Orai 18:55
„Gluchariovas“ (3/11) 20:00 Reporteris 20:28 Orai 20:30 Nuoga
tiesa 22:00 Reporteris 22:58 Orai
23:00 Adomo obuolys 00:30 Lryto
popuri 01:05 „Albanas“ (11) 02:10
„Vienišas vilkas“ (15) 03:00 „Moterų daktaras“ (3/3) 03:50 „Mentalistas“ (3) 04:45 „Vienišas vilkas“ (15)
05:35 Čempionai
06:15 Televitrina 06:30 6 kadrai
07:00 Aliaskos geležinkeliai 08:00
Havajai 5.0 09:00 Autopilotas
09:30 Bibliotekininkai 10:30 Simpsonai 11:00 Simpsonai 11:30 Kobra 11 12:30 Moderni šeima 13:00
Moderni šeima 13:30 Univeras
14:30 Televitrina 15:00 Havajai
5.0 16:00 Bibliotekininkai 17:00
Kobra 11 18:00 Moderni šeima
18:30 Moderni šeima 19:00 Univeras 20:00 Saša ir Tania 20:30
Žinios 20:58 Orai 21:00 VAKARO PASIRINKIMAS Paskutinis
raganų medžiotojas 23:00 SIAUBO PIRMADIENIS Katakombos
00:30 Daktaras Hausas 01:25
Svieto lygintojai 02:15 Paskutinis
žmogus Žemėje
05:05 (Ne)emigrantai 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Džiazo muzikos vakaras. XIX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas
2016 07:00 Linija, spalva, forma
07:30 Auklė Mun 07:40 Riteris
Rūdžius 07:55 Džeronimas 08:20
Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:50
Kaip atsiranda daiktai 12 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Savaitė
13:10 Daiktų istorijos 14:00 Pasaulio lietuvių žinios 14:25 Dauntono abatija 1 15:15 Stop juosta
15:40 Auklė Mun 15:50 Riteris
Rūdžius 16:05 Džeronimas 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 18:15
Giminės 19:15 Jos istorija. Moterų
galia 20:10 Kultūros diena 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30 Karolis
IV: valdžios kaina 23:15 Istorijos
detektyvai
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09:30 Šuo (18) 10:40 Gelbėtojai
- 112 (3) 11:10 Gelbėtojai - 112
(4) 11:40 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (72) 12:45 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (24) 13:45 Stoties policija
(3) 14:45 Paskutinis faras (39)
15:45 Šuo (19) 16:50 Gelbėtojai 21.00 val. 112 (5) 17:25 Gelbėtojai - 112 (6)
18:00 Info diena 18:30 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (73)
„Saugotojas“
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1) 20:30 Varom! (11) 21:00 Saugotojas 22:55
06:00 Lietuvos Respublikos him- Eilinis Džo. Kerštas 01:05 Dingęs
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva (8) 02:15 Velniški Stivo Ostino iš06:30 Žinios 09:00 Senis 10:00 bandymai (5)
Tiesioginė transliacija iš LR Seimo. 2019 m. valstybės biudžeto
ir savivaldybių biudžetų finansi- 05:35 Čempionai 06:00 Progranių rodiklių patvirtinimo įstatymo ma 06:05 TV parduotuvė 06:25
projekto priėmimas 13:58 Loterija Skonio reikalas 07:00 10 min iki
„Keno Loto 14:00 Žinios 14:15 tobulybės su Jurijumi 07:10 SkinLaba diena, Lietuva 16:30 Prem- siu raudoną rožę 08:00 „Pražūjera. Seserys 17:30 Žinios. Spor- tingi smaragdai“ (30) 09:00 Adotas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas mo obuolys 10:00 „Mentų karai.
ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro Odesa“ (1/8) 11:10 „Albanas“ (25)
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lote- 12:20 „Gurovo bylos. Trys dienos“
rija „Keno Loto 20:30 Panorama (4/1) 13:30 TV parduotuvė 13:45
21:00 Dienos tema 21:20 Spor- „Miškinis“ (4/9) 14:55 „Vienišas viltas 21:29 Loterija „Jėga 21:30 kas“ (24) 16:00 Reporteris 16:30
Nacionalinė ekspedicija „Dniepru Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
per Ukrainą 22:30 Dviračio žinios „Kelrodė žvaigždė“ (36) 18:00 Re23:00 Premjera. 12 beždžionių porteris 18:53 Orai 18:55 „Glucha2 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT riovas“ (3/12) 20:00 Reporteris
radijo žinios 00:05 Gimę tą pa- 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58
čią dieną 01:00 LRT radijo žinios Orai 21:00 Patriotai 22:00 Repor01:10 Istorijos detektyvai 02:00 teris 22:58 Orai 23:00 Nuoga tiesa
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite 00:00 „Gluchariovas“ (3/2) 01:05
daktaro 03:00 LRT radijo žinios „Albanas“ (12) 02:10 „Vienišas
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl? vilkas“ (16)
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
radijo žinios
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir
Tania 07:00 Aliaskos geležinke06:05 Mano gyvenimo šviesa liai 08:00 Havajai 5.0 09:00 Gy(506-508) 07:35 Madagaska- vūnų manija 09:30 Bibliotekininkai
ro pingvinai (33) 08:00 Volkeris, 10:30 Simpsonai 11:00 Simpsonai
Teksaso reindžeris (61) 09:05 11:30 Kobra 11 12:30 Moderni šeiRimti reikalai (51) 09:40 Namai, ma 13:00 Moderni šeima 13:30
kur širdis (14) 10:20 KK2 10:55 Univeras 14:30 Televitrina 15:00
Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Locos Havajai 5.0 16:00 Bibliotekininkai
12:00 Meilės sparnai (174) 13:00 17:00 Kobra 11 18:00 Moderni
Gyvenimo daina (135) 14:00 šeima 18:30 Moderni šeima 19:00
Aukštakulnių kerštas (27) 15:00 Univeras 20:00 Saša ir Tania
Dvi širdys (1343-1345) 16:30 20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00 BaLabas vakaras, Lietuva 17:35 radačius 21:30 TIESIOGIAI Turino
Yra, kaip yra 18:30 Žinios 19:25 Fiat - Vilniaus Rytas 23:30 PasitiSportas 19:28 Orai 19:30 KK2 kėjimas 00:50 Daktaras Hausas
20:00 Nuo... Iki... 20:30 Lituanos 01:45 Svieto lygintojai 02:40 PaLocos 21:00 Rimti reikalai (56) skutinis žmogus Žemėje
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Patriotų diena 01:20 05:05 Giminės. Gyvenimas tęJuodasis sąrašas (12) 02:15 Ter- siasi. (8 s.) 06:00 Lietuvos Resminatorius. Genesys
publikos himnas 06:05 Džiazo
muzikos vakaras. XIX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas 2016
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu- 07:05 Misija: Vilnija 07:30 Auklė
kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai Mun 07:40 Riteris Rūdžius 07:55
07:55 Visi mes žmonės 08:55 Mei- Džeronimas 08:20 Mokslo sriuba
lės sūkuryje 10:00 Meilės žiedai 08:45 Lietuva mūsų lūpose 09:15
11:00 Meilės žiedai 12:00 Svotai Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai naujienos rusų kalba 12:15 Ana16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai pus čia ir dabar 13:00 Pasaulio
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži- plaukimo čempionatas trumpajanios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 me 25 m baseine. Pusfinaliai ir
orai 19:30 Prieš srovę 20:30 Mo- finalai. 15:00 Jos istorija. Moterų
terys meluoja geriau 21:00 TV3 galia 15:50 Riteris Rūdžius 16:05
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas Džeronimas 16:30 Laba diena,
21:57 TV3 orai 22:00 PREMJERA Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė.
VAKARO KINO TEATRAS Aukš- Menora 18:15 Giminės 19:00
tis 23:45 Kaulai 00:40 Vaiduoklių ARTi 19:15 Premjera. Lenkijos
ieškotojai 01:50 Grainderis 02:15 ankstyvosios istorijos paslaptys
Grainderis 02:40 Ekstrasensų mū- 20:10 Kultūros diena 20:25 Visada šalia atletų 20:55 FIBA Čemšis 04:05 Kaulai
pionų lyga. Antverpeno „Giants
– Panevėžio „Lietkabelis 23:00
07:00 Didžiojo sprogimo teo- Antradienio detektyvas. Premjerija (24) 07:30 Stoties policija ra. Komisaras ir jūra 00:30 DW
(2) 08:30 Paskutinis faras (38) naujienos rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.

ŠEŠTAdienis, 2018 m. GRUODŽIO 8 d., www.naujasisgelupis.lt

Trečiadienis, gruodžio 12 d.

Ketvirtadienis, gruodžio 13 d.

ras (39) 09:30 Šuo (19) 10:40 Gelbėtojai - 112 (5) 11:10 Gelbėtojai
- 112 (6) 11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas (73) 12:45
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (1) 13:40 Stoties policija (4) 14:40 Sudužusių žibintų
gatvės (1) 15:45 Šuo (20) 16:50
- 112 (7) 17:25 Gel22.00 val.
22.30 val. Gelbėtojai
bėtojai - 112 (8) 18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Nau„Žmonijos biuras“
„Išnykimas“
jas pėdsakas (74) 19:30 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(2) 20:30 Varom! (12) 21:00 Už06:00 Lietuvos Respublikos him- puolikai 23:10 Saugotojas 01:05 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietu- Sostų karai (1) 02:10 Velniški Stivo nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20
va 06:30 Žinios 09:15 Senis Ostino išbandymai (6)
Štutgarto kriminalinė policija 3
10:20 Štutgarto kriminalinė poli11:10 Komisaras Reksas 12:00
cija 3 11:10 Komisaras Reksas
12:00 Nacionalinė paieškų tarny- 05:35 Krepšinio pasaulyje su V. Gyvenimas 13:00 Klauskite dakba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Mačiuliu 06:00 Programa 06:05 taro 13:58 Loterija „Keno Loto
Loterija „Keno Loto 14:00 Žinios TV parduotuvė 06:25 Lietuva 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 tiesiogiai 07:00 Vantos lapas Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
Premjera. Seserys 17:30 Žinios. 07:30 Krepšinio pasaulyje su V 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (31) TV žaidimas „Kas ir kodėl? 18:30
„Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite 09:00 Patriotai 10:00 „Mentų karai. Klauskite daktaro 19:30 Specialus
daktaro 19:30 Gyvenimas 20:25 Odesa“ (1/9) 11:10 „Albanas“ (26) tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto
Loterija „Keno Loto 20:30 Pano- 12:20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 20:30 Panorama 21:00 Dienos terama 21:00 Dienos tema 21:20 (4/2) 13:30 TV parduotuvė 13:45 ma 21:20 Sportas 21:29 Loterija
Sportas 21:29 Loterija „Jėga „Miškinis“ (4/10) 14:55 „Gluchario- „Jėga 21:30 Gimę tą pačią dieną
21:30 Mano mama gamina geriau! vas“ (3/1) 16:00 Reporteris 16:30 22:30 Dviračio žinios 23:00 Prem22:30 Dviračio žinios 23:00 Prem- Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 jera. Prieš audrą 2 00:00 LRT radijera. Paskutinė karalystė 1 00:00 „Kelrodė žvaigždė“ (37) 18:00 Re- jo žinios 00:10 Štutgarto kriminaLRT radijo žinios 00:10 Štutgarto porteris 18:53 Orai 18:55 „Glucha- linė policija 3 01:00 LRT radijo žikriminalinė policija 3 01:00 LRT riovas“ (3/13) 20:00 Reporteris nios 01:05 Vakaras su Edita 02:00
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite Orai 21:00 Ant bangos 22:00 daktaro 03:00 LRT radijo žinios
daktaro 03:00 LRT radijo žinios Reporteris 22:58 Orai 23:00 Pa- 03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl? triotai 00:00 „Gluchariovas“ (3/3) 03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT
03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT 01:05 „Albanas“ (13) 02:10 „Vie- radijo žinios 04:05 Specialus tyradijo žinios 04:05 Nacionalinė nišas vilkas“ (17) 03:00 „Moterų rimas 05:00 Seserys
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą daktaras“ (3/5)
05:00 Seserys
06:05 Mano gyvenimo šviesa
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir (512-514) 07:35 Madagaskaro
06:05 Mano gyvenimo šviesa Tania 07:00 Pavojingiausi pasau- pingvinai (35) 08:00 Volkeris,
(509-511) 07:35 Madagaskaro lio keliai 08:00 Havajai 5.0 09:00 Teksaso reindžeris (63) 09:05
pingvinai (34) 08:00 Volkeris, Tek- Statybų gidas 09:30 Bibliotekinin- Rimti reikalai (53) 09:40 Namai,
saso reindžeris (62) 09:05 Rimti kai 10:30 Simpsonai 11:00 Simp- kur širdis (16) 10:20 KK2 10:55
reikalai (52) 09:40 Namai, kur šir- sonai 11:30 Kobra 11 12:30 Mo- Nuo... Iki... 11:25 Lituanos Lodis (15) 10:20 KK2 10:55 Nuo... derni šeima 13:00 Moderni šeima cos 12:00 Meilės sparnai (176)
Iki... 11:25 Lituanos Locos 12:00 13:30 Univeras 14:30 Televitrina 13:00 Gyvenimo daina (137)
Meilės sparnai (175) 13:00 Gyve- 15:00 Havajai 5.0 16:00 Bibliote- 14:00 Aukštakulnių kerštas (29)
nimo daina (136) 14:00 Aukštakul- kininkai 17:00 Kobra 11 18:00 Mo- 15:00 Dvi širdys (1349) 15:30
nių kerštas (28) 15:00 Dvi širdys derni šeima 18:30 Moderni šeima Dvi širdys (1350) 16:00 Dvi šir(1346-1348) 16:30 Labas vaka- 19:00 Univeras 20:00 Filologyno dys (1351) 16:30 Labas vakaras,
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra berniukai 20:30 Žinios 20:58 Orai Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 21:00 Baradač ius 21:30 6 kadrai Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 21:45 TIESIOGIAI AFC Ajax - FC 19:30 KK2 20:00 Valanda su
20:30 Lituanos Locos 21:00 Rim- Bayern München 23:50 Pasiti- Rūta 21:00 Rimti reikalai (58)
ti reikalai (57) 21:30 Žinios 22:24 kėjimas 00:40 Daktaras Hausas 21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- 01:35 Svieto lygintojai 02:25 Pa- Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
PREMJERA Šešios dienos 00:25
RO SEANSAS. PREMJERA Iš- skutinis žmogus Žemėje
Juodasis sąrašas (14) 01:25 Išnynykimas 00:50 Juodasis sąrašas
kimas 03:20 Alchemija 03:50 RE(13) 01:45 Patriotų diena
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi TROSPEKTYVA
2.(1 s.) 06:00 Lietuvos Respubli06:10 Televitrina 06:25 Tavo su- kos himnas 06:05 Džiazo muzikos
pergalia 06:55 Simpsonai 07:55 vakaras. XIX tarptautinis džiazo 06:10 Televitrina 06:25 KempiniuPrieš srovę 08:55 Meilės sūku- festivalis „Birštonas 2016 06:55 kas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
ryje 10:00 Meilės žiedai 11:00 Mokslo ekspresas 07:10 Kultūrų 07:25 Simpsonai 07:55 Gero vaMeilės žiedai 12:00 Svotai 13:00 kryžkelė. Rusų gatvė 07:40 Ri- karo šou 08:55 Meilės sūkuryje
Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00 teris Rūdžius 07:50 Džeronimas 10:00 Meilės žiedai 11:00 Meilės
TV3 žinios 16:25 TV3 orai 16:30 08:15 Pradėk nuo savęs 08:45 žiedai 12:00 Svotai 13:00 PažaTV Pagalba 18:30 TV3 žinios Misija knygnešys 09:15 Labas ry- dėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Pa19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 tas, Lietuva 12:00 DW naujienos žadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00
orai 19:30 Gero vakaro šou 20:30 rusų kalba 12:15 Kultūringai su Simpsonai 15:30 Simpsonai
Moterys meluoja geriau 21:00 TV3 Nomeda 13:00 Pasaulio plaukimo 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 orai
vakaro žinios 21:52 TV3 sportas čempionatas trumpajame 25 m 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži21:57 TV3 orai 22:00 REMJERA baseine. Pusfinaliai ir finalai. 15:05 nios 19:22 TV3 sportas 19:27
VAKARO KINO TEATRAS Gin- Linija, spalva, forma 15:40 Auklė TV3 orai 19:30 Farai 20:30 Mokluotas atsakas 22:25 Vikinglotto Mun 15:50 Riteris Rūdžius 16:05 terys meluoja geriau 21:00 TV3
22:30 TĘSINYS Ginkluotas atsa- Džeronimas 16:30 Laba diena, vakaro žinios 21:52 TV3 sportas
kas 23:55 Kaulai 00:55 Vaiduoklių Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 21:57 TV3 orai 22:00 PREMJERA
ieškotojai 01:20 Vaiduoklių ieško- Trembita 18:15 Giminės 18:55 VAKARO KINO TEATRAS Žmotojai 01:45 Grainderis 02:10 Gra- FIBA Čempionų lyga. Klaipėdos nijos biuras 23:55 Kaulai 01:35
inderis 02:35 Ekstrasensų mūšis „Neptūnas – Bolonijos „Segafredo Ginkluotas atsakas 03:10 Geras,
Virtus 21:00 Kultūros diena 21:30 blogas ir negyvas
04:05 Kaulai
Elito kinas. Premjera. Komivojažierius 23:30 Dokumentinė istori07:00 Vaikai šėlsta (9) 07:30 Sto- nė laida „Lietuvos kolumbai 00:20 07:00 Vaikai šėlsta (10) 07:30
Stoties policija (4) 08:30 Sudužuties policija (3) 08:30 Paskutinis fa- DW naujienos rusų kalba

sių žibintų gatvės (1) 09:30 Šuo
(20) 10:40 Gelbėtojai - 112 (7)
11:10 Gelbėtojai - 112 (8) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (74) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 13:40 Stoties policija (5)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės
(2) 15:45 Šuo (21) 16:50 Gelbėtojai - 112 (9) 17:25 Gelbėtojai
- 112 (10) 18:00 Info diena 18:30
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (75) 19:30 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(3) 20:30 Varom! (13) 21:00 Delta būrys 23:45 Užpuolikai 01:50
Sostų karai (2) 02:50 Nusikaltimų tyrėjai (1)
05:35 Kaimo akademija 06:00
Programa 06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai 07:00
Kaimo akademija 07:30 Lryto
popuri 08:00 „Pražūtingi smaragdai“ (32) 09:00 Ant bangos 10:00
„Mentų karai. Odesa“ (1/10) 11:10
„Albanas“ (27) 12:20 „Gurovo bylos. Trys dienos“ (4/3) 13:30 TV
parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/11)
14:55 „Gluchariovas“ (3/2) 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Kelrodė žvaigždė“ (38) 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/14)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant
bangos 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Ant bangos 00:00
„Gluchariovas“ (3/4) 01:05 „Albanas“ (14) 02:10 „Vienišas vilkas“
(18) 03:00 „Moterų daktaras“ (3/6)
03:50 „Kambarinė“ (8) 04:45 „Vienišas vilkas“ (18) 05:35 Kitoks pokalbis su D
06:15 Televitrina 06:30 Filologyno berniukai 07:00 Pavojingiausi
pasaulio keliai 08:00 Havajai 5.0
09:00 Vienam gale kablys 09:30
Bibliotekininkai 10:30 Simpsonai
11:00 Simpsonai 11:30 Kobra
11 12:30 Moderni šeima 13:00
Moderni šeima 13:30 Univeras
14:30 Televitrina 15:00 Havajai
5.0 16:00 Bibliotekininkai 17:00
Kobra 11 18:00 Moderni šeima
18:30 Moderni šeima 19:00 Univeras 20:00 Filologyno berniukai
20:30 Žinios 20:58 Orai 21:00
VAKARO PASIRINKIMAS Ranka,
verta milijono 23:30 Pasitikėjimas
01:35 Ranka, verta milijono
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. (2 s.) 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Vilnius Jazz
2018. Ping Machine 07:00 Sporto galia 07:30 Auklė Mun 07:40
Riteris Rūdžius 07:55 Džeronimas 08:20 Į sveikatą 08:45
Misija knygnešys 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba 12:15 Stambiu
planu 13:00 Pasaulio plaukimo
čempionatas trumpajame 25 m
baseine. Pusfinaliai ir finalai. Tiesioginė transliacija iš Hangdžou.
15:05 Atspindžiai 15:40 Auklė
Mun 15:50 Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
albumas 18:15 Misija knygnešys
19:15 Premjera. Pokalbiai pas
Bergmaną 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Jaunasis Popiežius 23:20 Anapus čia ir dabar

Penktadienis, gruodžio 14 d.

Šeštadienis, gruodžio 15 d.

(21) 10:40 Gelbėtojai - 112 (9)
11:10 Gelbėtojai - 112 (10) 11:40
Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas (75) 12:45 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3) 13:40 Stoties policija (6)
14:40 Sudužusių žibintų gatvės
(3) 15:45 Šuo (22) 16:50 Gelbė21.10 val. tojai - 112 (11) 17:25 Gelbėtojai
19.30 val.
- 112 (12) 18:00 NKL čempionatas. Jonavos Sintek - Molėtų „Vienas namuose 2: pasi„Toras. Tamsos pasaulis“
klydęs Niujorke“
Ežerūnas 20:00 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
21:00 Logano karas. Susaistytas
06:00 Lietuvos Respublikos him- garbės 22:55 Delta būrys 01:30 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva Sostų karai (3) 02:35 Nusikaltimų nas 06:05 Nacionalinė ekspedi06:30 Žinios 09:15 Senis 10:20 miestas (18)
cija „Dniepru per Ukrainą 07:00
Štutgarto kriminalinė policija 3
Gimtoji žemė 07:30 Premjera.
11:10 Komisaras Reksas 12:00
Žavusis princas 09:00 Labas ry(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų 05:35 Kitoks pokalbis su D 06:00 tas, Lietuva 09:30 Žinios 12:00
kontrolė 13:58 Loterija „Keno Lo- „Pasaulis iš viršaus“ 06:05 TV Pasaulio dokumentika. Didžiosios
to 14:00 Žinios 14:15 Laba diena, parduotuvė 06:25 Lryto popuri gyvūnų migracijos 12:55 Pasaulio
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 06:50 10 min iki tobulybės su Ju- dokumentika. Baltieji liūtai. Gimę
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 rijumi 07:00 Adomo obuolys 08:00 laisvėje 13:50 Premjera. Džesika
TV žaidimas „Kas ir kodėl? 18:30 „Pražūtingi smaragdai“ (33) 09:00 Flečer 5 15:25 Klausimėlis 15:43
Nacionalinė paieškų tarnyba Nuoga tiesa 10:30 10 min iki tobu- Loterija „Keno Loto 15:45 Žinios.
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lote- lybės su Jurijumi 10:40 Čempionai Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
rija „Keno Loto 20:30 Panorama 11:15 Ant bangos 12:20 „Gurovo 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas bylos. Trys dienos“ (4/4) 13:30 TV Teisė žinoti 18:30 Vakaras su Edita
21:29 Loterija „Jėga 21:30 Auk- parduotuvė 13:45 „Miškinis“ (4/12) 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Kesinis protas 22:50 Fantastiškas 14:55 „Gluchariovas“ (3/3) 16:00 no Loto ir „Jėga 20:30 Panorama
penktadienis. Užmirštieji 01:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis 20:52 Sportas 21:00 Maltiečių
LRT radijo žinios 01:10 Štutgarto su D 16:58 Orai 17:00 „Kelrodė sriuba 2018. Šventinis paramos
kriminalinė policija 3 02:00 LRT žvaigždė“ (39) 18:00 Reporteris koncertas. Tiesioginė transliacija
radijo žinios 02:05 Gimę tą pa- 18:53 Orai 18:55 „Gluchariovas“ iš LRT Didžiosios studijos. 23:10
čią dieną 03:00 LRT radijo žinios (3/15) 20:00 Reporteris 20:30 Premjera. Ekspromtas 01:00
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl? Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai Užmirštieji
03:30 Ryto suktinis su Zita Kel- 21:00 Adomo obuolys 22:00
mickaite 04:00 LRT radijo žinios Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant
04:05 Nacionalinė paieškų tarny- bangos 01:15 „Moterų daktaras“ 06:10 Madagaskaro pingvinai (35)
(2/35; 2/36) 03:05 „Šeimininkė“ 06:35 Nepaprastas Gumuliuko
ba 05:00 Seserys
(1/3; 1/4) 04:30 Vantos lapas gyvenimas (64) 07:05 Nickelodeon valanda. Keista šeimynėlė (9)
04:50 „Kambarinė“ (7; 8)
06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Neramūs ir triukšmingi (5)
(515) 06:35 Mano gyvenimo švie08:05 Riterių princesė Nela (17)
sa (516) 07:05 Mano gyvenimo 06:15 Televitrina 06:30 Filology- 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (7)
šviesa (517) 07:35 Madagaskaro no berniukai 07:00 Jokių kliūčių! 09:00 Ogis ir tarakonai (5) 09:10
pingvinai (36) 08:00 Volkeris, Tek- 08:00 Havajai 5.0 09:00 Praeities Ogis ir tarakonai (6) 09:20 Ogis ir
saso reindžeris (64) 09:05 Rimti žvalgas 09:30 Bibliotekininkai tarakonai (7) 09:30 Nebijok pažinti
reikalai (54) 09:40 Namai, kur 10:30 Simpsonai 11:00 Simpso- 10:00 KINO PUSRYČIAI Sniego
širdis (17) 10:20 KK2 10:55 Va- nai 11:30 Kobra 11 12:30 Moderni mūšis 11:45 Šnipų vaikučiai 2.
landa su Rūta 12:00 Meilės spar- šeima 13:00 Moderni šeima 13:30 Prarastų svajonių sala 13:50 Einai (177) 13:00 Gyvenimo daina Univeras 14:30 Televitrina 15:00 sas Ventura. Kai gamta šaukia
(138) 14:00 Aukštakulnių kerštas Havajai 5.0 16:00 Bibliotekininkai 15:40 Mažylis Tomis 17:30 Bus
(30) 15:00 Dvi širdys (1352) 15:30 17:00 Kobra 11 18:00 Moderni visko 18:30 Žinios 19:25 Sportas
Dvi širdys (1353) 16:00 Dvi širdys šeima 18:30 Moderni šeima 19:00 19:28 Orai 19:30 SUPERKINAS
(1354) 16:30 Labas vakaras, Lie- Univeras 20:00 Farai 21:00 Žinios Batuotas katinas Pūkis 21:10
tuva 17:35 Gyvūnų policija 18:30 21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 Kung Fu Joga 23:25 PREMJERA
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai PWR REKOMENDUOJA Naktis Džo Purvinis. Gražuolis nevykėlis
19:30 KK2 penktadienis 21:00 SA- ‘Roksberio’ klube 23:45 Miunche- 01:40 Betmenas prieš SupermeVAITĖS HITAS. PREMJERA Be- no Bayern - Kauno Žalgiris 01:10 ną. Teisingumo aušra
tmenas prieš Supermeną. Teisin- Naktis ‘Roksberio’ klube
gumo aušra 00:05 Delta būrys 2.
Kolumbijos grandis 02:20 Šešios
06:15 Televitrina 06:30 Čipas
dienos 03:55 Nebijok pažinti
06:00 Lietuvos Respublikos him- ir Deilas skuba į pagalbą 07:00
nas 06:05 Vilnius Jazz 2018. Transformeriai. Maskuotės meisVincent Courtois 07:05 Už kadro trai 07:30 Aladinas 08:00 Čipas
06:10 Televitrina 06:25 Kempi- 07:30 Auklė Mun 07:40 Kaip Pau- ir Deilas skuba į pagalbą 08:30
niukas Plačiakelnis 06:55 Simp- linė Kalėdas gelbėjo 07:55 Dže- Kempiniukas Plačiakelnis 09:00
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 Fa- ronimas 08:20 Garsiau 08:45 7 Virtuvės istorijos 09:30 Gardu
rai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Kauno dienos 09:15 Labas rytas, Gardu 10:00 Svajonių ūkis 10:30
Meilės žiedai 11:00 Meilės žiedai Lietuva 12:00 DW naujienos rusų Tavo supergalia 11:00 Kelionių pa12:00 Svotai 13:00 Pažadėtoji kalba 12:15 Istorijos detektyvai norama 11:30 PREMJERA Ežiu15:00 Simpsonai 15:30 Simpso- 13:00 Pasaulio plaukimo čempi- kas Bobis 13:15 Šoklieji bičiuliai
nai 16:00 TV3 žinios 16:25 TV3 onatas trumpajame 25 m basei- 14:55 Bibliotekininkai 15:50 Eksorai 16:30 TV Pagalba 18:30 ne. Pusfinaliai ir finalai. Tiesioginė trasensų mūšis 17:25 Laimingas,
TV3 žinios 19:22 TV3 sportas transliacija iš Hangdžou. 15:00 nes gyvas 18:30 TV3 žinios 19:17
19:27 TV3 orai 19:30 DIDYSIS Pokalbiai pas Bergmaną 15:50 TV3 sportas 19:22 TV3 orai 19:25
PENKTADIENIO FILMAS Mažoji Premjera. Kaip Paulinė Kalėdas Eurojackpot 19:30 ŠEŠTADIENIO
undinėlė 21:10 VAKARO KINO gelbėjo 16:05 Džeronimas 16:30 ŠEIMOS KINO TEATRAS Vienas
TEATRAS Toras. Tamsos pa- Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias namuose 2: pasiklydęs Niujorke
saulis 23:30 Įstatymus gerbiantis 18:20 Lietuvos tūkstantmečio 22:00 PREMJERA ŠEŠTADIEpilietis 00:30 Toras. Tamsos pa- vaikai 19:20 Kiotas. Romantiška NIO GERO KINO VAKARAS Nesaulis 02:35 Aukštis 04:05 Vai- pažintis su nacionalinėmis ver- matomi skaičiai 00:30 Įstatymus
duoklių ieškotojai 04:30 Vaiduo- tybėmis 20:10 Kultūros diena gerbiantis pilietis 02:25 Žmonijos
klių ieškotojai
20:30 Panorama 21:00 Dienos biuras 04:00 Grainderis 04:25
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Grainderis 04:50 Grainderis
Europos kinas. Moterys ties ner07:00 Vaikai šėlsta (11) 07:30 vų krizės riba 22:55 Monika LinStoties policija (5) 08:30 Sudužu- kytė su styginių kvintetu 00:00 06:15 Didžiojo sprogimo teorija
sių žibintų gatvės (2) 09:30 Šuo DW naujienos rusų kalba
(23) 06:45 Didžiojo sprogimo teRedakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako. orija (24) 07:15 Vaikai šėlsta (9)

07:45 Vaikai šėlsta (10) 08:15
Vaikai šėlsta (11) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Varom! (12)
09:30 Varom! (13) 10:00 Nutrūkę
nuo grandinės (6) 10:30 Amūras
– Azijos Amazonė (2) 11:35 Velniški Stivo Ostino išbandymai (7)
12:40 Geriau vėliau, negu niekada (2) 13:40 Ekstrasensų mūšis
(1) 15:50 Nusikaltimų tyrėjai (2)
17:00 Betsafe–LKL. Skycop Neptūnas 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Elijaus
knyga 00:25 AŠTRUS KINAS
Dingę be žinios 2 02:15 Ekstrasensų mūšis (1)
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 06:40
Skonio reikalas 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Marija De Neri – Oginskienė“ 07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas 10:00 Skonio
reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 „Pagrindinis įtariamasis“
(5/2) 13:15 „Šeimininkė“ (1/5;
1/6) 15:35 TV parduotuvė 16:00
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 4 kampai 17:25 „Neišsižadėk“ (64) 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (64 tęs.;
65) 20:00 Žinios 20:23 Orai 20:25
„Mentalistas“ (7; 8) 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Mentalistas“ (8
tęs.) 23:10 „Mentų karai: Kijevas.
Sugrįžimas“ (6/1; 6/2) 00:45 „Gurovo bylos. Medžioklė“ (1/1; 1/2)
02:45 „Merdoko paslaptys“ (4/4;
4/5) 04:40 „Mentalistas“ (2)
06:15 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Pavojus migracijoms
08:30 Sandėlių karai 09:00 Vienam gale kablys 09:30 Statybų
gidas 10:00 Gazas dugnas 10:30
Autopilotas 11:00 Lietuvos mokyklų žaidynės 11:30 Sandėlių karai
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Pavojus
migracijoms 14:00 Pavojingiausi
pasaulio keliai 15:00 Ledo kelias
16:00 Aliaskos geležinkeliai 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 Grotos gyvenimui 00:00 Skorpionas
00:55 Jokių kliūčių!
05:05 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Duokim garo 07:30 Lietuva mūsų
lūpose 08:00 Misija: Vilnija 08:30
ARTS21 09:00 Mano mama gamina geriau 10:00 Į sveikatą 10:30
Garsiau 11:00 Už kadro 11:30
Mokslo sriuba 12:00 Pasikalbėk
su manimi eilėmis 13:00 Pasaulio plaukimo čempionatas trumpajame 25 m baseine. Pusfinaliai
ir finalai. Tiesioginė transliacija iš
Hangdžou. 15:15 ARTi. Veidai
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Daiktų istorijos 19:00 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Premjera. Tobuli svetimšaliai 22:25 Aktoriaus
Sauliaus Sipario 60-mečiui. Bernardas Šo. Velnio mokinys. 1, 2
d. 00:15 Dabar pasaulyje 00:45
Europos kinas. Moterys ties nervų
krizės riba
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.

PERKA

Nekilnojamasis
turtas

Pašarines bulves. Tel. 8 618
31385.

Parduoda

Šieną. Gali būti ritiniais, „kitkomis“, palaidas arba pernykštis.
Svarbiausia – nesuplėkęs ir laikytas po stogu. Tel. 8 675 89483.

3 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (36 kv. m, I a., po remonto,
šildomas malkomis, miesto vanduo ir kanalizacija) Prienų miesto
centre. Tel. 8 616 14132.

3 KAMBARIŲ BUTUS

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

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

NAMUS

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

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

Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Gyvenamąjį namą (12 500 Eur,
galima derėtis) Naujosios Ūtos
k. gyvenvietėje, Prienų r. Tel. 8
630 08797.

ŽEMĖS SKLYPUS
5,39 ha ūkio paskirties žemę
Stakliškių sen. Prienų r. Tel. 8
613 57641.

GARAŽUS
Garažą Revuonos g., Prienuose.
Tel. 8 614 54126.
Garažą Kęstučio g. 81, Prienuose.
Tel. 8 679 55773.

Perka
2 k. butą (I arba II aukšte) Prienuose. Nesiūlyti Stadiono mikrorajone. Tel. 8 687 79665.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.
Automobilius (1970-2007 m.).
Gali būti tvarkingi, daužti ar su
defektais, pasiimame patys.
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628
08406.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Brangiausiai Lietuvoje
miškus Antis. Tel. (8 319) 69040.
PERKAME
(brandžius, jaunus, malkinius,
MIŠKĄ
iškirstus), žemes,
sodybas. Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
ir apvaliąją

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.

Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 676
Tel. 8 625 93 679
medieną su žeme Perka vasarinius kviečius. Tel.: (8
41155.
arba išsikirsti.
319) 41484 (vakare nuo 19 val.),
Atliekame sanitarinius kirtimus
8 671 42853.
bei retinimus. Konsultuojame.
Mišką. Gali būti su bendraturTel. 8 680 81777
čiais, neatidalintas iš bendros Ūkininkas parduoda svilintą
nuosavybės. Sutvarkau dokukiaulių skerdieną. Perkant 2 Įmonė tiesiogiai galvijus aukšmentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24 čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
55355.
Eur/kg. Motininių kiaulių sker- mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
Perkame mišką didžiausiomis diena – 1,85 Eur/kg. Atvežame. 79515.
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito- Tel. 8 607 12690.
Viena didžiausių įmonių Lietuvome iš karto. Tel. 8 605 44445.
je tiesiogiai perka karves, bulius,
Pusę kiaulės. Tel. 8 680 56284.
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Brangiai miškus: brandžius, jaunuolynus, malkinius. Žemę, ap- Ekologiškai augintas kiaules. Tel. Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
augusią krūmais arba medžiais. 8 604 11141.
(Ričardas Lukauskas).
Tel. 8 641 55554.
Maistines, pašarines bulves,
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
miežius ir žirnius. Pageidaujant Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
ARKlIUS, JAUČIUS,
48941.
atveža. Tel. 8 676 37845.
TElYČIAS, KARVES.
ir apvaliąją
Tel. 8 625Brangiai
93 679 visoje Lietuvoje superTrąšas: amonio salietrą, sulfatą,
medieną su žeme
kame
galvijus: karves, jaučius,
arba išsikirsti.
azofoską ir kitas trąšas. PristaAtliekame sanitarinius kirtimus
telyčias.
Atsiskaitome vietoje.
tome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8
bei retinimus. Konsultuojame.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
605 49513.
Tel. 8 680 81777
28106.

PERKAME
MIŠKĄ

REKLAMA
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Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

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

Svarstykles (sveria iki 500 kg) ir
talpą (2,2 t). Tel. 8 699 03190.

PASLAUGOS

Lazerinės dermatologijos
Lapuočių malkas kaladėmis, su kabinetas. Odos, plaukų, nagų
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.
Gauta nauja siunta naudotų
įvairių baldų iš Vakarų: spintos,
komodos, stalai, kėdės, lovos
(funkcinės, dvigulės, viengulės) ir
kt. Kalėdinės nuolaidos. Adresas:
Siauroji g. 3A (prie „Topo centro“),
Prienai. Tel. 8 615 66385.

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.
Kokybiškai taisome dantis. Tel.
8 652 50556.
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.

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

net ir turintiems skolų Sergel,
Gelvora, Lindorf, antstoliai ir t.t.
Paskolos iki 10 000 Eur išduodamos itin palankiomis sąlygomis
laikotarpiui iki 48 mėn. Įmonė
UAB „Lateko lizingas“, tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.
NUKelta Į 14 p. 
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užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
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.
Montuoju langus, duris, gipso
kartoną, tapetuoju, atlieku durų
ir langų apdailą, dedu grindis,
kloju laminatą, kalu dailylentes,
atlieku kosmetinį buto remontą.
Tel. 8 601 48676.
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.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
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.
Visi santechnikos-elektros montavimo ir remonto darbai. Tel. 8
601 15252.
REKLAMA

Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris bei laiptų pakopas.
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.

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.

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Darbas Vokietijoje!

Vokiška sutartis ir visos
socialinės garantijos. Nemokamas apgyvendinimas su visais patogumais,
išduodama darbo apranga.
Įmonė kompensuoja pirmąją
kelionę į Vokietiją.

Tel. 8 699 74798.

El. paštas jugum@jugum.lt
Prienuose reikalinga (-as): picų
kepėja (-as); virėja (-as) (darbas visu etatu pamainomis,
galima važinėti su kolektyvu iš
Naujosios Ūtos ir Balbieriškio);
picų išvežiotoja (-as). Tel. 8 650
41148.
Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
Įmonei reikalingi pagalbiniai
darbininkai be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.
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.

Nori susipažinti
42 m. moteris ieško draugo. Tel.
8 601 60767.

Dėkoja

PADĖKA
Dėkojame už labai malonų, profesionalų ir greitą aptarnavimą šeimos
klinikos „Vita Simplex“
darbuotojams: gydytojoms V. Raitelaitienei ir
V. Ražanskienei,
med. seselėms
V. Lazauskienei,
I. Banišauskienei ir
K. Levinskienei.
Mark Potter,
R. Želtova,
R. Markovskaja

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.

kultūros ir laisvalaikio centre, choro studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993

Kviečiame visus iki 2019 m.
sausio 18 d. teikti kandidatūras
tradiciniams Prienų rajono savivaldybės apdovanojimams „Dėkingumas“. 2018 metų nominacijos: METŲ ŠVIESUOLIS, METŲ
POELGIS UŽ SAVANORYSTĘ, UŽ
PRIENŲ VARDO GARSINIMĄ,
UŽ GYVENIMO PASIEKIMUS, UŽ
INDĖLĮ Į PRIENŲ KRAŠTO EKONOMIKOS AUGIMĄ. Maloniai
kviečiame užpildyti anketą ir
pasiūlyti savo kandidatus. Anketą ir išsamesnę informaciją rasite
Prienų r. savivaldybės interneto
svetainėje www.prienai.lt Prašome užpildytą anketą iki 2019
m. sausio 18 d. atsiųsti anketoje nurodytais kontaktais arba
palikti Savivaldybėje esančioje
specialioje pašto dėžutėje.

Folkloro grupė „Gija“. Naujų narių
priėmimas – rugsėjo mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choro studijoje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Dalė Zagurskienė, tel. 8 685 01 263

Kviečiame mokyklas, darželius,
organizacijas, įmones, bendruomenes, neformalias asmenų
grupes dalyvauti Senių besmegenių sąskrydyje Prienuose. Kviečiame kurti ir gaminti
dirbtines senių besmegenių
figūras, kurios padės sukurti
baltos žiemos efektą Lietuvoje.
PAGRINDINIS PRIZAS – 1000 Eur.
Daugiau informacijos apie Senių
besmegenių sąskrydį rasite:
* www.besmegeniusaskrydis.lt
* feisbuko paskyroje Senių besmegenių sąskrydis
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA SUAUGUSIUOSIUS Į
KOLEKTYVUS
Moterų ansamblis „Pienė“. Prienų

Mišrus choras „ Šilas“.Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choro
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Aldona Šyvokienė, tel. 8
687 24 993
Pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Vajaunas”. Naujų narių
priėmimas – spalio mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 18.00
val. Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre, choreografijos salėje (II
aukšte). Kolektyvo vadovė Ligita
Gediminienė, tel. 8 612 70 673
Mėgėjų teatras „Langas“. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
teatro studijoje (II aukšte). Kolektyvo vadovė Alma Vaišnienė, tel.
8 610 34 625
Liaudiškų šokių ansamblis „Trapukas” (amžius nuo 18 m.). Naujų
narių priėmimas – rugsėjo mėn.
pirmadieniais ir trečiadieniais
19.00 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre, choreografijos
salėje (II aukšte). Kolektyvo vadovas Džordanas Jogimantas
Aksenavičius, tel. 8 687 81 565
PRIENŲ KULTŪROS IR
LAISVALAIKIO CENTRAS
KVIEČIA VAIKUS Į
KOLEKTYVUS

SKELBIMAI 15

Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Jaunučių liaudiškų šokių grupė
„Pliauškutis” (amžius 8–10 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo
mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 15.30 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8
694 68 243
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro Šokių studija „Solo” merginų
grupė (amžius 14–16 m.). Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre,
konferencijų salėje (II aukšte).
Kolektyvo vadovė Ilona Aksenavičienė, tel. 8 686 69 009
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centro Jaunučių liaudiškų šokių
grupė „Pipiras” (amžius 5–7 m.).
Naujų narių priėmimas – rugsėjo
mėn. antradieniais ir ketvirtadieniais 17.00 val. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre, choreografijos
studijoje (II aukšte). Kolektyvo
vadovė Rasa Jurevičienė, tel. 8
694 68 243

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gruodžio 8 d. 14 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – renginys, skirtas Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro 10-mečiui. Gerą nuotaiką
dovanos Marijampolės vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“.
Gruodžio 12 d. 18 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– kino filmas „Širdys“. Bilieto kaina
– 5 Eur. Vaidina: Rolandas Kazlas,
Liubomiras Laucevičius, Indrė Patkauskaitė, Algirdas Gradauskas,
Roberta Sirgedaitė, Motiejus Iva-

nauskas, Deividas Breivė, Rokas
Siaurusaitis, Justas Tervydis, Aistė
Zabotkaitė, Andrius Alešiūnas,
Airida Gintautaitė, Vidmantas
Fijalkauskas.
Gruodžio 14 d. 17.30 val. Prienų
miesto Laisvės aikštėje – Kalėdų
eglės įžiebimo šventė. Jus visus
pasitiks iš visos Lietuvos suskridę
Seniai besmegeniai, daili eglutė ir
kitos staigmenos.
Gruodžio 18 d. 18 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Irenos
Starošaitės ir Žilvino Žvagulio jubiliejinis 25-mečio turas per Lietuvą.
Koncertas „Visko per mažai“ su
gyvo garso grupe. Bilieto kaina
10–15 Eur.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2 aukšte) eksponuojama skulptoriaus
Algimanto Sakalausko autorinių
monumentalių darbų fotografijų
paroda „Kūrybos fotorestrospektyva“, skirta autoriaus kūrybos
30-mečiui. Ekspozicijoje – dalis
fotografijų iš autoriaus jubiliejinės
parodos.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto Barzdžiaus fotografijų paroda „Laimingi Afrikos vaikai“. Tai unikali
galimybė pažinti ne tik fotografo
Algimanto Barzdžiaus kūrybą,
bet ir daugiau sužinoti apie kitų
kultūrų vaikų emocijas bei pastebėti šiuos kultūrinius skirtumus,
užfiksuotus fotografijose.

Paroda veiks iki sausio 6 d.
Nuo gruodžio 3 d. iki gruodžio 31
d. Prienų krašto muziejuje veiks
Kalėdinė mugė. Norinčius dalyvauti, kviečiame savo rankdarbius
atnešti į Prienų krašto muziejų
(F. Martišiaus g. 13, Prienai) iki
lapkričio 26 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Onos Pusvaškytės autorinė grafikos darbų
paroda.
Veiverių šaulių namuose eksponuojama Romualdos Bartulienės
tapybos darbų paroda „Švytintis
spalvų pasaulis“.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama tautodailininkės Ramutės Onutės Bidvienės autorinė darbų paroda „Prakalbintas
linas“.
Pakuonio laisvalaikio salėje-bibliotekoje eksponuojama tautodailininkės Elenos Krušinskienės
tapybos darbų paroda „Lietuvos
piliakalniai“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingu-
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mas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gruodžio 08 d. 12:00 val. Birštonas: Pasimatymas su savimi
jurtoje! Vieta: VasaRojus
Gruodžio 08 d. 19:00 val. Fortepijono rečitalis romantikams. Vieta:
Birštono kurhauzas
Gruodžio 08 d. 21:30 val. „Muzikiniai monologai“ / Neda ir
Olegas Ditkovskis. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Gruodžio 08 d. 12:00 val. Teatrų
festivalis „Rojaus obuoliukai“. Vieta: Birštono kultūros centras
Gruodžio 08 d. 18:00 val. Šefo
Dariaus Dabrovolsko degustacinė vakarienė. Vieta: Vytautas
Mineral SPA
Gruodžio 09 d. 12:00 val. Sveiko
maisto gaminimo dirbtuvės su
„Rojaus Daržas“. Vieta: Čiulba
Ulba. Pramogos Birštone

Gruodžio 10-17 d.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

VYTAUTAS JUOZAPAITIS
Stichija: Ugnis
Planeta: Jupiteris
Savaitės diena: ketvirtadienis
Akmuo: chrizolitas, ametistas, topazas
Spalvos: tamsiai raudona, žalia, mėlyna ir violetinė.



AVINAS
(03.21-04.20)

Šią savaitę turėtų išsispręsti bendrus interesus liečiančios problemos. Ir, jei diskusijos metu kalbėsite atvirai, nesusipratimų turėtumėte išvengti. Galimi gana žymūs
pokyčiai tarnyboje ar versle.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Jums atrodo, kad jūsų gyvenimas šiek tiek susipainiojo? Nesibaiminkite, viskas labai greitai
pasikeis. Šiomis dienomis nutiks kažkas tokio, kas atneš į jūsų
kasdienybę daugiau polėkio, nei
tikėjotės. Taigi, pasiruoškite staigmenoms!



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Šią savaitę jausitės pakankamai
pasitikįs savimi. kad tikėtumėte ir
kitais. Kelionė savaitės pradžioje
bus sėkminga. Antroje savaitės
pusėje nesitikėkite per daug iš
giminaičių - jie nežino realios jūsų padėties ir poreikių.

Nuo lapkričio 29 d. Prienų krašto
muziejuje – tautodailininkės, ilgametės Prienų krašto muziejaus
muziejininkės Marijos Šniokienės
personalinės rinktinių juostų
parodos „Simbolis ir jo išraiška
ženklu...“, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paroda.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje ypač jautriai
reaguosite į agresyvų aplinkinių
elgesį. Savaitės viduryje neturėsite daug laiko apmąstymams sprendimus turėsite priimti greitai. Gali tekti ir paspėlioti, pasikliauti intuicija.
3ULHQǐUDMRQRVDYLYDOG\EơVNHOELD
.DOơGLQơVDSOLQNRVNǌULPRNRQNXUVą
Ä/DLDWHLQDãYHQWơVåLEXULXRWRV³
.YLHþLDPH3ULHQǐUVDYLYDOG\EơVLQGLYLGXDOLǐQDPǐVRG\Eǐ
VDYLQLQNXVGDXJLDEXþLǐQDPǐJ\YHQWRMXVLUEHQGULMDV
J\YHQWRMǐEHQGUXRPHQHVƳPRQHVƳVWDLJDVLURUJDQL]DFLMDV
ãYHQWLãNDLSDSXRãWLDSOLQNą±VRG\EDVSDVWDWXVIDVDGXV
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,NLJUXRGåLRGY\NVVHQLǌQǐRUJDQL]XRMDPRVDSåLǌURV
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REKLAMA

HOROSKOPAS



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Su šia savaite jums atsivers įdomus šansas užkariauti naujas
teritorijas. Ilgai nesvarstykite, o
čiupkite jį. Labai greitai pamatysite, kad iš to daug kas išeis. Jūsų partneris gali turėti finansinių
problemų.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmadienį dėl anksčiau patirto
streso gali pablogėti savijauta.
Savaitės viduryje nesugalvokite
keisti darbo ar prašyti didesnio
atlyginimo. Savaitgalį į galvą gali
šauti gera mintis, vėliau atnešianti nemažą pelną.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Aplinkiniai stengiasi iš jūsų kuo
daugiau sužinoti, patys nieko už
tai neduodami. Nesirūpinkite dėl
savo padėties. Taip gerai, kaip jūs,
apie reikalus nėra nė vienas in-

formuotas. Tik leiskite ir kitiems
iš to turėti bent šiek tiek naudos.
Galite sulaukti daug ir įvairių pasiūlymų. Neskubėkite jų priimti
gerai neapsvarstęs.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje seksis įtikimai
kalbėti ir daryti įtaką kitiems. Nesivaržykite priimti pagalbą savaitės viduryje - tai nesuvaržys nei
jūsų savarankiškumo, nei nepriklausomybės. Nesistenkite būti
visų galų meistras - įsiklausykite
į profesionalų žodžius.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje sugebėsite kontroliuoti bent kelis procesus iš karto. Antradienį turėtumėte ištaikyti trumpą, bet intensyvią atokvėpio valandėlę. Patys
svarbieji sprendimai laukia darbo
savaitės pabaigoje.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje gali išaugti jūsų populiarumas ir autoritetas.
Ketvirtadienį laukia svarbus dalykinis susitikimas. Nauji žmonės,
naujos pažintys reiškia originalias
idėjas ir įdomias perspektyvas.
Romantiškas nuotykis savaitgalį
gali turėtu ne visai malonių padarinių.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę spręsis jūsų galimybės pasinaudoti savo padėties
privalumais. Beje, galite gauti
daugiau nei kada nors tikėjotės.
Savaitės viduryje gali tekti užsiimti įdomiu ir pelningu projektu.
Savaitgalį šeimos nariai gali ypač
pasigesti jūsų dėmesio.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Kai kuriems reikalams tiesiog dar
neatėjo laikas tvarkyti, todėl nesukite dėl jų jau dabar sau galvos.
Kodėl? Todėl, kad jūs negalite to
nei paskubinti, nei nuo savęs nustumti. Palikite viską ramybėje ir,
pamatysite, atėjus laikui viskas
susitvarkys.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonomikos,
kultūros ir politikos naujienų!
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Gruodžio 8 d.
ŠEŠTADIENIS
Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė
Saulė teka 08:26
leidžiasi 15:54
Dienos ilgumas 07.28
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Zenonas, Vaidginas, Gedmintė,
Guntilda
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

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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GRUODŽIO
Atsakymai

Gruodžio 10 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė žmogaus teisių
diena
Futbolo diena
Nobelio diena
Saulė teka 08:29
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.24
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Eidimtas, Ilma, Eularija, Loreta
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

11

+4 +5

ANTRADIENIS

+2
+3

KLAIPĖDA

VILNIUS

+1 +2
GRUODŽIO

12

-1

-1

GRUODŽIO

13

-1
+2

KLAIPĖDA

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Skilandis.

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

Lošimas
Nr. 1343
2018-12-05

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 05, 14, 16,
21, 31, 41
Vikingo skaičius: 07

6 skaičiai

0

235316.00€ 0

5+1 skaičius 28729.50€ 0
5 skaičiai

2647.00€

0

4+1 skaičius 93.00€

34

4 skaičiai

6.50€

311

3+1 skaičius 5.00€

579

3 skaičiai

1.50€

4431

2+1 skaičius 1.25€

4680

2 skaičiai

32451

0.75€

Kito tiražo prognozė:

1506
1935
1813
1974
1824

3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+1 +2

KET VIRTADIENIS

0
0

KLAIPĖDA

+1

0

+1

P E N K TA D I E N I S

-1
+6

KLAIPĖDA

VILNIUS

-1

0

0

VANDENS TEMPERATŪRA

1845
1868
1894

m. gruodžio 11 d.: Paryžiuje surengta pirmoji pasaulinė autom. gruodžio 8 d.: įvyko Septinmobilių
paroda,
kurioje dalyvavo devynios
tosios Liudviko van Bethoveno
firmos.
simfonijos premjera.
m. gruodžio 11 d.: Didžiosios
m. gruodžio 8 d.: dauguma GraiBritanijos karalius Eduardas VIII
kijos gyventojų referendume balatsisakė sosto, nes parlamentas ir Bažnyčia
savo dėl monarchijos atkūrimo šalyje.
nepritarė jo norui tuoktis su dukart išsiskyrum. gruodžio 9 d.: įvyko Ajakučo
sia amerikiete V.Simpson.
mūšis, paskutinis didelis mūšis,
m. gruodžio 12 d.: Michailas Loįvykęs per Ispanijos kolonijų Amerikoje nemonosovas išbandė „aerodropriklausomybės karą.
minės mašinos“ modelį. Tai buvo sraigtasm. gruodžio 9 d.: Anglijoje atparnio pirmtakas.
spausdintas pirmasis Kalėdų
m. gruodžio 12 d.: Napoleoatvirukas.
nas Bonapartas tapo Prancūzim. gruodžio 10 d.: Vitenburgo
jos konsulu.
universiteto kieme Martinas Lium. gruodžio 12 d.: Vašingtonui
teris viešai sudegino popiežiaus bulę apie jo
suteiktas JAV sostinės statusas.
atskyrimą nuo bažnyčios.

1842
1520

14

-2

1804
1917

m. gruodžio 10 d.: škotų inžiniem. gruodžio 12 d.: Ispanija parius Robertas Thompsonas užpaskelbė karą Anglijai.
m. gruodžio 8 d.: Žygimantas Sem. gruodžio 12 d.: įvyko didžiaunasis paskelbtas Lenkijos kara- tentavo pneumatines padangas.
m. gruodžio 10 d.: Anglijoje
sia geležinkelio katastrofa istoriliumi ir Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.
įrengtas pirmasis pasaulyje ga- joje: Prancūzijoje keleivinis traukinys nuvirto
m. gruodžio 8 d.: Valstybės ranuo bėgių. Žuvo 543 žmonės.
diofonas transliavo spec. laidą tvės šviesoforas.

JAV lietuviams.

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 7491478.00€

Savaitė istorijos puslapiuose

GRUODŽIO
Atsakymai

Sudoku

+1

VILNIUS

-1

+2

TREČIADIENIS

VILNIUS

Gruodžio 11 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė kalnų diena
Pasaulinė tango diena
Saulė teka 08:30
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.23
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Artūras, Aistis, Tautvaldė, Dovydas
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

Gruodžio 13 d.
KETVIRTADIENIS
Šviesos diena, Šv. Liucija
Saulė teka 08:32
leidžiasi 15:52
Dienos ilgumas 07.20
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Liucija, Odilija, Kastautas, Eiviltė, Otilija, Kastytis
Tinkamas laikas sėti:
agurkus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Š E ŠTA D I E N I S

GRUODŽIO

+2 +4

Gruodžio 9 d.
SEKMADIENIS
Tarptautinė antikorupcijos
diena
Saulė teka 08:27
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.26
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Delfina, Leokadija, Vakaris, Gedenė, Valerija
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Gruodžio 12 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 08:31
leidžiasi 15:53
Dienos ilgumas 07.22
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Joana, Žaneta, Gilmintas, Vaingedė, Dagmara, Žana
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

ORAI

1936
1754

1799
1800

1979
1513
1941
1795
nistane.

m. gruodžio 12 d.: SSKP CK
nusprendė pradėti karą Afga-

m. gruodžio 13 d.: prie Šv. Jonų
bažnyčios įsteigta pirmoji parapijinė Vilniaus miesto mokykla.

+2 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS
+4 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
0 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinės audros
nenumatomos.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

m. gruodžio 13 d.: Antrasis pasaulinis karas: Vengrija ir Rumunija
paskelbė karą JAV.
m. gruodžio 14 d.: Rusijos imperatorė Jekaterina II paskelbė
įsaką dėl dalies Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijos prisijungimo prie Rusijos imperijos ir padalijimo į dvi gubernijas
– Vilniaus ir Slonimo.

1215

m. gruodžio 14 d.: ketvirtasis Laterano susirinkimas nusprendė
finansuoti Kryžiaus žygį.

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8178 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 7540 nSv/val.

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

