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Linkime visiems skaitytojams gražaus oro ir puikios  
nuotaikos pasitinkant Lietuvos šimtmečio dainų šventę 

„Vardan tos“.

Sekantis laikraščio „Naujasis Gėlupis“ 
numeris išeis liepos 5 d. (ketvirtadienį).

LAKD: Gerės žvyrkelių 
priežiūra

SKAITYKITE 4 p.

Labirintai. JAV – ne 
donoras, o lyderis

SKAITYKITE  4 p.

NUKelta Į 2 p. 

REKLAMA
NUKelta Į 7 p. 

Sėkmė tarptautiniame konkurse

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

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

NUKelta Į 7 p. 

Faustė 
Simonavičiūtė – 
vicečempionė

SKAITYKITE 6 p.

SKAITYKITE 9 p.

Žvejo rankose – 
radinys, 
atplaukęs iš 
Baltarusijos

Į Lietuvą, po 4 metų pertraukos, 
vėl grįžta Lietuvos Dainų šventė

SKAITYKITE 6 p.

Jubiliejinės 
Klebiškio Joninės

Miškų gaisringumas 
miškų urėdijų veiklos 
teritorijose: 
prienų krašto 
miškuose vietomis 
išlieka aukščiausias 
gaisro pavojus

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Jau birželio 30-ąją, 
šeštadienį, Kauno Dainų 
slėnyje prasidės Lietuvos 
šimtmečio dainų šventės 
„Vardan tos“ pirmoji diena 
– Dainų diena. 

Pirmas Dainų šventės ren-
ginys tradiciškai vyksta Kau-
ne – pagerbiamas miestas, 
kuriame 1924 m. pirmą kartą 
buvo surengta Dainų diena. 
Istorinėje vietoje – Kauno 
Dainų slėnyje į vieną mil-
žinišką chorą susijungs per 
1500 dainininkų ir šokėjų.

Pirmoji Dainų šventė su-

rengta 1924 m. rugpjūčio 23 
ir 25 d. Kaune, Parodų aikštė-
je. Tuomet ji buvo vadinama 
„Dainų diena“. Joje dalyvavo 
86 chorai (apie 3000 daininin-
kų). 1928 m. liepos 1 d. Kau-
ne surengta antroji Lietuvos 
dainų šventė. Joje dalyvavo 
jau apie 6000 dainininkų. Vė-

Laima
DUOBLIENĖ

Neseniai Prienų meno 
mokyklą pasiekė siuntinys 
iš Prancūzijos, kuriame – 

UNESCO Lui Fransua centro 
(Centre pourl’UNESCOLoui
sFrançois) organizuojamo 
Tarptautinio vizualinio 
meno konkurso, 
vykstančio Troyes mieste, 
apdovanojimai, skirti 
penkioms Dailės klasės 

mokinėms.  
Miglė Stuokutė ir Gabija 

Kuzmickaitė pelnė laureatų 
vardus. Specialių konkurso 
nominacijų diplomais buvo 
įvertinti Karolinos Maskvy-
tytės, Agnės Stravinskaitės ir 

Mokytojas Vladas Tranelis su savo mokinėmis Karolina 
Maskvytyte, Airida Bubnyte ir Migle Stuokute. 

Seimas pritarė pensijų 
kaupimo reformai 

Seimas ketvirtadienį 
galutinai pritarė pensijų 
kaupimo reformai, kuria 
atsisakoma „Sodros“ 
įmokos dalies pervedimo 
į pensinius fondus, 
keičiama privataus 
kaupimo formulė, o 
pensijų anuitetų mokėtoja 
numatoma paskirti 
išimtinai „Sodrą“.

Per Pensijų kaupimo įstaty-
mo pataisų priėmimą už bal-
savo 76, prieš - 5, susilaikė 
aštuoni parlamentarai.

Reformos šalininkai teigia, 
kad ji padės sutvarkyti pen-
sijų sistemą, atsiejant priva-
tų kaupimą pensijų fonduose 
nuo kaupimo „Sodroje“, tuo 
metu kritikai tvirtina, kad re-
forma tik pasunkins būsimų 
pensininkų padėtį. Nemažai 
kritikuotas ir numatomas au-
tomatinis dirbančiųjų įtrauki-
mas į pensijų kaupimą antroje 
pakopoje, dalis rinkos daly-
vių skeptiškai vertina siūly-
mą pensijų anuitetų platinimą 
perduoti išimtinai „Sodrai“.

Pertvarkant pensijų kau-
pimo sistemą atsisakoma 2 
proc. „Sodros“ įmokų perve-
dimų į antrosios pakopos pen-
sijų fondus ir nustatoma nauja 
kaupimo formulė (4+2). Įmo-

ką sudarys 4 proc. nuo pensijų 
kaupimo dalyvio pajamų ir 2 
proc. vidutinio šalies darbo 
užmokesčio lygio priemoka 
iš valstybės biudžeto.

Po mokesčių konsolidaci-
jos (kai atlyginimai iki mo-
kesčių išaugs) kaupimo pro-
centai keisis ir kaupimo for-
mulė bus tokia: 3 proc. nuo 
asmens atlyginimo ir 1,5 proc. 
valstybės parama nuo šalies 
vidutinio darbo užmokesčio. 
Siekiant sudaryti gyvento-
jams galimybę skirti lėšų pri-
vačiam kaupimui, maždaug 
po 1 procentinį punktą bus 
sumažinta „Sodros“ įmoka ir 
gyventojų pajamų mokesčio 
(GPM) tarifas.

Pertvarkoje numatoma nau-
ja dalyvių įtraukimo į papildo-
mą pensijų kaupimą antrosios 
pakopos pensijų fonduose 
tvarka. Nuo 2019 metų sau-
sio visi dabartiniai kaupian-
tieji ir nekaupiantys iki 40 
metų asmenys būtų įtraukiami 
į pensijų kaupimą su teise pa-
sakyti „ne“. Į kaupimo fondą 
įtrauktas asmuo iki įtraukimo 
metų birželio 30 dienos galės 
informuoti pensijų kaupimo 
bendrovę apie atsisakymą 
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Aplinkos apsaugos pareigūnai galės nustatyti medžiotojų blaivumą
Tai numatoma trečiadienį priimtose Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pataisose. 
Už tai balsavo 84 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš, vienas susilaikė. pagal priimtą pataisą, 
aplinkosaugininkai galės tikrinti medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų blaivumą. 

  „Valstiečiai“ siūlo „tvarkiečiams“ bendradarbiavimo sutartį
Valdantieji „valstiečiai“ siūlo Seimo „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijai pasirašyti bendradarbiavimo 
sutartį, tačiau neketina jų priimti į valdančiąją koaliciją. „Jei jie norėtų padėti valdančiajai daugumai 
priiminėti gerus sprendimus Lietuvai, galėtų būti susitarimas tarp frakcijų. Bet jų kaip partijos 
negalėtume kviesti į koaliciją dėl pareikštų įtarimų“, – BNS trečiadienį sakė R. Karbauskis.

liau šventės rengtos jas ski-
riant įvairioms progoms, atsi-
rado bei išpopuliarėjo atskiros 
moksleivių dainų bei sporto 
šventės. Po Antrojo pasauli-
nio karo, 1946 m., surengtoje 
pirmoje Dainų šventėje daly-
vavo 188 chorai (11 778 dai-
nininkai). Na, o nuo 1950 m. 
respublikinės dainų šventės 
reguliariai rengtos kas penkeri 
metai. 1985 m. pasiektas Dai-
nų šventės dalyvių rekordas 
– 38 856 meno mėgėjai.

Naujas Dainų šventės eta-
pas prasidėjo atkūrus Lietu-
vos nepriklausomybę. 1990 
m. XIII Lietuvos dainų šven-
tė pavadinta tautine. Bloka-
dos sąlygomis daugelis lie-
tuvių išeivijos meno mėgėjų 
ansamblių negalėjo atvykti, 
nebuvo rengiami ko-
lektyvų konkursai. Tra-
dicinę šventės struk-
tūrą papildė Tautinis 
vakaras (vėliau – Fol-
kloro diena). Šventėje 
dalyvavo arti 33 tūkst. 
dalyvių. Nuo 1990 m. 
Dainų šventė pradėta 
rengti ne kas penke-
ri, o kas ketveri metai. 
Savo tradicijas išlai-
kė ir Moksleivių dai-
nų šventė. 2009 m. sureng-
ta didinga XVIII Lietuvos 
tūkstantmečio dainų šventė 
„Amžių sutartinė“ subūrė 
per 40 tūkst. dalyvių (1570 
kolektyvų).

Šiemet, liepos 1 d. 12 
val.,Vilniuje vyks oficialus 
Lietuvos šimtmečio dainų 
šventės „Vardan tos“ atida-
rymas. Po jo prasidės Pasau-
lio lietuvių ir Lietuvos tauti-
nių bendrijų diena „Šimtas 
Lietuvos veidų – sujunkime 
Lietuvą“. Tai pirmasis rengi-
nys nepriklausomos Lietuvos 
istorijoje, kai vienu metu vie-
noje vietoje susirinkusios lie-
tuvių bendruomenės iš įvairių 
pasaulio kraštų bei valstybių 
Lietuvos visuomenei pristato 
savo daugiametę lietuvybės 
puoselėjimo veiklą. 21 val. 
šventės atidarymui skirtas 
renginys vyks Vingio parko 
estradoje.

Liepos 2 d. 14 val. vyks 
Vaikų tradicinių amatų mies-

Į Lietuvą, po 4 metų pertraukos, vėl grįžta Lietuvos Dainų šventė
telio prie Valdovų rūmų ati-
darymas. Tęsiant praėjusioje 
šventėje pradėtą iniciatyvą, 
prie Lietuvos valdovų rūmų 
bus įkurtas tradicinių amatų 
miestelis, kuriame apsilan-
kiusieji, ypač vaikai ir šeimos, 
pamatys, kaip gimsta senieji 
lietuvių amatai, ir, svarbiau-
sia, turės galimybę prisiliesti 
prie medžiagos, įrankio bei 
pasimokyti šį tą nudirbti pa-
tys. Na, o 16 val. vyks liau-
dies meno parodos „Gyvos 
jungtys“ atidarymas Švč. 
Mergelės Marijos Ramintojos 
bažnyčioje. Parodoje bus ga-
lima pamatyti apie 500 meis-
trų darbus. 

Liepos 3 d. 10–22 val. vyks 
Folkloro diena „Didžių žmo-
nių žemė“ Bernardinų sode, 
pilių teritorijoje, Katedros 

aikštėje. Joje susivienys apie 
6000 folkloro ansamblių da-
lyvių, meistrų, kitų tradicijų 
tęsėjų iš visų Lietuvos kraštų, 
taip pat iš Prienų krašto. Joje 
dalyvaus Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro (KLC) 
Ašmintos laisvalaikio sa-
lės folkloro grupė „Ošven-
čia“ (vad. Rima Vilkienė), 
Prienų KLC folkloro an-
samblis „Gija“ (vad. Dalė 
Zagurskienė), Prienų KLC 
Pakuonio laisvalaikio salės 
folkloro ansamblis „Obelė-
lė“ (vad. Renata Žibienė), 
Prienų KLC Šilavoto lais-
valaikio salės folkloro gru-
pė „Akacija“(vad. Saulė 
Blėdienė), Balbieriškio kul-
tūros ir laisvalaikio centro 
folkloro ansamblis „Dūmė“ 
(vad. Dalė Zagurskienė), 
Jiezno kultūros ir laisvalai-
kio centro folkloro ansam-
blis „Jieznelė“ (vad. Ingrida 
Valentienė), Stakliškių kul-
tūros ir laisvalaikio centro 

folkloro ansamblis „Stakliš-
kės“ (vad. Vida Beliukevi-
čienė), Veiverių kultūros ir 
laisvalaikio centro folkloro 
ansamblis „Pasaga“ (vad. 
Jadvyga Beikauskienė), Vei-
verių kultūros ir laisvalaikio 
centro vaikų ir jaunimo fol-
kloro ansamblis „Kankliu-
kai“ (vad. Vilma Pučkienė) 
ir Birštono kultūros centro 
folkloro ansamblis „Raski-
la“ (vad. Algirdas Seniūnas 
ir Roma Ruočkienė).

18 val. visus džiugins ir 
stebins kanklių koncertas 
„Skambėkite, kanklės“ Šv. 
Jonų bažnyčioje, kurioje 
skambės ir Skriaudžių an-
samblio „Kanklės“ kanklės. 
Kanklių muzikos koncertas 
„Skambėkite, kanklės“ jau 
šeštą kartą suvienys per 800 

Lietuvos kanklininkų, 
tarp jų ir Skriaudžių 
ansamblį „Kanklės“ 
(vad. Elena Sakavičiū-
tė-Pečiulaitienė). 

Po kanklių koncerto, 
20 val. prasidės vokali-
nių ansamblių koncer-
tas „Dėl žalio ąžuolyno“ 
Lietuvos nacionalinėje 
filharmonijoje. Rengi-
nyje dalyvaus geriausi 
šalies vokaliniai ansam-

bliai kartu su Prienų „Ži-
burio“ gimnazijos vaikinų 
vokaliniu ansambliu (vad. 
Roma Ruočkienė).

Liepos 4 d. 13–21 val. 
vyks Teatro diena „Sau, tau-
tai, žmonijai“ senamiestyje, 
Bernardinų sode bei Katedros 
aikštėje. Teatro dieną Bernar-
dinų sodo scenose, Katedros 
aikštėje vaikų ir jaunimo te-
atrai pristatys poetines kom-
pozicijas „Lietuva, Tėvyne 
mūsų“, lėlių teatrai vaidins 
Vydūno dramas arba spekta-
klius pagal jo kūrybą. Vinco 
Kudirkos ir Simono Daukan-
to aikštėse, Vilniaus univer-
siteto kiemeliuose, prie Ka-
raliaus Mindaugo paminklo 
suaugusiųjų mėgėjų teatrai 
parodys originalius publicis-
tinius vaidinimus, kurių pa-
grindinis veikėjas bus Vydū-
nas. Renginį vainikuos vaikų 
teatrų pasirodymai Katedros 
aikštės scenoje ir teatralizuo-
tas Gedimino kalno apjuosi-

mas rankomis bei kopimas 
į jį giedoti Vydūno giesmę 
„Lietuva, brangi šalele“. Tea-
tro dienoje dalyvaus ir Prienų 
KLC Naujosios Ūtos lais-
valaikio salės mė-
gėjų teatras (vad. 
Alma Vaišnienė), 
Prienų KLC mė-
gėjų teatras (vad. 
Alma Vaišnienė), 
Jiezno kultūros ir 
laisvalaikio cen-
tro mėgėjų tea-
tras „Žaltvykslė“ 
(vad. Angelė Ja-
ruševičienė), Birš-
tono kultūros cen-
tro vaikų ir jaunimo teatras 
(vad. Rimantas Jacunskas) 
bei Birštono vienkiemio te-
atras (vad. Beata Klimavi-
čienė).

22 val. visų laukia Ansam-
blių vakaras „Tėvyne mūsų“ 
Kalnų parke. Jame dalyvaus 
apie keturi tūkstančiai kon-
certo dalyvių – dainų ir šo-
kių ansambliai, liaudies ins-
trumentų ansambliai bei or-
kestrai, liaudiškos muzikos 
kapelos, folkloro dainininkai 
ir solistai instrumentalistai. 
Jame dalyvaus ir Birštono 
kultūros centro liaudiška 
kapela „Lendrūnas“ (vad. 
Algimantas Jazbutis).

Liepos 5 d. 13 ir 21 val. 
laukia vienas iš labiausiai 
kvapą gniaužiančių renginių 
– Šokių diena „Saulės rato 
ritimai“ Lietuvos futbolo fe-
deracijos stadione. Šių metų 
Šokių dienos temine jungti-
mi pasirinktas Saulės įvaizdis. 
Aušra, ryto brėkšmas saulei 
kylant asocijuojasi su tamsos 
atsitraukimu, šviesos pergale 
prieš tamsą, gyvybės – prieš 
sąstingį, garsų – prieš tylą. 
Būdama nuolatinė gyvenimo 
palydovė, Saulė ta-
po šviesos, vilties, 
gėrio ir gyvybingu-
mo simboliu. Aš-
tuonių tūkstančių 
šventės dalyvių fi-
nalinė kompozicija 
vizualizuos tautos 
atsparumą, gyvy-
bingumą, norą eiti 
pažangos ir atsi-
naujinimo keliu, 
įveikti kasdienius 

iššūkius kartu. Eiti į šviesą 
visiems kaip šeima… vardan 
tos Lietuvos. Joje dalyvaus 
ir Prienų KLC pagyvenu-
siųjų liaudiškų šokių gru-

pė „Vajaunas“ (vad. Ligita 
Gediminienė), Prienų KLC 
vyresniųjų liaudiškų šokių 
grupė „Trapukas“ (vad. 
Džordanas Jogimantas Ak-
senavičius), Prienų rajono 
bendruomenės „Balbieriš-
kis“ vyresniųjų liaudiškų 
šokių grupė „Ringis“ (vad. 
Raimundas Markūnas), 
Birštono kultūros centro 
jaunimo liaudiškų šokių 
grupė „Aguonėlė“ (vad. 
Virginija Bankauskienė), 
Birštono kultūros centro 
jaunuolių liaudiškų šokių 
grupė „Kupolė“ (vad. Biru-
tė Brazdžiūtė) bei Birštono 
kultūros centro vyresniųjų 
liaudiškų šokių grupė „Jie-
varas“ (vad. Virginija Ban-
kauskienė).

Tarp Šokių dienos rengi-
nių 18 val. vyks pučiamųjų 
instrumentų orkestrų kon-
certas „Vario audra“ Vilniaus 
pramogų arenoje. Dauguma 
koncerto kūrinių – sukurti 
šventei. Juos atliks trombonų, 
būgnininkų, saksofonininkų 
grupės, vaikų, jaunimo, stu-
dentų, profesionalūs kariniai 
orkestrai.

Liepos 6 d. 14 val. vyks 
tradicinės šventės dalyvių 
eitynės iš Katedros aikštės į 
Vingio parką. Išpuošta istori-
nės Lietuvos praeities, valsty-

bingumo, didžiųjų šių dienų 
laimėjimų – valstybės atkūri-
mo ir kūrimo visos Lietuvos 
visuomenės, miestų ir regi-
onų jėgomis – ženklais, dai-
nuojanti ir šokanti gyva žmo-
nių juosta iš Katedros aikštės 
nusidrieks iki Vingio parko, 
kuriame vyks svarbiausias 
baigiamasis šventės renginys 
– Dainų diena. 17 val. prasi-
dės ir pati Dainų diena „Vie-
nybė težydi“ Vingio parko es-
tradoje. Joje dalyvaus per 12 
tūkstančių dainininkų, tarp jų 
ir Prienų „Žiburio“ gimna-
zijos jaunimo mišrus cho-
ras (vad. Roma Ruočkienė), 
Prienų KLC choras „Šilas“ 
(vad. Aldona Šyvokienė), 
Prienų meno mokyklos 
jaunių choras (vad. Reda 
Černiauskienė) bei Biršto-
no kultūros centro moterų 
choras „Aušrinė“ (vad. Al-
dona Armonienė).Trijų da-
lių Dainų dienos programa 
pamažu išskleis pagrindines 
mūsų himno idėjas, tačiau 
svarbiausia bus visų – Lietu-
voje ir pasaulyje gyvenančių 
lietuvių – drauge giedama 
„Tautiška giesmė“. 
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar domitės 
Dainų švente? 

Karolina Arlauskaitė

Prieš porą metų jau teko 
dalyvauti Lietuvos moks-
leivių dainų šventėje ir ji 
mano mintyse iki šiol. Įsi-
mintiniausios pirmiausia 
visos repeticijos – jose pa-
matai daug įvairių specia-
lybių žmonių, kurie sten-
giasi, kad viskas praeitų 
sėkmingai. Neapsakomas 
jausmas apima, kai vyksta 
pagrindinis pasirodymas, o 
tu esi toje tūkstančių žmo-
nių minioje, kurie savo lū-
pomis taria lygiai tą patį ką 
ir tu. Žinoma, tūkstančiai 
kartu dainuojančių ar šo-
kančių žmonių ne tik dir-
ba, bet ir bendrauja, todėl 
šventė įsiminė ir pažinti-
mis su daugybe įvairiausių 
žmonių.  

Artėjančios Dainų šven-
tės labai laukiu, noriu ir vėl 
patirti tą gerą jausmą sto-
vint tarp tūkstančių ben-
draminčių.

Man patinka įvairūs kon-
certai, šventės, vaidinimai 
ir, manau, kad Dainų šven-
tė labai reikalinga šiuolai-
kinėje Lietuvoje, nes ji su-
vienija žmones. 

JAV ir Rusija susitarė dėl viršūnių susitikimo „trečiojoje šalyje“
JAV prezidentas Donaldas Trampas ir Rusijos vadovas Vladimiras putinas susitiks trečiojoje šalyje, 
bet susitikimo data bus paskelbta vėliau, trečiadienį pranešė Kremlius. „Galiu pasakyti, kad 
pasiekėme susitarimą surengti aukščiausio lygio susitikimą; netgi sutarėme dėl susitikimo laiko ir 
vietos.“, – sakė V. putino padėjėjas Jurijus Ušakovas.

  Išpuolį prieš Nyderlandų laikraštį galėjo surengti narkotikų gaujos
Tarp įtariamųjų atsidūrė narkotikų kontrabanda užsiimančios gaujos. Antradienį paryčiais balto 
krovininio mikroautobuso vairuotojas dukart taranavo laikraščio „De Telegraaf“ pastatą Amsterdame. 
po to vairuotojas išlipo, apliejo savo transporto priemonę skysčiu iš kanistro,  padegė mikroautobusą 
ir pabėgo jo laukusiu tamsios spalvos automobiliu „Audi“. per šį incidentą žmonės nenukentėjo. 

Vidmantas Šalčius 

Nesidomiu, geriau ren-
kuosi kompiuterį, televizo-
rių. Gal ir pasižiūrėsiu per 
televiziją, jei netyčia patai-
kysiu tuo momentu įsijungti. 
Vietoj Dainų šventės mieliau 
nuvažiuočiau, pavyzdžiui, į 
futbolo rungtynes. 

Danutė Strumilienė

Seniau labai domėjau-
si, mėgdavau nuvažiuoti 
pažiūrėti, kaip kiti šoka ir 
dainuoja. Dabar jau tik per 
televizorių žiūriu. Man pa-
tinka viskas, kas senoviška 
– ir dainos, ir šokiai, ir kiti 
pasirodymai. 

Martynas Budra 

Nesidomiu lietuvių liau-
dies menu, todėl neįdomu 
ir Dainų šventė. Vietoj šios 
šventės mieliau rinkčiausi 
kokį muzikos festivalį: „Ga-
lapagus“, Karklės ar pan. 

Vestina Kašiubaitė

Nelabai domiuosi, nepa-
tinka man lietuviškos dainos, 
nors esu baigusi muzikos mo-
kyklą ir dainuoju mokyklos 
chore, su kuriuo turėjau ir į 
Dainų šventę važiuoti. Mano 
teta, ne kartą dalyvausi Dai-
nų šventėje, sakė, kad jai la-
bai patiko, bet aš nepanorau 
važiuoti. Kai rodys per televi-
ziją, gal netyčia ir pažiūrėsiu. 
Vietoj Dainų šventės aš mie-
liau pabūčiau su draugais prie 
ežero ar jūros. 

Aldona Ulinauskienė 

Labai domiuosi, seniau ko 
ne kaskart važiuodavome pa-
sižiūrėti, bet šiais metais jau 
nebevažiuosime, nes vyras 
serga. Tik per televizorių teks 
stebėti. Patinka viskas – ir 
dainos, ir šokiai, ir muzika.

Daina Vyšniauskienė  

Domiuosi, nes kai kurie 
auklėtiniai dalyvaus – šoks. 
Pati esu „gyvai“ stebėjusi 
tik Moksleivių dainų šventę 
Kaune, taip pat buvau „pa-
laikymo komandoje“ – pa-
laikiau sūnų. Manau, kad 
mums, lietuviams, yra gar-
bės reikalas nors per televizi-
ją stebėti tokius iškilmingus 
renginius, pirmiausia dėl to, 
kad dalyviai ilgai ir atsa-
kingai jiems ruošiasi. Būtų 
smagu ir nuvažiuoti – pa-
čiai pajusti tą atmosferą. Gal 
reikia organizuoti keliautojų 
komandą?

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

Rūta Bekešienė
Mano laisvalaikis – tai mano dainos, ma-

no muzika... Neįsivaizduoju savo gyvenimo 
be jų, todėl jau esu dalyvavusi ir dainų šven-
tėse. Jose pirmas labai šaunus dalykas bū-
na bendros repeticijos: rodos, visi atvažiuo-
ja mokėdami,bet kai susijungia šimtai chorų 
– sunku iš pradžių „suskambėti“ kartu. Taigi, 
būna labai malonu, kai įdėjus darbo gims-
ta bendra daina, bendras sąskambis. Tai pri-
lygsta mažam stebuklui, kuriam vadovauja 
patys žymiausi chorvedžiai. Geras jausmas 
girdėti savo balsą tūkstantinėje dainuojančių-
jų minioje!

Negalima nepaminėti ir šventinės eisenos 
nuo Katedros aikštės iki Vingio parko. Nėra 
puikesnio jausmo už tą, kai matai aplinkui vien 
tik besišypsančius veidus, besisveikinančius 
žmones. O kaip smagu, kai išgirsti šaukiant 
–VALIO PRIENAMS! O dar ir pažįstamų 
veidų išvysti... Malonumas. Taigi, be eisenos 
neįsivaizduoju šitos šventės. Net dažnai prau-
siantis lietutis niekad nesugadina geros nuo-
taikos, o kur dar dainos visą kelią...

Na ir pagaliau pati šventė – jausmas nenu-
sakomas žodžiais... Tiesiog širdis dainuoja, 

jau nekalbant apie pačias dainas... O kur dar 
šventės finalai su visomis visiems žinomo-
mis dainomis: „Lietuva brangi“, „Kur giria 
žaliuoja“... Ach,  šiurpuliukai kūnu eina ir 
jautiesi kaip transo būsenoj! Dar sunkiai ap-
sakomas žodžiais, nerealus jausmas yra „Tau-
tiškos giesmės“ giedojimas su tūkstančiais. 
Tada tikrai pasijuntu esanti tikra lietuvė... iki 
kaulų smegenų...

Mano nuomone, dainų šventės yra didžiulis 
vientisas GĖRIS.

Ko gero, patys stipriausi ir ilgiausiai išlikę 
prisiminimai dar iš mokyklinių laikų... Tiesa, 
tada ne dainavau, o šokau. Šokių dienos kon-
certai būdavo du... Smagumas neišpasakytas. 
Nors ne kartą teko šokti lietaus permerktais rū-
bais, bet nuotaika visada būdavo puikia. Beje, 
lietus – dažnas dainų švenčių palydovas. Gal 
tai tiesiog palaiminimas... iš dangaus...

Šiemet vėl su Prienų krašto choristais ke-
liausiu į Lietuvos dainų šventę. Dainų šven-
tėse noriu dalyvauti ir dėl to sunkiai žodžiais 
nusakomo jausmo – vienybės, artumo, nuo-
širdumo... Gal tik Sąjūdžio laikais jausdavau 
tokią vienybę, jokio pykčio vienas kitam, jo-
kio priešiškumo. Galėtų būti amžina Dainų 
šventė! 

O šventės visada reikalingos. Žmogus ne 
vien duona sotus. Kita vertus, dabartiniais vir-
tualaus bendravimo laikais tai yra galimybė 
realiai pabūti kartu, galimybė nepamiršti mū-
sų lietuviškų papročių, dainų. Tas bendrystės 
jausmas suteikia jėgų ilgam. Šiuolaikinei Lie-
tuvai tokie renginiai yra būtini. Vienareikšmiš-
kai... kad liktume LIETUVIAIS!

Virginija Naudžiūtė,  
prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė

Dažniausiai esu įvairių renginių nuo muziki-
nio teatro, koncertų arenose iki aviacijos šven-
tės ar diskusijų festivalio žiūrovė, tačiau Dainų 
šventėje teko dalyvauti ir kaip Lietuvos dainų 
švenčių dalyvei. Dainų dienoje teko dalyvauti 
studijų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
metu, o Kanklių dienose – jau su Skriaudžių 
ansambliu „Kanklės“, kuris tradiciškai atlieka 
Prano Puskunigio „Dainą apie senovę“.

Su šiomis patirtimis, ko gero, susiję ir sti-
priausi įspūdžiai. 

Su Muzikos ir teatro akademijos Kauno fa-
kulteto merginų choru (vad. Vita Liaudanskai-
tė-Vaitkevičienė) dalyvaudama Dainų dieno-
je pirmą kartą pajutau tikrą chorinės muzikos 
didybę. Nepakartojama, kai su tūkstančiu ki-
tų žmonių dainuoji vienu balsu, vienu ritmu, 
vienu jausmu... 

Dar vienas, šiuo metu iškylantis prisimini-
mas, susijęs su (ne)pagarba organizatoriams, 
žiūrovams ir šventės dalyviams. Dainų die-
nos programoje tais metais pasirodė ir legen-
dinis sportinių šokių kolektyvas „Žuvėdra“. 
Nors „Žuvėdra“ programoje turėjo atlikti solo 

numerį ir jam nereikėjo derintis nei su kitais 
šokėjais, nei su orkestru, kolektyvas atvyko 
pasipuošęs koncertine apranga, visu sąstatu, 
repeticijoje savo šokį atliko taip, lyg tai bū-
tų koncertas. 

Ir štai kitas epizodas... Su chorais vieną iš 
dainų turėjo atlikti du populiarios muzikos at-
likėjai (pavardžių neminėsiu). Į repeticiją jie, 
deja, nesiteikė atvykti... O šventės metu – su-
simovė, nesugebėjo laiku įstoti ir atlikti nesu-
dėtingų savo partijų... 

Trečiasis įspūdis, žinoma, susijęs su gimtojo 
kaimo – Skriaudžių ansamblio „Kanklės“ da-
lyvavimu Kanklių dienoje. Taip jau susiklostė, 
kad tuometinė ansamblio vadovė O. Patronai-
tienė dėl asmeninių priežasčių negalėjo vyk-
ti į šventę ir patikėjo man ansamblio vadovo 
pareigas. Tuomet tai atrodė didžiulis iššūkis: 
ir kankles ansambliui suderinti, ir niekur nepa-
vėluoti, ir teisingai ansambliui kūrinio tempą 
paduoti... Tai buvo tikrai įsimintina patirtis. 

Manau, kad iš anksto ruoštis, stengtis ir 
dalyvauti Dainų šventėje tikrai verta, nes tai 
kiekvieno save gerbiančio meno kolektyvo 
garbės reikalas. 

Žinoma, Dainų šventėje verta ne tik daly-
vauti, bet ir būti žiūrovu, klausytoju. Juk šiuo-
se renginiuose susirenka stipriausi, geriausi iš 
geriausių mėgėjų ir profesionalų meno kolek-
tyvai. Kur gi daugiau, jei ne šios šventės ren-
giniuose, gali juos visus pamatyti ir išgirsti 
vienoje vietoje? Jei jau UNESCO paskelbė 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos Dainų švenčių 
tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus 
kultūros paveldo šedevru, kaipgi mes patys 
galime tuo suabejoti?
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REKLAMA

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

2018-06-23 apie 20.50 val. prienų 
r. M. p. (gim. 1999 m., gyv. Alytaus 
r.), būdamas neblaivus (nustatytas 
1,53 prom. girtumas), vairavo jam 
priklausantį automobilį. M. p., 
vadovaujantis LR BpK 140 str., su-
laikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-06-24 20.44 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
Intuponių k., Karjero g. dega 
namas. Degė vieno aukšto ūkinis 
pastatas (10x6 m dydžio, rąstinis, 
šlaitiniu stogu, dengtu šiferiu). 
Nudegė stogas, apdegė rąstiniai 
sienojai.

2018-06-24 apie 3.40 val. prienų r., 
Balbieriškio sen., Kunigiškių k., Ku-
nigiškių g., neblaivus (1,80 prom. 
alkoholio) ir neturėdamas teisės 
vairuoti transporto priemonę vyras 
(gim. 1995 m.) vairavo įmonei 
priklausantį automobilį „Audi A4“, 
nepasirinko saugaus važiavimo 
greičio, nesuvaldė automobilio, 
nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į 
sodybos tvorą. Eismo įvykio metu 
buvo apgadintas automobilis 
bei namo tvora ir pats namas. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-06-25 apie 01.40 val. gautas 
pranešimas, kad Šilavoto sen., 
Skrynupio k., Meškinės g. dega 
automobilis. Degė automobilis 
„Škoda Fabia“ (2007 m.), priklau-
santis UAB „Saugi kelionė“. Išdegė 
variklio skyrius, apdegė dešinės 
pusės priekinis ratas.

2018-06-25 Alytaus apskr. VpK 
prienų r. pK kreipėsi įmonės darbų 
vykdytojas (gim. 1985 m.) ir prane-
šė, kad prienuose, J. Basanavičiaus 
g. esančio daugiabučio namo 
teritorijoje pavogtos statybinės 
medžiagos. Nuostolis – 613 eurų.

2018-06-27 apie 23.15 val. Birštono 
sav., Budų k., pievų g., kambaryje 
neblaivus vyras (gim. 1934 m.) 
smurtavo prieš savo motiną (gim. 
1963 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-06-27 apie 12.06 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Skriaudžių k., kelyje Marijampo-
lė–Kaunas dega žolė. Važiuojant 
atkarpa iki Veiverių mstl. degan-
čios žolės nepastebėta.

Japonijos zondas asteroide ieškos užuominų apie gyvybės atsiradimą
Japonijos kosminis zondas „Hayabusa2“ po ilgiau kaip trejus metus trukusios kelionės pasiekė 
už 300 mln. km nuo Žemės skriejantį asteroidą, kad surinktų duomenų apie Saulės sistemos 
formavimąsi ir gyvybės kilmę.

  JAV doleris brangsta daugumos valiutų atžvilgiu
Investuotojams nerimaujant dėl Kinijos juanio ir įvykių, susijusių su pasaulio prekyba, JAV dolerio 
kursas trečiadienį kopia aukštyn daugumos pasaulio valiutų atžvilgiu. Euro kursas, antradienio 
vakare siekęs 1,1648 JAV dolerio, trečiadienį smuktelėjo iki 1,1612 JAV dolerio. Euro kursas jenos 
atžvilgiu nusileido nuo 128,19 iki 127,95 jenos. 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Pasaulio ekonomistai ir 
politikai su nerimu žvelgia 
į tai, kas šiuo metu vyksta 
politinėje, karinėje bei 
ekonominėje pasaulio 
padangėje. Tiesą pasakius, 
žvalgosi ne šiaip sau po 
plačią padangę, bet žiūri 
būtent į tą padangę, 
kuri kaip nors susijusi su 
Amerika.

Taip. Žodis „Amerika“ jau 
kelis šimtmečius skamba išdi-
džiai. Pirmiausia dėl apskritai 
jos atradimo, paskui dėl neri-
botų galimybių išsipildymo, 
vėliau dėl karinės galios, 
kuria sugebėjo atremti 
savo tėvynainius Euro-
poje. Baigiantis antram 
tūkstantmečiui Amerika 
vėl išgarsėjo savo karine 
galybe. Rytuose įprasta 
sakyti, jog Antrąjį pasau-
linį karą laimėjo Rusija, 
o Vakaruose lengvai ver-
čiasi liežuvis sakant, kad 
jį laimėjo Amerika. Su-
prantama, šioje vietoje šio to 
trūksta... Tik keliasdešimties 
valstybių, kurios taip pat ko-
vojo Antrajame pasauliniame 
kare, ir dar keleto valstybių, 
kurios ir yra tikroji Amerika, 
o ne Jungtinės Amerikos Vals-
tijos (JAV). 

Ir iš tikrųjų, nieko keisto, 
kad sakant žodį „Amerika“ 
viskas suabsoliutinama iki 
vienos valstybės. Deja, isto-
rija jau įrodė, kad ne kiekybė, 
o kokybė lemia valstybės ga-
lybę. Net ir nediskriminuojant 
sunku būtų pasakyti, kad viso 
Afrikos žemyno čiabuviai sa-
vo gausiomis, sunkiai suskai-
čiuojamomis žmonių masė-
mis yra galingesni už vieną 
valstybę – JAV. Reikia pripa-
žinti, jog pagal Europos politi-
kos ir verslo modelius, Afrikos 
žemynas apskritai mažai kam 
rūpi. Bet JAV rūpi. Laiku pro-
tingai išplėtota JAV karinė ga-
lia jai suteikė pasaulio lyderio 
statusą. Tai neturėtų stebinti. 

Kol Europos šalys drauge su 
Azijos šalimis, vieni su kitais 
ir tarpusavyje, „pramogavo“ 
kraugeriškomis skerdynėmis, 
JAV už neperskrendamo ir 
sunkiai perplaukiamo Atlanto 
saugiai brendo ir tobulėjo tarsi 
rūsyje paslėptas raugintų agur-
kų stiklainis. Tad nenuostabu, 
kad XXI amžiuje JAV yra ta 
pati, didžiausią įtaką pasauli-
nėse rinkose turinti lyderė. 

Nenuostabu ir tai, kad pa-
sikeitus paprasčiausiam vie-
nam, mirtingam žmogui – 
JAV prezidentui, keičiasi ir 
pasaulis.

Žinoma, žiūrint iš plačio-
sios, žiniasklaidos nušviečia-
mos pusės, šis pasikeitimas 
atrodo tarsi chaosas. Turbūt 
ne vienas yra pagalvojęs, jog 
prie galingiausios valstybės 
vairo stojo pusprotis, kuris 
nusprendė pažaisti „prezi-
dentą“. Ir kodėl jam nežaisti, 
jei jis – vienas iš turtingiausių 

pasaulio žmonių. Deja, daug 
kam kyla ir tokia mintis: „Ne-
sigaus – grįš į savo verslą ir to-
liau ramiai gyvens panardinęs 
pasaulį į chaosą“. Visgi tai nė-
ra žaidimas.

Tapęs JAV prezidentu Do-
naldas Trumpas ištarė gana 
populistinius žodžius: „ ...it’s 
going to be only America first, 
America first“ („ ...nuo šiol 
bus tik Amerika pirmiausia, 
Amerika pirmiausia“). Šie 
žodžiai dažnai kartojami kal-
bant apie JAV prezidento ir 
apskritai pačios JAV nusisuki-
mą nuo sąjungininkų ir drau-
gų. Tačiau ar jie tikrai reiškia, 
kad JAV nebepripažins kitų 
valstybių?

Šioje vietoje reikėtų pa-
žvelgti į D. Trumpo asmeninį 
gyvenimą. O jis yra puikiai 
žinomas. D. Trumpas – vers-
lininkas. Verslininkas, kuriam 
atiduota į rankas visa valsty-
bė. Negana to, atiduota vals-
tybė, kurioje jis sukūrė, vys-

tė ir kurioje klesti jo verslas. 
Kas norėtų sužlugdyti savo 
verslą kartu su visa valstybe? 
Ir kas norėtų, kad jo uždirbtus 
pinigus taškytų visokie praša-
laičiai?

Nors Jungtinių Amerikos 
Valstijų nebūtų be pasaulinės 
ekonomikos, nereikia net abe-
joti, kad JAV nebūtų ir esant 
jai nepalankiai ekonomikai. 
Todėl nekeista, jog D. Trum-
pas nutraukinėja visas sutar-
tis, aiškiai pabrėždamas, kad 
jos nenaudingos Jungtinėms 
Amerikos Valstijoms. Iš tikrų-
jų, kuri valstybė norėtų duoti 
kitiems užsidirbti daugiau, pa-
ti patirdamas nuostolius arba 
negaudama didesnių pajamų? 
Nenuostabu, jog naujojo JAV 
prezidento žodžiai „pirmiau-
sia Amerika“ ir reiškė, kad 
JAV – ne donoras, o lyderis. 
Todėl norintys ir toliau su ja 
bendradarbiauti turės ne tik 
imti, bet ir duoti.

Ir šioje vietoje nėra nie-
ko keisto. Kuris verslas nori 
bendradarbiauti su kompa-
nijomis, jei jos nuolat patiria 
nepriteklių, vėluoja atsiskai-
tyti ir dar prašo milžiniškų 
nuolaidų? Kiekviena įmonė 
nori bendrauti su klestinčio-
mis įmonėmis, kurios suteiktų 
daugiau galimybių užsidirbti. 
Tuo tarpu tos įmonės, kurios 
dėl netinkamų investicijų ar 
prastų geografinių arba eko-
nominių sąlygų buksuoja, su-
prantama, naudos, bent jau 
ryškios, neatneš. O kiekvie-
na valstybė irgi sąlyginai yra 
įmonė su savo politika ir eko-
nomika.

Kodėl D. Trumpas dažnai 
paskleidžia abejonių dėl visą 
Europą saugojančios NATO 
karinio bloko bendros gyny-
bos sutarties? Jis siunčia aiš-
kią žinią – už mūsų saugumą 
atsako ne tik JAV, bet ir mes 
patys.

(Tęsinys kitame numeryje)

Lietuvos valstybinių 
kelių priežiūros įmonė 
„Kelių priežiūra“ gerins 
ketvirtadalį žvyrkelių 
– papildomiems jų 
nuolatinės priežiūros 
darbams įmonė skiria dalį 
per pastaruosius keturis 
mėnesius sutaupytų lėšų, 
t.y. 250 000 Eur.

Šiuo metu valstybinės reikš-
mės rajoninių kelių su žvy-
ro dangos ilgis daugiau kaip 
6000 km. Identifikuoti 1346 
km kelių su žvyro danga, ku-
rių profiliavimą tikslinga at-
likti dažniau, ir 563 km kelių 
ruožų, kurių būklė yra prasta, 
trūksta stiprumui ir lygumui 
užtikrinti reikalingo skaldos 
bei žvyro sluoksnių storio, 
tinkamo vandens nuleidimo 
ir kt.

Kaip bus vykdoma 
papildoma priežiūra?

Žvyrkelių ruožai pasirinkti, 
atsižvelgiant į vidutinį meti-
nį paros eismo intensyvumą, 
funkcinę kelio paskirtį ir so-
cialinę naudą bei kelio dan-
gos techninę būklę. Papildo-
ma kelių priežiūra bus pradėta 
nuo šių metų liepos 1 d. ir tęsis 
iki žiemos sezono pradžios. 
Pagal Lietuvos automobilių 
kelių direkcijos nustatytus 
reikalavimus, žvyrkeliai turi 
būti profiliuojami ne rečiau 
kaip kartą per pusantro mėne-
sio. Identifikuotuose ruožuo-
se, kelio lygumui bus keliami 
25% griežtesni reikalavimai, 
todėl prognozuojama, kad iki 
žiemos sezono šie žvyrkeliai 
bus suprofiliuoti papildomai 3 
ar 4 kartus, atsižvelgiant į rea-
lią kelio būklę, defektų dydį ir 
meteorologines sąlygas.

Planuojama šiuose keliuo-
se ne rečiau kaip vieną kartą 
per savaitę vykdyti patrulines 
apžiūras. Jų metu bus fiksuo-
jama dangos būklė, meteoro-
loginės sąlygos, bangų dydis, 
išdaužos, provėžos, išplovos, 

LAKD: Gerės žvyrkelių priežiūra

įdubos ir kitos pastebėtos kliū-
tys. Duomenys bus suvedami 
į sistemą, pasibaigus vasaros 
sezonui, atliekama duomenų 
analizė ir pateikiamos išva-
dos, rekomendacijos kitam 
sezonui.

Kokių veiksmų bus 
imamasi dėl pačios 
blogiausios būklės?
Dėl silpnos žvyro dangų 

konstrukcijos ne visiems ke-
liams didesnis profiliavimo 
periodiškumas yra tinkamas 
ir galimas. VĮ „Kelių priežiū-
ra“, bendradarbiaudama su 
LAKD, identifikavo kelius, 
kurie po potvynių lūžinėja, 
atsiranda gilios duobės ir tuos 
kelius, kurių danga profiliavi-
mui per plona. Tikimasi, kad 
LAKD dar šiemet skelbs itin 
prastos būklės žvyrkelių dan-
gos atnaujinimo konkursus.

Kelių priežiūros ekspertai 
atkreipia dėmesį, kad profi-
liuoti kelio dangą reikalingos 
tam tikros oro sąlygos: dan-
ga turi būti nei perdžiūvusi, 
nei per šlapia, kad darbai bū-
tų atlikti efektyviai, rezulta-
tas išliktų ilgiau. Kitu atveju 
daroma žala keliui ir eismo 
kokybei.

Prienų krašto ribose 
keisis šių kelių 

priežiūra:
Nr. 3304: Balbieriškis-Jies-

trakis-Plutiškės nuo 24,565 
km iki 26,809 km (viso 2,244 
km), kuriame per parą fiksuo-
jami 179 automobiliai.

Nr. 3305: Stakliškes - Bu-
trimonys nuo 8,229 km iki 
11,188 km (viso 2,959 km), 
kuriame per parą fiksuojami 
87 automobiliai.

Nr. 3317: Lizdeikiai-Ku-
priai nuo 3,000 km iki 6,577 
km (viso 3,577 km), kuriame 
per parą fiksuojami 173 auto-
mobiliai.

LAKD
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prienų kraštas statistikoje

Seimo komitetas siūlo 150 tūkst. eurų išmokų lubas ūkininkams
Seimo Kaimo reikalų komitetas ragina nustatyti 150 tūkst. eurų Europos Sąjungos (ES) tiesioginių 
išmokų ūkininkams lubas nuo kitų metų pradžios. Komiteto pirmininkas „valstietis“ Andriejus 
Stančikas BNS sakė, jog toks sprendimas leistų labiau paremti smulkius ir vidutinius ūkininkus. „Ūkis 
daugiau kaip 150 tūkst. eurų negalės gauti“, – teigė A. Stančikas.

  Kultūros įstaigų vadovams nustatytos kadencijos
Muziejų, bibliotekų, teatrų, koncertinių įstaigų vadovai į pareigas bus skiriami penkerių metų 
kadencijai. Trečiadienį Seimas priėmė atitinkamas įstatymų pataisas. pagal priimtas pataisas, 
respublikinių ir savivaldybių muziejų, teatrų, bibliotekų vadovų kadencijų skaičius nebus ribojamas. 
Neterminuotai priimti bibliotekų, muziejų vadovai jų sutikimu pareigas eitų iki 2023-06-30.
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Kauno rajone sunkiasvoris partrenkė du dviratininkus
Kauno rajone sunkiasvorė transporto priemonė kliudė du dviratininkus, vienas jų žuvo. policija 
skelbia, kad vairuotojas buvo neblaivus. Medikai, bandę atgaivinti dviratininką (gim. 1950 
m.), konstatavo jo mirtį. Kartu dviračiu važiavusi moteris, pirminiais duomenimis, nesužalota. 
Sunkiasvorę transporto priemonę su priekaba, kuri kelyje atsikabino, vairavo vyras, gimęs 1955 m.

  Tokijas priėmė griežtą įstatymą dėl rūkymo uždraudimo
Artėjant 2020 metų olimpinėms žaidynėms Tokijo miesto valdžia trečiadienį patvirtino rūkymą tam 
tikrose vietose draudžiančias griežtas taisykles. Rūkalių rojumi vadinama Japonija jau seniai išsiskiria 
iš kitų išsivysčiusių pasaulio valstybių, leisdama rūkyti daugelyje barų ir restoranų. Už šios tvarkos 
nesilaikymą grės baudos iki 50 tūkst. jenų (390 eurų).

Kaip greitai praėjo dešimt 
metų nuo pirmųjų, tada 
ką tik įsikūrusios Klebiškio 
kaimo bendruomenės 
„Klevas“ surengtų 
Joninių „Trumpiausia 
tūkstantmečio naktis“. 
Joninės nuo tada tapo 
mūsų kaimo gražiausia 
ir linksmiausia tradicine 
vasaros švente. 

Šiemet birželio 23 dieną pa-
gerbėm visus Klebiškio Jonus 
ir Janinas – aplankėme juos 
namuose, įteikėme ąžuolo 
vainikus, dvylikos vaistažo-

Jubiliejinės Klebiškio Joninės

lių puokšteles, atminimo do-
vanėles ir pakvietėm vakare 
atvykti į kaimo bendruomenės 
šventę „Jubiliejinės Klebiškio 
Joninės“. Kas neišsigando 
lietaus ir atvyko švęsti Joni-
nių, tikrai nepasigailėjo. Kol 
už lango lijo, bendruomenės 
salėje merginos pynė vaini-
kėlius – žydinčių žolynų jau 
iš ryto buvom prisikupoliavę 
visą kibirą. Dešimt laimin-
gųjų dalyvavo nuotaikingoje 
Joninių loterijoje, du į šventę 
atvykę Jonai ir Janina buvo 
apdovanoti specialiaisiais pri-

Joninės – viena gražiausių 
ir įspūdingiausių vasaros 
švenčių, lydima burtų ir 
apeigų. Sako, kad Joninių 
naktį pražysta papartis, o 
ugnis, vanduo ir ąžuolas 
skleidžia paslaptingus 
garsus ir nuo pagonybės 
laikų kviečia susirinkti į 
vieną būrį.

Tad penktadienio vakarą ir 
į Kašonių bibliotekos kieme-
lį pro puošnų Joninėms pa-
ruoštą „bromą“, žydintį gėlė-
mis ir beržų vainiku, rinkosi 
Kašonių kaimo gyventojai, 
bendruomenės nariai, Jiez-
no seniūnijos seniūnas Algis 
Bartusevičius, svečiai, Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centro 
kapela ir folklorinis ansam-
blis, vadovaujamas Ingridos 
Valentienės.

Bendruomenės pirmininkas 
Dalius Kabašinskas pasveiki-
no visus gausiai susirinkusius į 
šventę ir apdovanojo padėkos 
raštais būrį kašoniškių už ak-
tyvią veiklą. Bet gražiausi žo-
džiai ir sveikinimai bei Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centro 
kapelos ir folklorinio ansam-
blio melodijos buvo skirtos, 

Joninių naktį Kašonių 
bibliotekos kiemelyje 
pražydo paparčio žiedas

žinoma, Jonams ir Janinoms. 
Smagus koncertas išjudino vi-
sus kašoniškius.

Po koncerto tęsėsi kitos 
linksmybės: šokiai, atrakcio-
nai, žaidimai.Šventės dalyviai 
turėjo progą išbandyti jėgas 
įvairiose rungtyse ir estafetėse. 
Didelio susidomėjimo sulaukė 
svarsčio kilnojimas – stipriau-
sias buvo Dainius Taraškevi-
čius. Na, o virvės traukimas 
kaip visada buvo sutiktas di-
džiausiomis emocijomis.Ši 
rungtis jau tradicinė, joje var-
žosi ir moterys. Laimėtojus 
apdovanojo bendruomenės 
pirmininkas.

Gausus merginų ir moterų 
būrys dalyvavo vainikų py-
nimo konkurse. Gražiausią 
vainiką nupynė Ramutė Du-
malakienė. Vainikų pynėjas 
savo pagamintais suvenyrais 
apdovanojo liaudies meistrė 
Laimutė Butkienė.

Vaikams nuobodžiauti ir 
liūdėti taip pat nebuvo kada, 
nes atvykusi pelytė Minijiems 
sugalvojo įdomių rungčių, žai-
dimų. Daug linksmų emocijų 
mažiesiems suteikė šokinėji-
mas ant didžiulio spalvingo 
batuto.

Kokios Joninės be paparčio 
žiedo?.. Į jo paieškas įsitraukė 
dauguma dalyvių, tačiau su-
rasti pasisekė tik vienam. O 
jei kas norėjo pasėdėti, pasi-
kalbėti, ant stalo kvepėjo na-
minė gira.

Laužas liepsnojo, muzikos 
garsai ir dainos kilo aukštyn į 
dangų. Trumpiausia metų nak-
tis prabėgo labai greitai.

Kašonių bibliotekos biblio-
tekininkė Danutė Bajorienė

zais – Teleloto bilietais. Labai 
džiaugėmės, kad į šventę atvy-
ko buvusi bendruomenės pir-
mininkė Snieguolė Arlauskie-
nė, visi kartu prisiminėm, kaip 
buvo linksma tada, per pirmą-
sias Klebiškio Jonines. 

Kai tik aprimo lietutis, mer-
ginos skubėjo mėtyti vainikė-
lių į žolynais apkaišytą kupo-
lių medį, juk visoms rūpėjo, 
po kelerių metų ištekės. Ku-
riant Joninių laužą, per visą 
dangų nušvito ir vaivorykš-
tė, tarsi vainikuodama mūsų 
šventę. Įsidegus laužui visi 

prie jo nusifotografavom. Bai-
giant degti laužui, atsirado ir 
keli drąsuoliai vaikinai, nepa-
bijoję šokti per laužą, kad ap-
sivalytų visas nuodėmes. Visi 
norintys, kad išsipildytų norai, 
metė į laužą po saują vaista-
žolių, garsiai ištardami norą. 
Norų buvo pačių įvairiausių: 
gero derliaus, pakankamai lie-
taus, sveikatos visam kaimui 
ir aplinkiniams kaimams, sė-
kmingai išlaikyti egzaminus ir 
net šuniuko. Tikimės, kad visi 
norai išsipildys.

Visi draugiškai ėjom ir prie 
tvenkinio – kas vainikėlių 
plukdyti, o kas pasigrožėti. Ir 
kokios gi Joninės be paparčio 
žiedo ieškojimo, simboliška, 
kad jį pavyko surasti tai pa-
čiai laimingajai, vardu Laima, 
kaip ir prieš dešimt metų. Vi-
si ieškotojai buvo apdovanoti 
saldžiais paguodos prizais, o 
laimingoji specialiu prizu.

Vėl pradėjus lyti, ėjome į 
salę vaišintis, šokti,dūkti ir 
dainuoti, o lygiai dvyliktą dar 
paleidome į dangų žibintą, 
kad visų Jonų ir Janinų norai 
išsipildytų.

Bendruomenės pirmininkė 
Aistė Černevičienė 

Birželio 21–24 dienomis 
Joniškio rajone, Ziniūnų 
kaime, jojimo sporto 
klube „Audruvis“ vyko 
pats svarbiausias Lietuvos 
žirginio sporto federacijos 
konkūrų sporto metų 
renginys – atviras Lietuvos 
konkūrų čempionatas, 
kuriame dalyvavo Veiverių 
žirgyne besitreniruojanti 
šešiolikmetė Prienų 
krašto atstovė Faustė 
Simonavičiūtė. 

Faustė čempionate dalyva-
vo su dviem žirgais – šešerių 
metų Lagūna (savininkas Ri-
mas Karmazinas) ir vienuo-
likos metų Saldi (savininkė 
Odeta Urbonienė).

Faustė tris čempionato die-
nas startavo jaunių užskaitos 
konkūruose. Visuose konkū-
ruose buvo apdovanojami pri-
zininkai, tačiau privalomi pir-
mos ir antros dienos konkūrai 
buvo kvalifikaciniai, po kurių 
į finalą pateko tik geriausiai 

Faustė Simonavičiūtė – 2018 metų atviro 
Lietuvos konkūrų čempionato vicečempionė

pasirodę raiteliai.
Faustė vienintelė į finalą 

pateko su abiem žirgais. Ben-
droje dviejų dienų įskaitoje su 
Lagūna į finalą ji buvo reitin-
guota 3-ioje vietoje po puikaus 
pasirodymo pirmosios dienos 
greičio konkūre (kliūčių aukš-
tis – 115 cm), kuriame užėmė 
2-ąją vietą, o su Saldi į finalą 
ji buvo reitinguota 6-oje vie-

toje po poros klaidelių greičio 
konkūre, tačiau po puikaus pa-
sirodymo labiausiai šio sporto 
specialistų vertinamame sti-
liaus konkūre (kliūčių aukštis 
– 120 cm), kuriame ji užėmė 
2-ąją vietą, į priekį praleisda-
ma tik svečio teisėmis dalyva-
vusią Latvijos raitelę.

Finaliniame konkūre su 
persirungimu (kliūčių aukštis 

– 125–130 cm), nusileidusi 
tik Latvijos raitelei ir Lietu-
vos jaunių čempionu tapusiam 
Nojui Chmieliauskui, Faustė 
Lietuvos jaunių užskaitoje su 
Saldi užėmė 2-ąją vietą, o su 
Lagūna – 6-ąją vietą.

Faustei buvo tik 9 metai, 
kai meilė žirgams ją nuvedė į 
netoli namų įsikūrusį Veiverių 
žirgyną, kuriame jos pirmuo-
sius įgūdžius kantriai puoselė-
jo treneris Jonas Lukošius. 

Už atsidavimą ir kantrybę 
toliau ugdant jaunąją raitelę 
Faustės šeima labai dėkoja 
treneriui Rimui Karmazinui, 
kuris, įžvelgęs mergaitės gali-
mybę siekti aukštesnės karte-
lės, jau antrus metus treniruoja 
Faustę ir neskaičiuodamas sa-
vo asmeninio laiko ir pastangų 
sėkmingai padeda jai tobulėti. 
Taip pat labai dėkojame Prie-
nų rajono savivaldybei už pa-
ramą, prisidedant prie Prienų 
krašto garsinimo.

Dainius Simonavičius
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„Swedbank“ pirmauja pagal turtą ir indėlius, SEB bankas – paskolas
Lietuvos banko duomenimis, „Swedbank“ kovo pabaigoje buvo sukaupęs 7,792 mlrd. eurų turto 
ir pagal šį rodiklį valdė 29,8 proc. šalies bankų rinkos. Antroje vietoje buvo SEB bankas – jis buvo 
sukaupęs 7,095 mlrd. eurų turto ir valdė 27,2 proc. rinkos. 6,452 mlrd. eurų turto turintis „Luminor“ 
bankas (įsteigtas susijungus DNB bankui ir „Nordea Bank“ Lietuvos skyriui) užėmė 24,7 proc. rinkos.

  Nuo liepos karių atlyginimai augs dešimtadaliu
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) siūlymu, karių tarnybiniai atlyginimai 2018 ir 2019 metais augs 
po 10 proc., o 2020-aisias – 5 procentus. Ministerijos skaičiavimais, jei 2017-aisiais metus ištarnavęs 
eilinis į rankas gaudavo 536 eurų, 2020 metais  toks karys turėtų uždirbti 665 eurus, neskaičiuojant 
priedų. Seržanto alga atitinkamai didės nuo 665 iki 836 eurų, kapitono alga – nuo 935 iki 1208 eurų.

Airidos Bubnytės kūriniai. 
Šių metų konkurso tema – 

„Taika. Gera gyventi kartu“. 
Į konkursą kūriniai atkeliavo 
iš 40 šalių, juos atsiuntė 1990 
dalyvių, kurių amžius nuo 6 
iki 25 metų. 

Konkursinius darbus verti-
na autoritetinga maždaug 30 
žmonių komisija, todėl, pasak 

mergaičių mokytojo Vlado 
Tranelio, įvertinimas yra labai 
objektyvus. Komisijos darbas 
yra filmuojamas, ši medžiaga 
skelbiama oficialioje konkur-
so svetainėje. 

Konkursantai vertinami 
atskirose amžiaus grupėse. 
Pirmiausia vertinimo komi-
sija iš visų darbų (proporcin-

Sėkmė tarptautiniame konkurse

atKelta IŠ 1 p. gai kiekvienoje amžiaus gru-
pėje dalyvaujančių skaičiui) 
atrenka 100 laureatų. Vėliau 
laureatų kūriniai paskirstomi 
vietomis. 

Miglės kūrinys 14–17 m. 
amžiaus grupėje pelnė 7 vie-
tą, Gabijos – 18-tą (10–13 m. 
amžiaus grupė). 

Jaunosios dailininkės pasa-
kojo, kad kūrinius konkursui 

jos kūrė ilgai – pirmiau-
sia sugalvojo kelis vari-
antus, paskui piešė eski-
zus ir ilgai piešė bei to-
bulino galutinį kūrinį. 

Kadangi Dailės kla-
sės mokiniai jau kelio-
lika metų kasmet daly-
vauja šiame konkurse, 
į mokymosi programą 
yra įtraukta valandų, 
skirtų konkursinių dar-
bų kūrimui. Tačiau, mo-

kytojo teigimu, jų toli gražu 
nepakanka – daug tenka pa-
dirbėti ir namuose.

Prienų meno mokyklos 
Dailės klasės mokiniai šia-
me tarptautiniame konkurse 
dalyvauja nuo 2003 metų. 
Per šį laiką konkurse net 34 
mokiniai iš Prienų tapo lau-
reatais, o vienas iš jų užėmė 

pirmąją, keturi – antrą, vienas 
– trečią vietą. 

Gaila, kad konkurso daly-
viai dėl didelių kelionės išlai-
dų negali patys dalyvauti bai-
giamojoje konkurso šventėje 
ir iš pačių konkurso organi-

zatorių bei vertintojų atsiimti 
apdovanojimų bei pasigėrėti 
laureatų darbų paroda, bet, 
kaip pastebėjo mokytojas V. 
Tranelis, džiugu, kad konkur-
so organizatoriai atsiunčia ap-
dovanojimus.

Medalis, kuriuo apdovanojami laureatai

Airidos Bubnytės kūrinys

Gabijos Kuzmickaitės kūrinys

Miglės Stuokutės kūrinys karolinos Maskvytytės kūrinys

pRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS  
TARYBOS pOSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. liepos 5 d. 16 val.
1. Dėl pritarimo sutartims

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Savivaldybės inter-

neto svetainėje www.prienai.lt, skyriuose „Teisinė informa-
cija“ ir „Tarybos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posėdžių 
tiesiogines transliacijas galima stebėti Savivaldybės interneto 
svetainėje www.prienai.lt.

dalyvauti pensijų kaupime. 
Jei atsisakymo per nustatytą 
terminą įtrauktas asmuo ne-
pareikštų, jis taptų kaupimo 
dalyviu.

Įtraukimo procedūra būtų 
kartojama tris kartus kas tre-
jus metus iki 40 metų. Vyres-
ni nei 40 metų ir nekaupiantys 
asmenys pensijų kaupime ga-
lėtų dalyvauti savanoriškai.

Ketinama įvesti „gyveni-
mo ciklo“ investavimo stra-
tegiją, mažinti antros pakopos 
pensijų fondų atskaitymus iš 
sukaupto pensijų turto: nuo 
kitų metų pradžios jie siek-
tų 0,8 proc., nuo 2020 metų 
– 0,65 proc., o nuo 2021 me-
tų – 0,5 proc. pensijų fondo 
dalyvio pensijų sąskaitoje ap-
skaičiuotų lėšų vidutinės me-
tinės vertės.

Seimas pritarė pensijų 
kaupimo reformai 
atKelta IŠ 1 p.

Pensijų fonduose šiuo me-
tu kaupiantiems gyventojams 
ketinama suteikti galimybę 
per du mėnesius atsisakyti 
kaupimo ir grįžti į „Sodrą“, 
grąžinant sukauptas lėšas 
„Sodrai“ arba paliekant jas 
pensijų fonde.

Reforma taip pat įtvirti-
na šias pensijų išmokų rūšis: 
pensijų anuitetą (atidėtąjį ir 
standartinį), jo privalomu-
mo ribą siūlant nustatyti ties 
10 tūkst. eurų riba, vienkarti-
nę pensijų išmoką, periodinę 
pensijų išmoką. Pastarosios 
dvi išmokos paveldimos. 

Planuojama, kad nuo 2020 
metų centralizuotu anuite-
tų tiekėju taps „Sodra“ (šiuo 
metu pensijų anuitetus pla-
tina gyvybės draudimo ben-
drovės).  BNS

Vyriausybės komisija 
ketvirtadienį pasiūlė 
dėl sausros padarinių 
ūkininkams skelbti 
ekstremalią situaciją 
valstybės mastu.

Galutinį sprendimą dėl eks-
tremalios situacijos priims 
Ministrų kabinetas.

Stichinė sausra šiuo metu 
yra apėmusi 17 Lietuvos sa-
vivaldybių – Alytaus, Mari-
jampolės, Kazlų Rūdos, Jur-
barko, Birštono, Druskininkų, 
Varėnos, Elektrėnų, Kaišia-
dorių, Trakų, Joniškio, Klai-
pėdos, Kretingos, Mažeikių, 
Akmenės, Pasvalio ir Jona-
vos rajono.

Dar keturiose savivaldybė-
se tęsiasi sausringas laikotar-

Dėl sausros siūloma skelbti 
ekstremalią situaciją šalies mastu 

pis kaip pavojingas meteoro-
loginis reiškinys.

Žemės ūkio ministerija pro-
gnozuoja, kad užsitęsus saus-
ringam periodui, vasarinių 
pasėlių derlius Lietuvoje gali 
būti apie trečdaliu mažesnis 
nei pernai.

21-oje Lietuvos savivaldy-
bėje, kuriose tęsiasi stichinė 
sausra arba užsitęsęs sausas 
periodas yra pasiekęs pavo-
jingo meteorologinio reiški-
nio rodiklius, derlius gali bū-
ti perpus ar dar mažesnis nei 
2017 metais.

Ministras tvirtino, kad Vy-
riausybė dėl ekstremalios situ-
acijos paskelbimo turėtų apsi-
spręsti kitą savaitę.  BNS
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Birštono savivaldybė 
pradeda aktyvų 
bendradarbiavimą su 
Kinijos atstovais. 

Birželio 26 dieną, Birštono 
kurhauze buvo iškilmingai 
pasirašytas bendradarbiavi-
mo susitarimas tarp Šandongo 
provincijos sostinės Džinano 
(Kinijos Liaudies Respubli-
ka) ir Birštono savivaldybės. 
Pagal šį susitarimą, bus su-
darytos sąlygos vystyti tar-
pusavio bendradarbiavimą 
kultūros, turizmo, švietimo, 
ekonomikos, prekybos ir iš-
maniųjų technologijų skatini-
mo srityse. Birštone lankėsi ir 
pasirašyme dalyvavo oficiali 
delegacija, vadovaujama di-
rektoriaus pavaduotojo Sun 
Xiaogang, iš Džinano miesto. 
Birštono savivaldybės vardu 
susitarimą pasirašė Biršto-

pradedamas aktyvus bendradarbiavimas su Kinijos atstovais: pasirašytas bendradarbiavimo 
susitarimas su Džinano miestu

no savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė.

Taip pat vyko Birštono sa-
vivaldybės merės N. Dirgin-
čienės susitikimas su Kinijos 
ambasados Lietuvoje ekono-
mikos ir komercijos patarėju 
Lin Chen ir komercijos atašė 
Yin Siyuan, kurio metu buvo 
aptartas bendradarbiavimas 
turizmo, sveikatinimo srity-
se, investicijų pritraukimas.  
LR ambasada Pekine plečia 
bendradarbiavimą su Šandon-
go provincija, todėl Birštono 
savivaldybės susitarimas su 
Šandongo provincijos sosti-
ne, Džinano miestu, bus sva-
rus indėlis į  šį bendradarbia-
vimą. Šandongo provincija, 
kurioje yra Džinan miestas, 
– viena ekonomiškai stipriau-
sių ir sparčiausiai besivystan-
čių Kinijos provincijų, va-

Už kokaino iš Čilės į Lietuvą gabenimą vyras nuteistas trylikai metų 
Klaipėdos apygardos teismas trečiadienį trylikai metų kalėti nuteisė vyrą, organizavusį didelio 
kiekio kokaino kontrabandą iš Čilės į Lietuvą. 35–erių G. Č. veikė organizuota grupe su nenustatytais 
asmenimis ir 2014 metais jau nuteistu bendrininku. 2012 metų rudenį G. Č. savo bendrininkui 
nurodė nuvykti į Čilę ir už 4 tūkst. eurų atlygį į Lietuvą pargabenti 2 kg narkotinės medžiagos.

  Singapūras gali nebeįsileisti keliautojų, neturinčių privalomų skiepų
5,6 mln. gyventojų turinti valstybė yra populiari tarp turistų. pernai joje apsilankė 17,4 mln. žmonių. 
Tačiau dėl mažos teritorijos ir didelio atvykėlių skaičiaus Singapūras yra sunkiai apsaugomas nuo 
užkrečiamų ligų plitimo – 2003 metais jame buvo kilęs mirtinai pavojingo ūmaus kvėpavimo takų 
sindromo (SARS) viruso protrūkis.

dinama Kinija miniatiūroje. 
Džinan miestas garsėja savo 
natūraliais mineralinio van-
dens šaltiniais, unikalia isto-
rija ir kultūra. Šis miestas va-
dinamas „Šaltinių miestu“, 
čia randama virš 700 šaltinių. 
Miesto centre yra ežerai, žino-
mi visoje Kinijoje. Miesto is-
torija sietina su 1920 metais, 
čia yra daug istorijos, kultūros 
objektų, svarbių Kinijos tau-
tai. Miestas garsus savo gas-
troturizmo tradicijomis,  taip 
pat jame įsikūrę daug viešbu-

Birželio 30 d.–liepos 6 
d. Kaune ir Vilniuje vyks 
Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos…“. Šių 
metų dainų šventė yra 
jubiliejinė – dvidešimtoji. 
Tai vienas iškiliausių 
Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio 
minėjimo renginių.

Birželio 26-ąją, palinkėti 
sėkmės ir pasidžiaugti atka-
kliu kultūros atstovų darbu 
Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė pakvietė į 
šventinę popietę Dainų šven-
tėje dalyvausiančių meno ko-
lektyvų vadovus. Merė padė-
kojo visiems prisidėjusiems 
prie parengiamųjų ir organi-
zacinių darbų, apdovanojo 
simbolinėmis dovanėlėmis 

Su pakilia nuotaika ir padėka į Dainų šventę 
išlydėti Birštono savivaldybės meno kolektyvai

– specialiais Dainų šventei 
skirtais marškinėliais.

„Kiekvienas dalyvavimas 
šioje šventėje ypatingas, tai 
tęsiasi jau nuo vaikystės die-
nų. Tai – sunkus ir atkaklus 
Jūsų, kaip vadovų, darbas“, 
– sakė merė.

Meno kolektyvų vadovai 
džiaugėsi šventine nuotai-
ka, tačiau patvirtino, kad šiai 
šventei visada ruošiasi la-
bai aktyviai ir sunkiai. Šiais 
metais šventėje pirmą kartą 
debiutuoja Birštono vienkie-
mio teatras.

Dainų šventėje dalyvaus: 
Birštono kultūros centro fol-
kloro ansamblis „Raskila“, 
Birštono kultūros centro jau-
nimo liaudiškų šokių grupė 

„Aguonėlė“, Birštono kultū-
ros centro jaunuolių liaudiškų 
šokių grupė „Kupolė“, Biršto-
no kultūros centro liaudiška 
kapela „Lendrūnas“, Birštono 
kultūros centro vaikų ir jauni-
mo teatras, Birštono kultūros 
centro vyresniųjų liaudiškų 
šokių grupė „Jievaras“, Birš-
tono vienkiemio teatras.

Vasara – vienas aktyvesnių 
metų sezonų, kupinas įvai-
riausių kultūros renginių. Me-
ro pavaduotojas Vytas Kede-
rys kvietė aktyviai dalyvauti 
ir liepos mėn. vykstančiame 
Klojimo teatrų festivalyje.

Visiems kolektyvams linki-
me kuo didžiausio pasisekimo 
ir gerų idėjų!

Birštono savivaldybės in-
formacija

čių, yra ir SPA centrų, svei-
katingumo kompleksų. Šan-
dongo provincijos krepšinio 
komandoje dabar žaidžia Do-
natas Motiejūnas. Šandongo 
provincijos sostinė iš Pekino 
pasiekiama traukiniu.

Svečiams iš Kinijos buvo 
pristatytas Birštono kurortas, 
kultūros objektai, sveikatini-
mo ir SPA paslaugos. Tikima-
si tolesnio aktyvaus bendravi-
mo ir bendradarbiavimo.

Birštono savivaldybės in-
formacija
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ĮDOMYBĖS

REKLAMA

Mokiniams vežti šiemet nupirkti 157 geltonieji autobusai
Šiemet nupirkti ir savivaldybėms bus perduoti 157 geltonieji mokykliniai autobusai. Tai 75 
autobusais daugiau nei pernai. Autobusai rudenį bus perduoti 58 savivaldybėms. Nauji 19 vietų 
autobusiukai bus skirti į ugdymo įstaigas vežioti mokinius, gyvenančius toliau kaip 3 kilometrų nuo 
mokyklos atstumu bei priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų poreikių turinčius mokinius.

  Turkijos valdžia ketina suimti dar beveik 100 asmenų
Turkijos prokuratūra trečiadienį išdavė arešto orderius 99 žmonėms, įtariamiems palaikant ryšius 
su musulmonų pamokslininko Fethulos Guleno, kaltinamo 2016-aisiais surengus nepavykusį 
perversmą. prieš dvejus metus šalyje paskelbus neįprastąją padėtį, iš pareigų buvo nušalinti ar 
atleisti tūkstančiai valstybės tarnautojų, tokių kaip mokytojai, policijos pareigūnai ir teisėjai.

Žvejo rankose – radinys, atplaukęs iš 
Baltarusijos

Laima
DUOBLIENĖ

Prieniškis Juozas 
Matulevičius, gimęs, 
augęs ir visą gyvenimą 
praleidęs šalia Nemuno, 
žvejoja nuo vaikystės 
arba, kaip pats sako, „kiek 
save atsimena“. 

Laimikių būta įvairių – ir 
menkesnių, ir įspūdingesnių. 
Vienas įsimintiniausių – dau-
giau nei prieš dešimtmetį su-
žvejotas 19 kg šamas, kurio 
ilgis – 1,4 m. Ant meškerės 
yra užkibęs ir 4,5 kg sterkas, 
ir 3 kg karšis, ir daug kitokių 
nemažų žuvų. 

Gausią Juozo žvejybinių 
trofėjų kolekciją birželio 
pradžioje papildė dar vienas 
ir gan neįprastas – butelis su 
pinigais. Pinigai – baltarusiš-
ki: trys 2000 m. išleistos 50 
rublių kupiūros. Vyras butelį 
rado Nemuno pakrantėje ties 
Vangais, prieš žvejybą rink-
damas paliktas šiukšles. 

Tikėtina, kad iš Baltarusi-
jos į Prienų rajoną atplauku-
siame butelyje esančių pini-
gų vertė dėl kaimyninėje ša-
lyje nuolat vykdomų pinigų 
reformų šiuo metu juokinga 
– mažiau nei 1 euro centas. 
Juozo teigimu, nesvarbu, 
kiek pinigai verti – neneš į 
banką ir nekeis, o pasiliks 
atminimui. 

Nežinia, nei kada, nei kur, 
nei dėl kokių priežasčių bu-
telis su pinigais atsidūrė van-
denyje. Gal tai kokia vestu-
vių, krikštynų ar kokios kitos 
šventės tradicija? Aišku tik 
viena –  radinys iš Baltaru-

sijos, įveikęs ne mažiau nei 
du šimtus kilometrų, pateko 
į prieniškio rankas ir bus gar-
bingai saugomas.

Juozas ko ne visą laisva-
laikį praleidžia žvejyboje. 
O žvejoja jis dažniausiai 
Nemune atkarpoje nuo Prie-
nų iki Kauno HE. Yra ban-
dęs ir Kuršių mariose stintas 
traukti, ir prie kokio ežero 
nuvažiuoti laimės paban-
dyti, tačiau smagiausia jam 
– Nemune. Jis džiaugiasi, 
kad pastaraisiais metais ir 
Nemune, ir pakrantėse labai 
sumažėjo šiukšlių – tam įta-
kos turėjo ir įstatymas, įpa-
reigojantis žvejus žvejybos 
vietoje surinkti šiukšles. Ir 
žuvų, anot patyrusio žvejo, 
Nemune nesumažėjo, tik jos, 
kaip ir žvejai, „išpuiko“ – ne 
bet koks masalas tinka. 

Juozas sako, kad žvejoti 
labai mėgsta, bet dėl jo ant 
stalo žuvies gali ir nebūti. Jei 

jau valgo, tai jam skaniau-
sia – šviežiai rūkyta. Norint, 
kad rūkyta žuvis būtų skani, 
prieš rūkymą ją reikia ištrin-
ti tik druska, pipirais ir čes-
naku, tačiau jokiu būdu ne-
dėti svogūno, kuris pagrei-
tina rūgimą. Ant orkaitėje 
kepamos žuvies, prieš tai ją 
įtrynus universaliais pries-
koniais ir pamarinavus, ga-
lima užpjaustyti svogūno 
griežinėlių. 

Juozas žuvies nešaldo, nes 
šaldiklyje pabuvusi žuvis 
praranda skonį, tačiau ir ne-
pardavinėja, nes, anot žvejo, 
hobis neparsiduoda, bet dali-
nasi su draugais.  

Sėkmė žvejyboje – per-
maininga tarsi loterija: vie-
ną dieną pagauni daug, kitą 
– laimikio net katinui neuž-
tenka. Gal radinys iš Balta-
rusijos Juozui bus tarsi ta-
lismanas, atnešiantis sėkmę 
žvejyboje?

Kad prakaitas negadintų 
nuotaikos: padės sveika 
mityba ir vitaminai

Vasara daugeliui siejasi ne 
vien su malonia šiluma, 
bet ir su varginančiu 
karščiu bei srūvančiu 
prakaitu. 

Tačiau gausus prakaita-
vimas ne visuomet yra vien 
karščio pasekmė. Alkoholio ir 
kofeino vartojimas, rūkymas, 
netinkama mityba ar net nusil-
pusi imuninė sistema – orga-
nizmo prakaitavimą gali lemti 
visi šie veiksniai.

„Eurovaistinės“ farmaci-
ninkė Laura Vanagaitė teigia, 
kad su prakaitu prarandami 
organizmui būtini elektrolitai 
– kalis, kalcis, fosforas ir pie-
no rūgštis, tad vasarą reikėtų 
organizmą stiprinti įvairiais 
mineralais ir mikroelemen-
tais, kurie, jei gausiai prakai-
tuojate, padeda atstatyti skys-
čių balansą.

„Išvargęs kūnas ir vis daž-
niau išskiriantis prakaitas taip 
pat reiškia, kad organizme 
nepakankamai B grupės vi-
taminų. Be šio vitamino kū-
nas negali efektyviai pasisa-
vinti maistingų medžiagų ir 
greitai pašalinti toksinų, dėl 
to ir prakaituojame“, – sako 
vaistininkė.

Prakaitavimą sumažinti pa-
deda ir vitaminų A, E, D var-
tojimas. Gausiai prakaituojant 
svarbūs yra antioksidantai, to-
dėl patariama naudoti cinką, 
jodą, seleną, riebiąsias Ome-
ga-3 rūgštis ir vitaminą C.

Kada vengti 
aliuminio?

L. Vanagaitė primena, kad 
gausiai prakaituojant labai 
svarbi ir asmeninė higiena, 
todėl norint išvengti nema-
lonių pojūčių ir stipraus kva-
po, būtina tinkamai išsirink-
ti prakaitavimą mažinančias 
priemones.

„Jeigu norite stipraus po-
veikio, reikėtų atkreipti dė-
mesį į priemonės sudėtį ir 
medžiagų kiekį. Pagrindinė į 
sudėtį įeinanti medžiaga yra 
aliuminis. Kuo jo daugiau, tuo 
priemonė stipresnė. Tačiau 
turintiems jautrią odą prie-
monių su aliuminiu naudoti 
nepatariama ir geriau jo netgi 
vengti“, – pabrėžia „Eurovais-
tinės“ atstovė.

Per didelis aliuminio kiekis 
gali sukelti alerginę reakciją, 
tad jautrią ir alergišką odą tu-
rintiems žmonėms rekomen-
duojama naudoti bekvapes, 

natūralias ir kuo švelnesnes 
priemones.

„Sustabdyti kojų ir rankų 
prakaitavimą gali padėti ir 
įvairios vonelės. Tiek kojas, 
tiek rankas galite mirkyti vė-
siame vandenyje su valgomą-
ja ar jūros druska. Naudinga 
įlašinti mėtų, arbatmedžio ar 
alavijo aliejaus“, – sako far-
macininkė.

Subalansuota mityba
Farmacijos specialistės tei-

gimu, nesubalansuota mityba 
šiltuoju sezonu taip pat gali 
būti viena iš padidėjusio pra-
kaitavimo priežasčių.

„Karštą dieną reikėtų veng-
ti riebių ir sunkiai virškinamų 
produktų bei valgyti daugiau 
angliavandenių turinčio mais-
to. Mitybą galite papildyti ir 
daržovėmis, vaisiais bei žu-
vimi. Taip pat rekomenduo-
čiau nevalgyti aštraus mais-
to, nes jis suteikia prakaitui 
nemalonų kvapą“, – pataria 
L. Vanagaitė.

Siekiant išvengti padidėju-
sio prakaitavimo, reikėtų sai-
kingai vartoti ir kofeino turin-
čius gėrimus. Geriau rinktis 
daugiau žaliosios arbatos arba 
paprasto vandens.

Susisiekimo ministerijos ir 
Kelių direkcijos atliktas 33 
valstybinės reikšmės kelių 
kokybės auditas parodė, 
kad 29 iš tirtų kelių yra 
nekokybiški. Susisiekimo 
ministras sako, kad dėl 
blogai nutiestų kelių 
valstybė galėjo patirti 16 
mln. eurų žalą.

„Deja, pasitvirtino blogiau-
sios prognozės - iš 33 tirtų kelių 
tik keturi keliai yra be defektų. 
Dar įdomiau, kad net 18 ke-
lių iš vis negalėjo būti priimti 
dėl padarytų pažeidimų šiuos 
kelius statant, bet darbai buvo 
priimti, kas parodo priežiūros 
institucijų aplaidumą. Ne tik 
pats darbas buvo blogas, bet 
ir projektavimo metu nebuvo 

R. Masiulis: dėl blogai nutiestų kelių valstybė patyrė 
16 mln. eurų žalą suprojektuota teisingai. Viso 

to pasekmė yra ta, kad keliai 
yra lūžtantys“, – ketvirtadienį 
spaudos konferencijoje sakė 
R. Masiulis.

Anot jo, auditas parodė, kad 
tirtų kelių kokybė yra 25 proc. 
blogesnė nei tinkamai nuteistų 
kelių, o bendra valstybei pa-
daryta žala gali siekti 16 mln. 
eurų.

„Iš rangovų bus reikalauja-
ma visų blogų kelių atstaty-
mo. Paraleliai naujajam „Pro-
blematikos“ (Susisiekimo mi-
nisterijos valdomai įmonei 
– BNS) vadovui bus pavesta 
ištirti, kodėl nekokybiški keliai 
buvo priimti. Jei rangovai kelių 
nesutaisys, bus teisminiai pro-
cesai ir jie palies tuos žmones, 
kurie buvo atsakingi už kelių 

priėmimą ir neužtikrino geros 
priežiūros“, – kalbėjo susisie-
kimo ministras.

Darbus tirtuose keliuose atli-
ko bendrovės „Kauno keliai“, 
„Kauno tiltai“, „Kamesta“, 
„Panevėžio keliai“, „Alkesta“, 
„Hidrostatyba“, „Lemminkai-
nen Lietuva“, „Eurovia Lietu-
va“, „Žemaitijos keliai“, „Šiau-
lių plentas“, „Fegda“ ir kitos.

Ministerijos specialistų ver-
tinimu, dėl šių defektų kelių 
tarnavimo laikas sutrumpėjo 
5 metais.

Pirmojo kelių kokybės au-
dito rezultatai pristatyti vasa-
rio pradžioje. Pirminis tyrimas 
parodė, kad 9 iš 10-ties tirtų 
kelių yra nekokybiški, o dėl 
defektų buvo prarasta 5,5 mln. 
eurų.  BNS
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Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

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

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

Kviečiame apsilankyti  
parduotuvėje.  

Čia galėsite įsigyti Druskininkų 
juvelyrų, liaudies meistrų  

sidabro dirbinių – dovanėlių 
sau ir artimiesiems. Gausus 

papuošalų pasirinkimas,  
atnaujinta kolekcija.  
Mus rasite adresu:  

Vytauto g. 11a, Prienuose (PC 
„Velsa“, II a., šalia „Tango Pizza“).

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

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

Pigiai parduoda pušines malkas, 
skaldytas, kaladėlėmis. Atveža. 
Tel. 8 625 97091.

Juodžemį. Gali atvežti. Tel. (8 
319) 55555.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

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

IŠSINUOMOJA

1 k. bt. arba butą su daliniais 
patogumais Prienuose arba Birš-
tone. Tel. 8 672 74165.

Vyras 1 k. bt. arba kambarį name 
(gali būti su daliniais patogumais) 
Prienuose arba Birštone. Tel. 8 
662 56127.

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse. 
Gali būti pieva, arimas, pūdymas 
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai ir 
jų dalys

parduoda
„Audi A6“ (1999 m., 2,5 l, D) ir 
traktorių „MTZ-82“ (1993 m.). 
Tel. 8 611 53256.

„VW Passat“ (1989 m., 1,8 l, B, 
66 kW, TA iki 2019 m. 08 mėn., 
žiemą nevažinėta, 450 Eur). Tel. 
8 606 55126.

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

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

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
Vokiečių nulėpausių veislės mė-
sinę ožką pjovimui. Tel. 8 616 
87702.

6 sav. paršelius. Tel. 8 600 
60827.

180-200 kg kiaulę, du 1 m. erži-
liukus, 10 mėn. kumelaitę, 6 m. 
kumelę. Tel. 8 650 10595.

5 mėn. Ramanovo veislės avytes. 
Tel. 8 655 35350.

Avižas. Tel. 8 656 69197.

Šių metų šieną  „kitkomis“. Ga-
limas pristatymas. Tel. 8 675 
84559.

pERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 
3 m. tolimesniam auginimui. Tel. 
8 625 93679.

5 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Padrečių k., Prienų r. Tel. 8 683 
91121.

8,47 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Gineikonių k., Stakliškių 
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

GARAŽUS

Garažą Revuonos g., Prienuose. 
Tel. 8 614 54126.

perka
Perka įvairų nekilnojamąjį turtą. 
Tel. 8 605 85038.

Sodybą, mišką. Sodyba gali būti 
apleista, negyvenama. Tel. 8 609 
82283.

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

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

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

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
Patalpą biurui, prekybai, apgy-
vendinimui, paslaugoms ar kt. 
(26 kv. m., I a.) S. Dariaus ir S. 
Girėno g., Birštono centre. Tel. 
(8 319) 55555.

Mūrinį namą (dviejų aukštų, ap-
šildomas kietu kuru arba dujomis, 
yra ūkinis pastatas su garažu ir 
rūsiu, 6,3 a sklypas, teritorija ap-
tverta) Prienų miesto centre. Tel.: 
8 630 20390, 8 611 64522.

2 a. mūrinį gyvenamąjį namą (57 
000 Eur) SB „Kalnai“, Vyšnių g., 
Prienuose. Tel. 8 690 90907.

SODYBAS, SODUS
Tvarkingą sodybą (mūrinis 2 a. 
namas, centrinis šildymas, ūkinis 
pastatas, du garažai, 33 a žemės) 
Kolonijų k., Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

ŽEMĖS SKLYpUS
7,38 a namų valdos žemės sklypą 
(yra projektas su leidimais namo 
statybai) Vytauto g. 23 a, Prienuo-
se. Tel. 8 602 89194.

Pigiai 18 a namų valdos žemės 
sklypą (gyvenamų namų statybai) 
J. Basanavičiaus g., Prienų mieste. 
Tel. 8 614 34541.

20 a namų valdos sklypą gražioje 
vietoje Jiezne, Prienų r. Tel. 8 639 
93501.

23 a namų valdos žemės sklypą V. 
Mykolaičio-Putino g., Prienuose. 
Tel. 8 675 21199.

2,2 ha žemės ūkio paskirties 
žemę 5 km nuo Birštono link 
Vilniaus (prie pat asfaltuoto kelio) 
Birštono savivaldybės teritorijoje. 
Tel. 8 678 20343.

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. Prienų miesto centre. Tel. 
8 616 53905.

1 k. bt. (IV a., 30 kv. m, 6000 Eur) 
Jaunimo g., Balbieriškyje. Tel. 8 
612 64109.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Galima nuo-
ma. Tel. 8 685 80479.

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

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (65 kv m., V a.) Stadiono 
g., Prienuose, taip pat baldą - 
kampą. Tel. 8 683 84014.

3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai 
langai, centrinis šildymas, kom-
binuotas boileris) mediniame 
name Kęstučio g., Prienuose. Tel. 
8 673 88922.

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

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

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“).

UAB „ORDO“
Pramonės g. 9, Prienai

Tel. +370 650 24297

Prašome atsiliepti Aleksandro Baliūno (g. 1945-09-22) turto 
paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kadangi 2018 m. liepos 
12 d. 18.20 val. bus atliekami kadastriniai matavimai Žilvi-
čių g. 6, Papilvio k., Veiverių sen., Prienų r. sav., (kadastro Nr. 
6950/0006:207), reikia suderinti bendrą žemės sklypo ribą 
(per 10 dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“ adresu: Žal-
girio g. 19, Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 672 42340, 
el. paštas anenartaviciene@gmail.com.
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LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

Žemės kasimo darbai mini eks-
kavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645 
20612.

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

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Dėvėtų drabužių sandėlyje tvar-
kytoja-rūšiuotoja. Reikalavimai: 
spartumas, atsakingumas, greita 
orientacija, be žalingų įpročių. 
Adresas: Liepų g. 77, Strielčių k., 
Prienų r. Tel. 8 687 50387.

Svečių namuose Birštone – kam-
barinė. Terminuota sutartis, pusė 
etato. Darbo laikas pagal grafiką. 
Pageidautina – gyvenanti Biršto-
ne. Tel. 8 650 22535.

Vasaros darbas. Braškių, šilauogių 
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8 
676 00479.

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 698 73325.

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, medinė lauko apdaila, pirtys 
ir kiti statybos darbai. Dirbame 
pagal verslo liudijimus. Tel. 8 
603 35880.

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

Dengiame stogus, statome kar-
kasus. Taip pat atliekame įvairius 
statybos ir apdailos darbus. Tel. 
8 647 74242.

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

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

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

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

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

Gipso kartono, grindų bei durų 
montavimas. Terasų ir stogų 
montavimas. Tel. 8 648 57129.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas 
geromis kainomis. Tel. 8 640 
39204.

Gauta nauja siunta naudotų 
įvairių baldų iš Vakarų: spintos, 
komodos, stalai, kėdės, lovos, 
minkštieji baldai ir kt. Nuolaidos 
iki 30 proc. Adresas: Siauroji g. 3A 
(prie „Topo centro“), Prienai. Tel. 
8 615 66385.

Skubiai ir pigiai: vaikišką (6 m. 
vaikui) sportinį kostiumą, mėly-
nos spalvos, bei dovanoja kitus 
vyriškus dėvėtus rūbus, firminį 
alkūninį įtvarą, vyriškas vasarines 
languotas kelnes (52 dydis, kaip 
priedą dovanoja kitas vyriškas 
kelnes). Tel. 8 600 22892.

Pigiai vestuvinę suknelę (baltą, 
atlasinę). Tel. 8 604 83909.

Naudotą „Tutis Zippy Classic 3 
in1“ vežimėlį (kreminės spalvos, 
70 Eur). Tel. 8 615 69976.

pASLAUGOS

Reikia pinigų? *Paskolos. *Pa-
skolų ir kitų skolų refinansavimas 
(padengimas). *Galimybė pasi-
skolinti papildomai. Pvz., pasi-
skolinkite 100 Eur ir per 3 mėn. 
grąžinkite iki 110 Eur! Reikalui 
esant, atvykstame pas klientą. 
Tel. 8 601 50935.

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

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

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

8 614 38124. 

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

UAB „EKOFRISA“ reikalingas 
elektrikas-automatikas. Tel. 8 
604 98747.

Reikalingas statybininkas (beto-
navimo darbams). Galime apgy-
vendinti. Tel. 8 610 82808.

Ieškau mūrininko ir pagalbinio 
darbininko. Gali būti mokinys. 
Tel. 8 646 37352.

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
lauko vamzdynų montuotojams 
ir pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reika-
lingas priemones, transportą 
atvykimui į darbą. Daugiau in-
formacijos suteiksime tel.: 8 691 
86121, (8-46) 416188, el. paštas 
ausra@gensera.lt

Autoservisui reikalingas darbuo-
tojas. Darbo pobūdis – autoe-
lektros darbai. Norinčius dirbti 
apmokysime. Tel. 8 687 27001.

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

Profesionalus autošaltkalvis. 
Atlyginimas 800-900 Eur. Tel. 8 
631 82930, kestux.kurtinaitis@
gmail.com

Vairuotojas-laidojimo namų dar-
buotojas. Tel. 8 650 41148.

Vairuotojai, turintys pasą, nuvai-
ruoti lengvuosius automobilius į 
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

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

Ieško darbo
Nuoširdžiai globosiu Jūsų seno-
lius. Turiu patirties. Tel. 8 656 
40260.

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Liepos 1 d. – Šv. Apaštalų Petro 
ir Povilo atlaidai Užuguosčio 
bažnyčioje. 12.00 Šv. Mišios. 
13.00 Atminimo lentos, skirtos 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui,  atidengimas. 13.30 
Šventinis koncertas.

Liepos 5 d. Paprienės stadione 
– Prienų rajono 2018 m. futbolo 
čempionato varžybos: 19.00 
„Stadionas“ – „Jieznas“ 20.00 
„Ąžuolas“ – „Ringis“ 20.00 „Prie-
nai“ – „Pozityvus“

Liepos 6 d. – Stakliškių seniūnijos 
vasaros šventė, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui  
10.00–17.00 Pažintinė kelionė 

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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RENgINIAI

REKLAMA

Pilietinė akcija „Tautiška giesmė 
aplink pasaulį“. 20.10 val. kvie-
čiame rinktis prie seniūnijos 
administracinio pastato visus 
neturinčius galimybės nuvykti 
– vyksime kartu. Organizatoriai: 
Pakuonio seniūnija ir Pakuonio 
laisvalaikio salė

Liepos 6 d. (penktadienį) 20.30 
val. Šilavoto seniūnijoje ant 
Pašlavančio piliakalnio Valstybės 
dienai skirta šventė „Piliakalnis 
senas mums praeitį mena“. 
19.00 val. Šventės atidarymas, 
svečių sveikinimai, meninė pro-
grama. 21.00 val. Pilietinė akcija 
„Tautiška giesmė aplink pasaulį“, 
Tautos vienybės sąšauka „Pilia-
kalnių šviesa“. Organizatoriai: Pi-
liakalnio bendruomenės centras 
ir Šilavoto laisvalaikio salė

pARODOS pRIENŲ RAJONE

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

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama ekspedicijų į lietuvių 
tremties ir žūties vietas Sibi-
re organizatoriaus ir vadovo,  
bendrijos „Lemtis“ pirmininko 
Antano Sadecko tremties pa-
veldo fotografijų paroda „Ne-
grįžusiems“.

Išlaužo seniūnijos salėje ekspo-
nuojama Aurelijos Kleizienės 
tapybos darbų paroda.

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama menininkės Vilijos 
Čiapaitės akvarelės darbų paro-
da „Prakalbintoji akvarelė“.

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama fotografijų paroda 
„Akimirkos iš keturių ekspedici-
jų“, skirta kraštiečiui keliautojui, 
žurnalistui, visuomenės veikėjui 
Matui Šalčiui.  

Naujosios Ūtos laisvalaikio salė-
je eksponuojama mokinių meno 
darbų ir piešinių paroda „Mano 
pasaulis“.

Balbieriškio kultūros ir laisva-
laikio centre eksponuojama 
Onutės Masterkovienės karpi-
nių paroda.

Pakuonio laisvalaikio salėje 
eksponuojama Birštono meno 
mokyklos suaugusiųjų dailės 
studijos tapybos darbų paroda. 

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

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Birželio 30 d. Dainų diena Dainų 
slėnyje Kaune.

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas 
Lietuvos veidų – sujunkime 
Lietuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų 
šventės atidarymo koncertas 
Vingio parke, Vilniuje.

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradici-
nių amatų miestelis prie Valdovų 
rūmų, (Katedros a. 4, Vilnius); 

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies 
meno paroda Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos bažnyčioje 
(Savičiaus g. 13, Vilnius).

Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro 
diena „Didžių žmonių žemė“ 
Bernardinų sode, pilių teritori-
joje, Katedros aikštėje, Vilniuje.

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių kon-
certas „Skambėkite, kanklės“ 
Šv. Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono 
g. 12).

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių 
ansamblių koncertas Lietuvos na-
cionalinėje filharmonijoje (Aušros 
Vartų g. 5, Vilnius).

Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro diena 
„Sau, tautai, žmonijai“ senamies-
tyje, Bernardinų sode, Katedros 
aikštėje, Vilniuje.

Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių 
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų 
parke, Vilniuje.

Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena 
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos fut-
bolo federacijos stadione (dieninis  
koncertas) (Liepkalnio g. 13).

Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų ins-
trumentų orkestrų koncertas „Va-
rio audra“ „Siemens arenoje“(Ozo 
g. 14).

Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena 
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos 
futbolo federacijos  stadione  
(vakarinis   koncertas) (Liepkalnio 
g. 13).

Liepos 6 d. 14 val. Šventės dalyvių 
eitynės iš Katedros aikštės į Vingio 
parką.

Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena 
„Vienybė težydi“ Vingio parko 
estradoje.

Stakliškėse (Vilniaus g.). Orga-
nizatoriai Stakliškių seniūnija ir 
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio 
centras.

Liepos 6 d. – minėjimas „Vardan 
tos Lietuvos“ Veiverių A. Kučin-
gio meno mokyklos kiemelyje.  
20.30 val. Simbolinės ugnies 
uždegimas, mėgėjų meno kolek-
tyvo ,,Radasta“ programa. 21.00 
val. Pilietinė akcija „Tautiška 
giesmė aplink pasaulį“. Orga-
nizatoriai Veiverių seniūnija, 
Veiverių kultūros ir laisvalaikio 
centras, Skriaudžių kaimo ben-
druomenė, Mauručių kaimo 
bendruomenė „Mauručia“.

Liepos 6 d. Išlaužo seniūnijo-
je ant Pačiudiškių piliakalnio 
Tautos Vienybės sąšauka „Pi-
liakalnių šviesa“. 19.30 val. 
Bendrystės sambūris (vaišės su-
neštinės). 20.45 val. Simbolinio 
aukuro uždegimas. 21.00 val. 
Pilietinė akcija „Tautiška giesmė 
aplink pasaulį“. Organizatoriai: 
Išlaužo seniūnija ir Išlaužo lais-
valaikio salė

Liepos 6 d. (penktadienį) 21 val. 
Pilotiškių kaime ant Aušrakalnio 
Pilietinė akcija „Tautiška giesmė 
aplink pasaulį“. Organizatoriai: 
Naujosios Ūtos seniūnija ir Nau-
josios Ūtos laisvalaikio salė

Liepos 6 d. (penktadienį) 20.30 
val. Pakuonio seniūnijoje ant 
Pašventupio piliakalnio Vals-
tybės dienai skirtas minėjimas 
„Vardan tos Lietuvos“. 21.00 val. 

po Stakliškių seniūniją (ekskur-
sijos vadovė Rita Balsevičiūtė, 
Aukštadvario regioninio parko 
vyriausioji kultūrologė). Išanksti-
nė registracija tel.  8 698 14362, 
el. paštu aukstadvaris@arp.lt. 
10.00–16.00 Sporto varžybos, 
skirtos P. Kundrotui atminti, 
Stakliškių gimnazijos stadione. 
Paplūdimio tinklinis, krepšinis 
4x4, futbolas 6x6. Būtina išanks-
tinė registracija. 10.00–19.00 
Atvirų durų diena Stakliškių 
gimnazijoje, paroda „Stakliškės 
– Lietuvos šimtmetyje“. 19.00  
Atminimo lentos, skirtos Lietu-
vos valstybės atkūrimo 100-me-
čiui, atidengimas ant Lietuvos 
Nepriklausomybės paminklo. 
Kelionės po Stakliškių seniūniją 
dalyvių prisistatymas, sporto 
varžybų nugalėtojų apdovanoji-
mas,  Stakliškių KLC meno kolek-
tyvų, Lietuvos folkloro kapelos 
„Ratilai“ ir solistės Neringos 
koncertas. 21.00 Tautiškos gies-
mės giedojimas. Esant blogam 
orui, koncertinė programa vyks 
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio 
centro  salėje. Išsamesnė in-
formacija apie renginį – www.
prienai.lt

Liepos 6–8 dienomis „Harmony 
park“ – Pasaulio lietuvių jauni-
mo susitikimas 2018. Išsamesnė 
informacija – www.pljs.lt

LIEpOS 6-ąJą DRAUGE 
GIEDOKIME TAUTIŠKą 
GIESMę!

Liepos 6 d. 21.00 val. pilietinė 
akcija „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį“ ant Dukurnonių pi-
liakalnio. 20.30 val. kviečiame 
rinktis Jiezno miesto Nepri-
klausomybės aikštėje visus  
neturinčius galimybės nuvykti 
– vyksime kartu. Organizatoriai 
Jiezno seniūnija, Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centras.

Liepos 6 d. 21.00 val. Prienuo-
se (Paprienėje prie paminklo 
Lietuvos 1000-mečiui Valstybės 
dienai skirta Tautos vienybės są-
šauka. 20.45 Simbolinės ugnies 
uždegimas. 21.00 val. pilietinė 
akcija „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį“.

Liepos 6 d. 21.00 val. pilietinė 
akcija „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį“ prie Šv. Jono koplytėlės 
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TV PROgRAMA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, birželio 30 d. Sekmadienis, liepos 1 d. Pirmadienis, liepos � d. Antradienis, liepos 3 d.

05:15 Karinės paslaptys 06:00 
lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Klausimėlis 06:35 Gimę tą 
pačią dieną 07:30 Šventadienio 
mintys 08:00 Gimtoji žemė 08:30 
Ryto suktinis su Zita Kelmickai-
te 09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai 10:55 premjera. Kačių 
aBC 2 11:40 Klausimėlis 12:00 
Iškilmingas „Dainų šventės” vėlia-
vos pakėlimas Simono Daukanto 
aikštėje 12:15 pasaulio dokumen-
tika 14:00 puaro 15:43 loterija 
„Keno loto” 15:45 Žinios. Orai 
16:00 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionato apžvalga 16:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempionatas 
19:00 Klausimėlis 19:25 Klausi-
mėlis. 19:57 loterijos „Keno loto” 
ir „Jėga” 20:00 panorama 20:35 
Sportas 20:45 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionatas 23:00 
auksinė taurė 01:05 pradedan-
tieji 02:45 pasaulio dokumentika 
04:30 Kačių aBC 2  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
Žvėrelių būrys (1) 06:55 Nera-
mūs ir triukšmingi (21) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai 
burbuliukai (2) 07:45 Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys (15) 08:10 
pabaisiukas Bansenas (2) 08:35 
tomo ir Džerio šou (15) 09:00 
Saugokis meškinų (34) 09:15 
Saugokis meškinų (35) 09:30 Dra-
konų kova. Super (24) 10:00 KINO 
pUSRYČIaI. pReMJeRa Voverių 
maištas 11:35 Raudonplaukė Zo-
ra 13:35 Mano monstriukas ir aš 
15:40 prarastasis 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
teleloto 20:35 paskutinis jauni-
kio išbandymas 22:50 Saulėlydis 
01:10 Mirčių kolekcionierius 2 
02:45 Nebrendylos 2

 
05:00 Virtuvė 05:25 Virtuvė 06:15 
televitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Vėžliukai 
nindzės 08:00 aladinas 08:30 Ko-
bra 11 09:30 Šefai vikingai 10:00 
Sibilės knyga 11:00 prezidento 
sūnus 13:05 Gerbėja 14:55 Marko 
ir Raselo pašėlęs pasivažinėjimas 
16:45 ekstrasensai tiria 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 Džiunglių knyga 
2 21:00 tiesiogiai Krepšinis. pa-
saulio vyrų krepšinio čempiona-
to atrankos rungtynės. Vengrija 
- lietuva 23:00 ekstraordinarių 
džentelmenų lyga 00:55 elemen-
taru 01:50 Kvantikas 02:40 ame-
rikiečiai 03:35 aferistas 04:25 
ekstrasensai tiria  

 
06:30 Galiūnų Čempionų lyga 
Graikijoje 07:30 Viena už visus 
(145) 08:00 Viena už visus (146) 
08:30 tauro ragas 09:00 pasau-
lio komandinis Galiūnų čempio-
natas 09:55 europos septynetų 
regbio taurė. Ketvirtfinaliai 11:30 

Gamtos stebuklas. Našlaičiai (1) 
12:45 anthonis Bourdainas. Nepa-
žįstami kraštai (3) 13:55 europos 
septynetų regbio taurė. pusfina-
liai 14:40 ekstrasensų mūšis (6) 
16:45 europos septynetų regbio 
taurė. Finalai 17:35 Detektyvų 
istorijos (7) 18:30 Kas žudikas? 
(36) 19:30 pReMJeRa Rivjera 
(1) 20:30 pReMJeRa Rivjera (2) 
21:30 Juodasis sąrašas (9) 22:30 
Išbandymų diena (12) 23:30 eks-
trasensų mūšis (6) 01:35 Nakvy-
nės namai  

 
05:15 tarptautinis MMa turnyras 
„King of the Cage Baltic tour 3“ 
(1) 06:00 „24/7“ 07:00 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
„Nuostabūs pojūčiai“ 08:20 „Iš-
manus kaimas“ 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 Šiandien kimba 
10:00 „pavojingiausios kelionės. 
Surinamas“ 10:35 „pavojingiau-
sios kelionės. tadžikija“ 11:10 
ekovizija 11:20 „Svarbiausia - 
įstatymas“ (5; 6) 13:30 „laiptai 
į dangų“ (23; 24) 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 Krepšinio pasau-
lyje su V 16:50 2018 m. „Formu-
lės-1“ čempionatas. prancūzijos 
Gp apžvalga 18:00 Žinios 18:27 
Orai 18:30 „pasaulis iš viršaus“ 
19:00 „Rasputinas“ (4) 20:00 Ži-
nios 20:27 Orai 20:30 „Rasputi-
nas“ (5) 21:30 „24/7“ 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 Grilio skanėstai 
23:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
(15; 16) 01:00 „laiptai į dangų“ 
(19; 20) 02:50 „24/7“ 03:15 „Ka-
pitonas Gordejevas“ (4/1; 4/2) 
04:55 „24/7“ 

 
06:10 televitrina 06:30 ledo ke-
lias 07:30 Bjauriausi darbai pa-
saulyje 08:30 Iš peties 09:30 Vie-
nam gale kablys 10:00 planetos 
talentai 10:30 Bearas Gryllsas. 
Išlikimas 11:30 Jokių kliūčių! 12:30 
Sunkiausios profesijos pasaulyje 
14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje 
15:00 ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 tiesiogiai Krepšinis. lietu-
vos atvirasis 3×3 krepšinio čempi-
onatas Kaune 21:00 Žinios 21:58 
Orai 22:00 X Faktorius 01:20 
Naujakuriai 01:45 Naujakuriai 
02:10 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. „Miš-
ko gyventojai“ 07:05 Mokslo sriu-
ba 07:30 Kultūrų kryžkelė 08:30 
Krikščionio žodis 08:45 Kelias 
09:00 euromaxx 09:30 premje-
ra. aplinką tausojantis ūkininkavi-
mas 10:00 aRtS21 10:30 pradėk 
nuo savęs 11:00 Septynios Kauno 
dienos 11:30 Durys atsidaro 12:00 
Kultmisijos 12:45 aRti 13:00 Lini-
ja, spalva, forma 13:30 Stop juosta 
14:00 legendos 14:50 Šventa-
dienio mintys 15:15 Vienuolynų 
kelias lietuvoje 15:45 Muzikos 
talentų lyga 2018 17:10 Kultūros 
teismas 17:55 Nes man tai rūpi 
18:40 Kiotas. Romantiška pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis 
19:25 premjera. K-9. privatus de-
tektyvas 21:00 laimis Vilkončius. 
Roko opera „eglė“. Šimtmečio 
Dainų šventės „Vardan tos...“ ati-
darymui skirtas renginys. tiesio-
ginė transliacija iš Vingio parko.” 
23:05 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 

05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 6 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi. 12:35 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 15:00 Žinios 
15:10 laba diena, lietuva 15:40 
premjera. Seserys 16:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas 19:00 Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą. Jonas Vailokaitis 19:57 
loterija „Keno loto” 20:00 pano-
rama 20:35 Sportas 20:43 loterija 
„Jėga” 20:45 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas 23:00 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6 00:30 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt radijo 
žinios 03:05 Beatos virtuvė 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą. Jonas Vailo-
kaitis 04:50 Smegenų paslaptys. 
polis Sezanas. 

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (175-177) 
07:30 Neramūs ir triukšmingi (22) 
07:55 Volkeris, teksaso reindžeris 
(147) 08:55 Rytas su lNK 10:55 
ponas Bynas (5) 11:25 Geriau 
vėliau, negu niekada (1) 12:25 
Nuo... Iki... 13:25 Gyvenimo daina 
(22) 14:25 Dvi širdys (911) 14:55 
Dvi širdys (912) 15:25 Dvi širdys 
(913) 15:55 Dvi širdys (914) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 
Gyvenimiškos istorijos 18:30 Ži-
nios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 Oplia! 20:00 Valanda su 
Rūta 21:30 Žinios 22:24 Sportas 
22:28 Orai 22:30 VaKaRO Se-
aNSaS Kitas pasaulis. Vilkolakių 
prisikėlimas 00:15 Judantis objek-
tas (16) 01:10 paskutinis jaunikio 
išbandymas 

 
05:20 elementaru 06:10 televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 Sibilės knyga 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai - 
mano gyvenimas 12:00 Kobra 11 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 paskutinis iš Magikianų 
20:00 tarp mūsų, mergaičių 21:00 
Kam ta meilė? 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:22 tV3 sportas 22:27 
tV3 orai 22:30 Sielonešė 00:35 
elementaru 01:30 Kvantikas 
02:20 amerikiečiai 03:10 aferistas 
04:05 ekstrasensai tiria  

 
06:15 Viena už visus (147,148) 

07:25 prokurorų patikrinimas 
(473) 08:35 44-as skyrius (96) 
09:30 teisingumo agentai (4) 
10:30 Kobra 11 (20) 11:35 Mirti-
nas ginklas (8) 12:35 Stoties po-
licija (20) 13:35 prokurorų patikri-
nimas (474) 14:50 44-as skyrius 
(97) 15:50 teisingumo agentai (5) 
16:50 Kobra 11 (21) 17:55 Mirtinas 
ginklas (9) 18:55 Stoties policija 
(21) 20:00 Info diena 20:25 Nusi-
kaltimų miestas (9) 21:00 Merginų 
kovos 23:05 Snaiperis 01:05 Juo-
dasis sąrašas (9) 01:50 Išbandy-
mų diena (12)

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (18) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje 07:10 Šiandien kimba 08:10 
„Delta“ (2/5) 09:15 „Rojus“ (75) 
10:20 „Neišsižadėk“ (10) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (5/12) 12:30 
„Iššūkis“ (1/9) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/20) 
14:55 „Delta“ (2/5) 16:00 Repor-
teris 16:30 Vasara tiesiogiai su D 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/22) 18:00 Reporteris 18:52 
Orai 18:55 Rubrika „Saugi vaikys-
tė“.” 19:00 „Iššūkis“ (3/1) 20:00 
Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai 
su D 20:57 Orai 21:00 pReMJe-
Ra. „Ragana“ (1/1) 22:00 Repor-
teris 22:52 Orai 22:55 Rubrika 
„Saugi vaikystė“.” 23:00 2018 m. 
„Formulės-1“ čempionatas. austri-
jos Gp apžvalga. 00:05 „Glucha-
riovas“ (1/20) 01:05 „Delta“ (2/5) 
02:00 „Merdoko paslaptys“ (5/11) 
02:45 „Neišsižadėk“ (4) 03:35 
„Svarbiausia - įstatymas“ (3) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (5/11)  

 
06:10 televitrina 06:30 planetos 
talentai 07:00 Visureigiais per 
aliaską 08:00 CSI Majamis 09:00 
Nuo amato iki verslo 09:30 CSI kri-
minalistai 10:30 Naujakuriai 11:25 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
13:30 Iš peties 14:30 televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11 
18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Re-
zidentai 19:55 Rezidentai 20:30 
Filologyno berniukai 21:00 Žinios 
21:28 Orai 21:30 pašėlęs polici-
ninkas 22:30 Naša Raša 23:00 
Motinos diena 00:05 Kobra 11 
01:05 Naujakuriai 01:30 Nauja-
kuriai 01:55 Juokingiausi ameri-
kos namų vaizdeliai 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXVII tarptautinis džiazo 
festivalis „Kaunas Jazz” 07:05 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2 07:20 lesė 07:45 Stop juosta 
08:10 atspindžiai 08:40 Vilniaus 
laterano kanauninkų vienuoly-
nas ir Šv. petro ir povilo bažnyčia 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Durys atsidaro 12:45 K-9. priva-
tus detektyvas 14:20 Karo žmo-
nės 15:10 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 15:25 lesė 15:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 16:15 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga 16:45 laba diena, lie-
tuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 18:30 Kelias į namus 19:00 
aRtS21 19:30 ten, kur namai 4 
20:25 prokurorai 21:15 premje-
ra. „Boko Haram”. blogio ištakos 
22:10 Operacija „eigeris” 

05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 6 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi. 12:35 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 15:00 Žinios 
15:10 laba diena, lietuva 15:40 
premjera. Seserys 16:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas 19:00 emigrantai 19:57 lo-
terija „Keno loto” 20:00 panora-
ma 20:35 Sportas 20:43 loterija 
„Jėga” 20:45 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas 23:00 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6 00:30 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt ra-
dijo žinios 03:05 Gimę tą pačią 
dieną 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 emigrantai  

 
06:10 Dienos programa 06:15 Ma-
no gyvenimo šviesa (178) 06:40 
Mano gyvenimo šviesa (179) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(180) 07:30 Neramūs ir triukšmingi 
(23) 07:55 Volkeris, teksaso rein-
džeris (148) 08:55 Rytas su lNK 
10:55 Oplia! 11:25 policijos aka-
demija (17) 12:25 Gyvenimiškos 
istorijos 13:25 Gyvenimo daina 
(23) 14:25 Dvi širdys (915) 14:55 
Dvi širdys (916) 15:25 Dvi širdys 
(917) 15:55 Dvi širdys (918) 16:30 
labas vakaras, lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
Oplia! 20:00 Valanda su Rūta 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Banga 00:40 Judantis objektas 
(17) 01:35 Kitas pasaulis. Vilko-
lakių prisikėlimas 

 
05:00 elementaru 06:10 televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Kam ta 
meilė? 08:25 paskutinis iš Magi-
kianų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 tarp 
mūsų, mergaičių 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 paskuti-
nis iš Magikianų 20:00 tarp mūsų, 
mergaičių 21:00 Kam ta meilė? 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
tV3 sportas 22:27 tV3 orai 22:30 
Vampyrų akademija 01:05 ele-
mentaru 01:55 Kvantikas 02:45 
amerikiečiai 03:35 aferistas 04:25 
ekstrasensai tiria  

 
06:15 Viena už visus (149) 06:50 

Viena už visus (150) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (474) 08:35 44-
as skyrius (97) 09:30 teisingumo 
agentai (5) 10:30 Kobra 11 (21) 
11:35 Mirtinas ginklas (9) 12:35 
Stoties policija (21) 13:35 proku-
rorų patikrinimas (475) 14:50 44-
as skyrius (98) 15:50 teisingumo 
agentai (6) 16:50 Kobra 11 (22) 
17:55 Mirtinas ginklas (10) 18:55 
Stoties policija (22) 20:00 Info die-
na 20:25 Nusikaltimų miestas (10) 
21:00 Mirtinas ginklas 23:15 Mer-
ginų kovos 01:15 Įkaitai (14) 02:05 
Detektyvų istorijos (6)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (19) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 “24/7“ 07:40 
Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Del-
ta“ (2/6) 09:15 „Rojus“ (76) 10:20 
„Neišsižadėk“ (11) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (5/13) 12:30 „Iššūkis“ 
(1/10) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/21) 14:55 „Del-
ta“ (2/6) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/23) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 
Rubrika „Išmanus kaimas“.” 19:00 
„Iššūkis“ (3/2) 20:00 Reporte-
ris 20:30 Vasara tiesiogiai su D 
20:57 Orai 21:00 pReMJeRa. 
„Ragana“ (1/2) 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Iš-
manus kaimas“.” 23:00 „Iššūkis“ 
(1/7) 00:05 „Gluchariovas“ (1/21) 
01:05 „Delta“ (2/6) 02:00 „Merdo-
ko paslaptys“ (5/12) 02:45 „Neiš-
sižadėk“ (5) 03:35 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (4) 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/12)  

 
06:10 televitrina 06:30 Filologyno 
berniukai 07:00 Bearas Gryllsas. 
Išlikimas 08:00 Kaulai 09:00 San-
dėlių karai 09:30 CSI kriminalistai 
10:30 Naujakuriai 11:25 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 
Rezidentai 14:30 televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Ma-
jamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs 
ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:30 
Filologyno berniukai 21:00 Žinios 
21:28 Orai 21:30 poseidonas 
Reks 23:05 pėdsakai 00:10 Ko-
bra 11 01:10 Naujakuriai 01:35 
Naujakuriai 02:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXVII tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Kaunas Jazz” 06:55 aRti. 
Veidai 07:10 Džiunglių būrys sku-
ba į pagalbą 2 07:25 lesė 07:50 
Kelias į namus 08:20 Septynios 
Kauno dienos 08:50 Nuo gamy-
klos konvejerio 2 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba 12:15 euroma-
xx 12:45 prokurorai 13:30 Nes 
man tai rūpi 14:20 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus 
15:10 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 15:25 lesė 15:50 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 16:15 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga 16:45 laba diena, lietu-
va 18:05 Misija 18:30 atspindžiai 
19:00 laisvės vėliavnešiai 19:30 
ten, kur namai 4 20:25 Žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 21:15 prem-
jera. Islamas ir Vakarai 22:10 An-
tradienio detektyvas 00:05 DW 
naujienos rusų kalba 

05:30 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža, skirta au-
gustino Voldemaro ir grafo adamo 
Ronikierio pasirašytos sutarties 
dėl lietuvos ir lenkijos santykių... 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2 07:30 
premjera. Detektyvė Miretė 07:45 
premjera. Stebuklingoji Boružėlė 
08:10 Karinės paslaptys 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
11:45 pasaulio dokumentika. Gy-
vūnų išgyvenimo strategija 12:40 
pasaulio dokumentika. premjera. 
Gyvūnų jaunikliai 13:35 puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 2018 FIFa pasaulio fut-
bolo čempionato apžvalga 16:45 
2018 FIFa pasaulio futbolo čem-
pionatas 19:00 Klausimėlis 19:30 
Šiandien prieš 100 metų 19:57 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:00 panorama 20:35 Sportas 
20:45 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionatas 23:00 pradedantieji 
00:45 tik tavo akims 02:50 pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų išgy-
venimo strategija 03:40 pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų jaunikliai 
04:35 emigrantai 

 
06:30 peliukas Stiuartas litlis 
(13) 06:55 Neramūs ir triukšmingi 
(20) 07:20 “Nickelodeon” valan-
da. Žuviukai burbuliukai (1) 07:45 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys 
(14) 08:10 pabaisiukas Banse-
nas (1) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(14) 09:00 Saugokis meškinų (32) 
09:15 Saugokis meškinų (33) 
09:30 Drakonų kova. Super (23) 
10:00 KINO pUSRYČIaI pra-
muštgalviai 11:35 Drakono perlo 
paslaptis 13:30 tKKG ir paslap-
tinga proto mašina 15:45 polici-
jos akademija 4. Civiliai patruliai 
17:30 Geriau vėliau, negu nieka-
da (1) 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Smurfai 2 21:45 Nebrendylos 2 
23:50 Vampyrai užkniso juodai 
01:30 2 ginklai

 
06:15 televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladinas 
08:30 Kobra 11 09:30 eldorado 
beieškant 10:30 Skaniai ir papras-
tai 11:00 Užburta meilė 12:05 tita-
nikas 16:00 Kung fu panda. Meis-
trų paslaptys 16:35 Batuotas kati-
nas pūkis. trys velniūkščiai 16:45 
ekstrasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
19:25 eurojackpot 19:30 Galiūnas 
Džo 21:50 Iksmenai. pirma kla-
sė 01:10 Iksmenai. pirma klasė 
03:25 Velnio stuburo paslaptis  

 
06:15 Viena už visus (140) 06:45 
Viena už visus (141) 07:15 Viena 

už visus (142) 07:45 Viena už vi-
sus (143) 08:15 Viena už visus 
(144) 08:45 Sveikatos aBC televi-
trina 09:00 autopilotas 09:30 apie 
žūklę 10:05 Vaikai šėlsta (1) 10:40 
Mano siaubūnėlis (3) 11:45 euro-
pos septynetų regbio taurė 12:10 
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (3) 
13:25 anthonis Bourdainas. Nepa-
žįstami kraštai (2) 14:30 europos 
septynetų regbio taurė 14:55 Reali 
mistika (31) 15:55 Detektyvų istori-
jos (6) 16:45 Nusikaltimų miestas 
(7) 17:15 europos septynetų reg-
bio taurė 17:40 Nusikaltimų mies-
tas (8) 18:20 Kas žudikas? (35) 
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 Ma-
NO HeROJUS Snaiperis 00:10 
aŠtRUS KINaS Nakvynės namai 
01:55 Įkaitai (12) 02:40 Įkaitai (13) 
03:25 Muzikinė kaukė   

 
06:00 „pasaulio turgūs. Florencija“ 
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotuvė 
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:55 
„tV europa pristato. Karo ir poka-
rio vaikai. partizanų vaikai“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 Skinsiu raudoną rožę 09:30 
Vantos lapas 10:00 Grilio skanės-
tai 10:30 Gyvenimo būdas 11:00 
„Iššūkis“ (1/7; 1/8) 13:00 „Baltoji 
vergė“ (15; 16) 15:00 tarptautinis 
MMa turnyras „King of the Cage 
Baltic tour 3“ (4) 16:00 Žinios 
16:12 Orai 16:15 Rubrika „Saugi 
vaikystė“.” 16:20 „Neišsižadėk“ 
(10; 11) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk“ (11 tęs. 12) 
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Svarbiausia - įstatymas“ (15; 16) 
22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 
„Svarbiausia - įstatymas“ (16 tęs.) 
23:00 „Iššūkis“ (1/7; 1/8) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (49; 50) 
02:40 „Baltoji vergė“ (15; 16) 04:10 
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30 
„Iššūkis“ (1/7; 1/8)  

 
06:10 televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Statybų gidas 10:00 Nuo amato 
iki verslo 10:30 Visureigiais per 
aliaską 11:30 Jokių kliūčių! 12:30 
Sunkiausios profesijos pasaulyje 
14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje 
15:00 ledo kelias 16:00 Iš pe-
ties 17:00 Sandėlių karai 17:30 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 amerikos dievaitis 21:00 
Žinios 21:58 Orai 22:00 Juoda-
sis erelis 00:45 Suvokimas 02:50 
Jokių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:35 
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 
08:05 Misija. Vilnija. Ved. Katažina 
Zvonkuvienė 08:30 Maistas ir ais-
tros 09:00 pažvelk į profesiją kitaip 
09:30 Mokslo sriuba 10:00 Muzi-
kos talentų lyga 2018 11:30 Užsis-
pyrėlės sutramdymas 14:20 Stilius 
15:15 atžalos 16:00 euromaxx 
16:35 Karo žmonės 17:25 atspin-
džiai 17:55 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 18:40 Mano 
tėviškė 19:00 lietuvos šimtmečio 
dainų šventė „Vardan tos…“. Dai-
nų diena Kauno Dainų slėnyje. 
tiesioginė transliacija 22:00 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. Kalno 
valdovas 23:40 lRt OpUS ORe. 
„Miško gyventojai“ 00:40 Dabar 
pasaulyje 01:10 europos kinas. 
Kompanionas 

�1.00 val.

„Merginų kovos”

 

�1.00 val.

„Mirtinas ginklas“

 

1�.�0 val.

„prarastasis“

 

1�.0� val.

„Titanikas“
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05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 6 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi. 12:35 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05 
Klauskite daktaro 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:30 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 Niekada nesakyk 
niekada 20:10 Klausimėlis 20:25 
loterija „Keno loto” 20:30 pa-
norama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 lietuvos 
šimtmečio dainų šventė „Vardan 
tos...” 00:00 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 00:45 Klausimėlis 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 02:00 lRt ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
emigrantai 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Gimę tą pačią dieną 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(184) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (185) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (186) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (25) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (150) 08:55 
Rytas su lNK 10:55 Oplia! 11:25 
policijos akademija (19) 12:25 
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gy-
venimo daina (25) 14:25 Dvi širdys 
(923) 14:55 Dvi širdys (924) 15:25 
Dvi širdys (925) 15:55 Dvi širdys 
(926) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 Oplia! 20:00 Valanda 
su Rūta 21:30 Žinios 22:24 Spor-
tas 22:28 Orai 22:30 VaKaRO 
SeaNSaS trys muškietininkai 
00:45 Judantis objektas (19) 01:35 
Drakono vartai 03:35 alchemija 
XVIII. Muzika, kuri auga 04:05 
RetROSpeKtYVa 

 
05:00 Kvantikas 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso-
nai 07:55 Kam ta meilė? 08:25 
paskutinis iš Magikianų 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 tai - ma-
no gyvenimas 12:00 tarp mūsų, 
mergaičių 13:00 pažadėtoji 13:30 
pažadėtoji 14:00 pažadėtoji 14:30 
pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:28 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 paskutinis 
iš Magikianų 20:00 tarp mūsų, 
mergaičių 21:00 Kam ta meilė? 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
tV3 sportas 22:27 tV3 orai 22:30 
armagedonas 02:15 p. S. Myliu ta-
ve 04:30 amerikiečiai  

 
06:00 auklė (1) 06:25 auklė (2) 
06:55 auklė (3) 07:25 prokurorų 
patikrinimas (476) 08:35 44-as 

skyrius (99) 09:30 teisingumo 
agentai (7) 10:30 Kobra 11 (1) 
11:35 Mirtinas ginklas (11) 12:35 
Stoties policija (23) 13:35 proku-
rorų patikrinimas (477) 14:50 44-
as skyrius (100) 15:50 teisingumo 
agentai (8) 16:50 Kobra 11 (2) 
17:55 Mirtinas ginklas (12) 18:55 
Stoties policija (24) 20:00 Info 
diena 20:25 Savaitės kriminalai 
21:00 absoliutus blogis 23:00 los 
andželas. Ugnikalnio išsiveržimas 
00:45 persekiotojas (1) 01:35 Kas 
žudikas? (35)   

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (21) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Krepšinio 
pasaulyje su V 07:40 Vasara tie-
siogiai su D 08:10 „Delta“ (2/8) 
09:15 „Rojus“ (78) 10:20 „Raspu-
tinas“ (4) 11:25 „Merdoko paslap-
tys“ (6/2) 12:30 „Iššūkis“ (1/12) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Glu-
chariovas“ (1/23) 14:55 „Delta“ 
(2/8) 16:00 Reporteris 16:30 Vasa-
ra tiesiogiai su D 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/25) 18:00 
Reporteris 18:52 Orai 18:55 Ru-
brika „Verslo genas“.” 19:00 „Iššū-
kis“ (3/4) 20:00 Reporteris 20:30 
Vasara tiesiogiai su D 20:57 Orai 
21:00 pROGRaMa. „Ragana“ 
(1/4) 22:00 Reporteris 22:52 Orai 
22:55 Rubrika „Verslo genas“.” 
23:00 „Iššūkis“ (1/9) 00:05 „Glu-
chariovas“ (1/23) 01:05 „Delta“ 
(2/8) 02:00 „Merdoko paslaptys“ 
(6/1) 02:45 „Rasputinas“ (2) 03:35 
„Svarbiausia - įstatymas“ (6) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (6/1) 

 
06:10 televitrina 06:30 Filologyno 
berniukai 07:00 pėdsakai 08:00 
Kaulai 09:00 Vienam gale kablys 
09:30 CSI Majamis 10:30 Nau-
jakuriai 11:00 Naujakuriai 11:25 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Re-
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Re-
zidentai 19:55 Rezidentai 20:30 
Filologyno berniukai 21:00 Žinios 
21:28 Orai 21:30 Jūrų pėstininkas 
23:15 pėdsakai 00:20 Juodasis 
erelis 02:10 persijos princas. lai-
ko smiltys 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXVII tarptautinis džiazo 
festivalis Kaunas Jazz 07:10 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2 07:25 lesė 07:50 linija, spalva, 
forma 08:15 lietuva mūsų lūpose 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Maistas ir aistros 12:45 Klauskite 
daktaro 13:40 anapus čia ir dabar 
14:25 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu 4 15:10 
aRti. Veidai 15:30 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą 2 15:40 lesė 
16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2 
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
lietuvos šimtmečio dainų šventė 
„Vardan tos...” 20:00 Nacionalinis 
turtas 20:30 anapus čia ir dabar 
21:15 Mano tėviškė 21:30 projek-
tas pi 22:00 lietuvių kino klasika 
23:05 Mes buvome, mes esame, 
mes būsime 00:05 DW naujienos 
rusų kalba 

05:40 Klausimėlis 06:00 lietu-
vos Respublikos himnas 06:05 
Žmonės, kurie sukūrė lietu-
vą 06:55 Mano tautinis kos-
tiumas. būta ir atkurta 07:50 
aviukas Šonas. Filmas 09:15 
tadas Blinda 11:55 lietuvos 
Valstybės diena. Iškilmingas 
valstybės vėliavos ir istorinės 
vėliavos pakėlimas. tiesiogi-
nė transliacija iš Simono Dau-
kanto aikštės 12:30 lietuvos 
Valstybės diena 13:45 Šven-
tadienio mintys 13:58 loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 17:00 Lie-
tuvos šimtmečio dainų šventė 
„Vardan tos...” 20:45 „tautiškos 
giesmės” giedojimas visame pa-
saulyje. tiesioginė transliacija iš 
100-mečio Dainų šventės 21:10 
loterija „Keno loto” 21:15 pa-
norama 21:35 Sportas 21:42 
loterija „Jėga” 21:45 Skrydis 
per atlantą 23:20 Fantastiš-
kas penktadienis. Žvilgsnis į 
žmogžudystę 01:30 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 02:00 lRt 
radijo žinios 02:05 Mano tau-
tinis kostiumas. būta ir atkurta 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite 
03:30 Šiandien prieš 100 metų 
04:00 lRt radijo žinios 04:05 
Skrydis per atlantą 

 
06:30 Dienos programa 06:35 
Mėnulio užkariautojai 08:15 
pReMJeRa Broliai meškinai. 
Į pagalbą! 10:00 Haris poteris 
ir ugnies taurė 12:50 Šėtoniš-
kas sandėris 14:35 artūras, 
svajonių milijonierius 16:45 
Medalionas 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 KK2 
penktadienis 21:05 Geriau vė-
liau, negu niekada (3) 22:05 
tarp mūsų, berniukų 23:55 Kie-
čiausi Spartos vyrai 01:25 trys 
muškietininkai 

 
05:20 aferistas 06:00 televitri-
na 06:15 Mapetai. antra dalis 
08:25 Meškiukas padingtonas 
10:15 aštuonkojis Dipas 12:05 
Heida 14:15 princas ir kalvis 
16:45 Hortonas 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 tautiškos gies-
mės giedojimas 23:00 austra-
lija 02:00 armagedonas 04:40 
paskutinis iš vyrų  

 
06:40 auklė (4) 07:10 auklė (5) 
07:40 auklė (6) 08:10 36-asis 
pasaulinis rytojaus cirkas 10:00 
Geras vyrukas 11:45 pasaulis 
sveikina lietuvą 13:25 Radijo 
stoties “lietus” muzikos apdo-
vanojimai “aukso lašas” 2017 
16:50 Jazzu ir D. Montvydo mu-
zikinė dvikova “Red Bull Soun-
dclash” 19:15 Muškietininkų žie-
das 21:00 trigubas X. aukštes-

nis lygis 23:05 absoliutus blogis 
01:00 persekiotojas (2) 01:45 
Kas žudikas? (36) 02:40 trigu-
bas X. aukštesnis lygis  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 
05:35 „Geriausios nardymo 
vietos“ 06:00 „pasaulio tur-
gūs. Ypatingas maistas“ 06:20 
programa 06:24 tV parduotu-
vė 06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 
06:40 „tV europa pristato. Bal-
tijos slapukė“ 07:20 „tV euro-
pa pristato. Kormoranai“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Gyvenimo būdas 10:00 
partizanų keliais 11:00 Jo Šven-
tenybė Dalai lama - „laimės 
Menas“. Speciali laida. 2018 m.” 
13:30 pReMJeRa. „Namas prie 
šaltinio“ (1; 2; 3) 16:00 Reporte-
ris 16:27 Orai 16:30 pReMJe-
Ra. „Namas prie šaltinio“ (3tęs. 
4) 18:00 Reporteris 18:45 Ke-
liauk su „Reporteriu“ 18:57 Orai 
19:00 „Iššūkis“ (3/5) 20:00 Re-
porteris 20:27 Orai 20:30 Grilio 
skanėstai 21:00 pReMJeRa. 
„Ragana“(1/5) 22:00 Reporte-
ris 22:15 Keliauk su „Reporteriu“ 
22:27 Orai 22:30 Vasara tiesio-
giai su D 23:00 „Namas prie šal-
tinio“ (1; 2; 3) 02:00 „Merdoko 
paslaptys“ (6/2) 02:45 „Namas 
prie šaltinio“ (4) 03:35 „Svar-
biausia - įstatymas“ (6) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (6/2) 

 
06:10 televitrina 06:30 Filolo-
gyno berniukai 07:00 pėdsakai 
08:00 Kaulai 09:00 Sandėlių 
karai 09:30 CSI Majamis 10:30 
Naujakuriai 11:00 Naujakuriai 
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs 
ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi 
vaikų 13:25 Rezidentai 14:00 
Rezidentai 14:30 televitrina 
15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 Kaulai 
16:25 CSI Majamis 17:25 Ko-
bra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 
Rezidentai 20:00 Farai 21:00 Ži-
nios 21:53 Sportas 21:58 Orai 
22:00 persijos princas. laiko 
smiltys 00:00 Jūrų pėstininkas 
01:45 Jokių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XXVII tarptautinis 
džiazo festivalis „Kaunas Jazz” 
07:05 Džiunglių būrys skuba 
į pagalbą 2 07:20 lesė 07:45 
Būtovės slėpiniai 09:15 laumės 
juosta 2017 10:40 Mindaugas 
Urbaitis. Baletas „procesas”  
12:00 lietuvos šimtmečio dai-
nų šventė „Vardan tos...”. an-
samblių vakaras „tėvyne mū-
sų” 15:00 Valdovų rūmų atkūri-
mo pabaigtuvių iškilmės 15:50 
lesė 16:15 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionato apžvalga 
16:45 2018 FIFa pasaulio fut-
bolo čempionatas 19:00 Justi-
nas Marcinkevičius 20:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempio-
natas 23:00 pirmosios operos 
lietuvoje „elenos pagrobimas” 
koncertinis atlikimas 00:30 DW 
naujienos rusų kalba 00:45 
Dabar pasaulyje 01:15 Džiazo 
muzikos vakaras 02:15 Lie-
tuvių kino klasika. Gražuolė 
03:25 Kultūros teismas 04:15 
Kultmisijos

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, liepos � d.

05:00 Seserys 06:00 lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 6 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi. 12:35 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauski-
te daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
aštuonkojė 20:10 Klausimėlis 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Mano tautinis 
kostiumas. būta ir atkurta. 22:00 
lietuvos šimtmečio dainų šventė 
„Vardan tos...” 01:00 lRt radijo 
žinios 01:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Klauskite daktaro 04:00 lRt radijo 
žinios 04:05 Dokumentinė istorinė 
laida „lietuvos kolumbai”

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(181) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (182) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (183) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (24) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (149) 08:55 
Rytas su lNK 10:55 Oplia! 11:25 
policijos akademija (18) 12:25 
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gy-
venimo daina (24) 14:25 Dvi širdys 
(919) 14:55 Dvi širdys (920) 15:25 
Dvi širdys (921) 15:55 Dvi širdys 
(922) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 Oplia! 20:00 Valanda 
su Rūta 21:30 Žinios 22:24 Spor-
tas 22:28 Orai 22:30 VaKaRO 
SeaNSaS. pReMJeRa Drakono 
vartai 00:55 Judantis objektas (18) 
01:45 Banga 

 
05:25 Virtuvė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso-
nai 07:55 Kam ta meilė? 08:25 pa-
skutinis iš Magikianų 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 tai - mano gyveni-
mas 12:00 tarp mūsų, mergaičių 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 paskutinis iš Magikianų 
20:00 tarp mūsų, mergaičių 21:00 
Kam ta meilė? 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:17 tV3 sportas 22:22 
tV3 orai 22:25 Vikinglotto 22:30 
p. S. Myliu tave 01:30 Kvantikas 
02:25 amerikiečiai 03:20 aferistas 
04:10 paskutinis iš vyrų 

 
06:15 Viena už visus (151) 06:50 
Viena už visus (152) 07:25 proku-
rorų patikrinimas (475) 08:35 44-
as skyrius (98) 09:30 teisingumo 
agentai (6) 10:30 Kobra 11 (22) 
11:35 Mirtinas ginklas (10) 12:35 

Stoties policija (22) 13:35 proku-
rorų patikrinimas (476) 14:50 44-
as skyrius (99) 15:50 teisingumo 
agentai (7) 16:50 Kobra 11 (1) 
17:55 Mirtinas ginklas (11) 18:55 
Stoties policija (23) 20:00 Info die-
na 20:25 Nusikaltimų miestas (11) 
21:00 los andželas. Ugnikalnio iš-
siveržimas 22:50 Mirtinas ginklas 
01:00 Įkaitai (15) 01:45 Detektyvų 
istorijos (7)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (20) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kampai 
07:40 Vasara tiesiogiai su D 08:10 
„Delta“ (2/7) 09:15 „Rojus“ (77) 
10:20 „Neišsižadėk“ (12) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (6/1) 12:30 
„Iššūkis“ (1/11) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/22) 
14:55 „Delta“ (2/7) 16:00 Repor-
teris 16:30 Vasara tiesiogiai su D 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/24) 18:00 Reporteris 18:57 
Orai 19:00 „Iššūkis“ (3/3) 20:00 
Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai 
su D 20:57 Orai 21:00 pReMJe-
Ra. „Ragana“ (1/3) 22:00 Repor-
teris 22:57 Orai 23:00 „Iššūkis“ 
(1/8) 00:05 „Gluchariovas“ (1/22) 
01:05 „Delta“ (2/7) 02:00 „Merdo-
ko paslaptys“ (5/13) 02:45 „Neiš-
sižadėk“ (6) 03:35 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (5) 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/13)  

 
06:10 televitrina 06:30 Filologyno 
berniukai 07:00 pėdsakai 08:00 
Kaulai 09:00 Statybų gidas 09:30 
CSI Majamis 10:30 Naujakuriai 
11:00 Naujakuriai 11:25 Kobra 
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezi-
dentai 14:00 Rezidentai 14:30 
televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Re-
zidentai 19:55 Rezidentai 20:30 
Filologyno berniukai 21:00 Žinios 
21:28 Orai 21:30 Mafija 23:10 
pėdsakai 00:10 Kobra 11 01:15 
Naujakuriai 01:40 Naujakuriai 
02:05 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXVII tarptautinis džiazo 
festivalis Kaunas Jazz 07:10 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 
2 07:25 lesė 07:50 pradėk nuo 
savęs 08:20 Nacionalinis turtas 
08:50 Nuo gamyklos konveje-
rio 2 09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 aplinką tausojantis ūkinin-
kavimas 12:45 Stilius 13:40 pri-
sikėlimo ekspresas – šimtmečio 
veidai 14:25 Islamas ir Vakarai 
15:15 Mano tėviškė 15:30 Džiun-
glių būrys skuba į pagalbą 2 15:40 
lesė 16:05 Nuo gamyklos konve-
jerio 2 16:30 laba diena, lietuva 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas 18:15 Kultūrų kryžkelė. 
trembita 18:30 Septynios Kauno 
dienos 19:00 Maistas ir aistros 
19:30 premjera. ten, kur namai 5 
20:20 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 21:15 prem-
jera. Didžiosios Visatos paslaptys 
su Morganu Frimanu 4 22:00 elito 
kinas. atskalūno laiškai 23:45 DW 
naujienos rusų kalba 00:00 Dabar 
pasaulyje 

�0.�� val.
Tiesioginė transliacija iš 100-

mečio Dainų šventės

 

�1.00 val.
„Los Andželas. Ugnikalnio 

išsiveržimas“

 

�1.00 val.

„Absoliutus blogis“

 

Šeštadienis, liepos � d.

05:15 Karinės paslaptys 06:00 
lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Beatos virtuvė 07:00 prem-
jera. pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
07:20 premjera. alvinas ir patrakė-
liai burundukai 2 07:30 premjera. 
Detektyvė Miretė 07:45 premje-
ra. Stebuklingoji Boružėlė 08:10 
Karinės paslaptys 09:00 labas 
rytas, lietuva 09:30 Žinios 11:45 
pasaulio dokumentika. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija 12:40 pa-
saulio dokumentika. Kaliforninio 
kondoro šešėlis 13:35 puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionato apžvalga 
16:45 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionatas 19:00 Stilius 19:55 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:00 panorama 20:35 Sportas 
20:45 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionatas 23:00 pasiutęs Šuo 
ir Glorija 00:35 Žvilgsnis į žmogžu-
dystę 02:45 pasaulio dokumenti-
ka. Gyvūnų išgyvenimo strategija 
03:35 pasaulio dokumentika. Ka-
liforninio kondoro šešėlis 04:30 
Žmonės, kurie sukūrė lietuvą. 
Jonas Basanavičius 

 
06:30 Žvėrelių būrys (2) 06:55 
Neramūs ir triukšmingi (24) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai 
burbuliukai (3) 07:45 Kiaulė, Ož-
ka, Bananas ir Svirplys (16) 08:10 
pabaisiukas Bansenas (3) 08:35 
tomo ir Džerio šou (16) 09:00 
Saugokis meškinų (36,37) 09:30 
Drakonų kova. Super (25) 09:55 
Ogis ir tarakonai (48) 10:05 KINO 
pUSRYČIaI pramuštgalviai pary-
žiuje 11:40 Ragana lilė ir Drakono 
knyga 13:25 pričiupom! (3) 13:55 
Kapitonas Zumas 15:40 policijos 
akademija 5. Užduotis Majamio 
pakrantėje 17:30 Geriau vėliau, 
negu niekada (3) 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS paskutinis Oro val-
dovas. ango legenda 21:35 prieš 
pakratant kojas 23:30 Saulėlydis. 
Brėkštantis vėjas 01:05 tarp mū-
sų, berniukų 

 
05:05 paskutinis iš vyrų 05:30 Vir-
tuvė 06:15 televitrina 06:30 aladi-
nas 07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladinas 
08:30 Įsimylėjęs Madagaskaras 
09:00 Skaniai ir paprastai 09:30 
Maisto kelias 10:00 Dingęs alek-
sandro Makedoniečio kapas 11:00 
Johanos paslaptis 12:45 Meilė ke-
liauja laiku. Rubinė 15:15 Havajai 
5.0 16:15 Simpsonai 16:45 eks-
trasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
19:25 eurojackpot 19:30 Žvėrelių 
maištas 21:15 ernis 23:55 Brukli-
nas 00:00 Giria 01:45 Bruklinas 
03:40 Vampyrų akademija  

 
06:15 Viena už visus (150) 06:45 

Viena už visus (151) 07:15 Viena 
už visus (152) 07:45 auklė (3) 
08:15 auklė (4) 08:45 Sveikatos 
aBC televitrina 09:00 Nutrūkę 
nuo grandinės (4) 09:30 apie žū-
klę 10:00 Vaikai šėlsta (2) 10:30 
Džiunglių princesė Šina (1) 11:30 
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (2) 
12:40 anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (4) 13:40 ekstra-
sensų mūšis (7) 16:25 Reali mis-
tika (32) 17:25 Detektyvų istorijos 
(8) 18:25 Kas žudikas? (37) 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MaNO He-
ROJUS porininkai 00:00 aŠtRUS 
KINaS Nakvynės namai 2 01:55 
Muzikinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. Nuotykiai 
turguje“ 06:30 „Nuostabūs pojū-
čiai“ 07:00 programa 07:04 tV 
parduotuvė 07:20 „pasaulis iš vir-
šaus“ 07:55 „tV europa pristato. 
Karo ir pokario vaikai. tremtinių 
vaikai“ 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo 
būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/9; 1/10) 
13:00 „Baltoji vergė“ (17; 18) 15:00 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
15:15 Skinsiu raudoną rožę 16:00 
Žinios 16:13 Orai 16:15 Rubrika 
„Sauganti lietuva“.” 16:20 „Ne-
išsižadėk“ (13; 14) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(14 tęs. 15) 20:00 Žinios 20:20 
Orai 20:25 „Deimantų medžioto-
jai“ (1; 2) 22:00 Žinios 22:27 Orai 
22:30 „Deimantų medžiotojai“ (2 
tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (1/9; 1/10) 
01:00 „pražūtingi smaragdai“ (51; 
52) 02:40 „Baltoji vergė“ (17; 18) 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“ 
04:30 „Iššūkis“ (1/9; 1/10)  

 
06:10 televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
Žūklė laukinėje gamtoje 10:00 
Nuo amato iki verslo 10:30 Vi-
sureigiais per aliaską 11:30 Jokių 
kliūčių! 12:30 Sunkiausios profe-
sijos pasaulyje 14:00 Bjauriausi 
darbai pasaulyje 15:00 ledo ke-
lias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
Skorpionas 19:00 amerikos die-
vaitis 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 Bėgantis taikinys 
01:25 Bėgantis taikinys 03:05 Jo-
kių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 laumės juosta 2017 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30 
Maistas ir aistros 09:00 pažvelk 
į profesiją kitaip 09:30 Mokslo 
sriuba 10:00 Muzikos talentų ly-
ga 2018. 5 d 11:30 projektas pi 
12:00 pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2018. Kaip kultūra ir 
menas sukelia revoliucijas. tie-
sioginė transliacija 14:05 Klaus-
kite daktaro 15:00 euromaxx 
15:30 pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2018. lietuvių kultūros 
vėliavnešiai pasaulyje. tiesioginė 
transliacija 17:30 atspindžiai. pa-
veldo kolekcija 18:00 prisikėlimo 
ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 akistatos 19:37 akistatos 
20:30 Stambiu planu 21:15 Kino 
žvaigždžių alėja. Įsilaužėliai 22:45 
lRt OpUS ORe. Grupė „Hap-
pyendless” 23:45 Mano tėviškė 
00:00 Dabar pasaulyje 

1�.30 val.

„Žvėrelių maištas“
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VERTA ŽINOTI
HOROSKOpAS
Liepos 2-8 d.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

VYTAUTAS PAUKŠTĖ
Stichija: Vanduo
planeta: Mėnulis

Savaitės diena: pirmadienis
Akmuo: smaragdas, perlai, mėnulio akmuo, „katės akis“

Spalvos: oranžinė, sidabrinė, žalia

REKLAMA

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Buvote įtikinėjamas, kad viskas gerai, 
todėl tokia opozicija jūsų siekiams 
savaitės viduryje jums yra netikėta. 
Dėl to patirtas stresas netgi gali turėti 
įtakos jūsų sveikatos būklei. gal jus 
paguostų žinia, kad galų gale viskas 
baigsis gerai? Bet kuriuo atveju, ne-
skubėkite vardan šventos ramybės 
aukoti savo interesų.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje pasirūpinkite bui-
ties reikalais, būkite atidesnis šeimos 
poreikiams. Savaitei įpusėjus raskite 
laiko palepinti ir save. Turėtų page-
rėti jūsų savijauta ir sutvirtėti pasiti-
kėjimas savimi. Sekmadienį kažkas 
bandys jums sumeluoti ar kaip kitaip 
jus apgauti.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Pirmoje savaitės pusėje senos pa-
žintys padės išspręsti finansines pro-
blemas. Didelių ilgalaikių projektų šią 
savaitę verčiau nepradėkite. Savait-
galį sunkią minutę sulauksite labai 
vertingos paramos ir supratimo iš 
šeimos narių.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Vis dar neduoda ramybės finansinės 
problemos, bet jūsų partnerio opti-
mizmas pakels ir jūsų dvasią. Savai-
tės viduryje gali nutrūkti santykiai su 
senaisiais verslo partneriais ir beveik 
tuo pačiu metu užsimegzti nauji. Sa-
vaitgalį ambicijos gali padaryti jums 
meškos paslaugą.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Kai kurie jūsų troškimai, jei bus įgy-
vendinti, gali pakenkti jūsų reputaci-
jai. Tikri draugai bandys jus atkalbėti 
nuo neapgalvoto žingsnio. Ketvirta-
dienį ar penktadienį jūsų principai ir 
išdidumas reikalaus įsigyti daiktą, ku-
rio iš tiesų negalite sau leisti.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Prasideda nauja jūsų karjeros fazė, 
ilgainiui leisianti pasiekti taip trokš-
tamų aukštumų. Pradžioje galite tu-
rėti nemenkų finansinių sunkumų, 
teks nemažai padirbėti, tikriausiai ir 
vakarais. Savaitgalį gali tekti tvirtai ir 
galutinai apsispręsti, kas esate ir kuo 

norėtumėte būti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Pirmomis savaitės dienomis jus gali 
išduoti žmogus, kuriuo tvirtai tikėjote. 
Padėdamas žmogui, pakliuvusiam į 
bėdą, galite turėti nesusipratimų su 
bendradarbiais ar šeimynykščiais. 
Antroje savaitės pusėje jūsų gal-
voje gali gimti labai įdomių idėjų, 
bet jų įgyvendinimą verčiau kol kas 
atidėkite.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

Žmogaus, su kuriuo siejote savo 
planus ir iš kurio tiek daug tikėjotės, 
nebėra. Išsiskyrimas padės suvok-
ti, koks iš tikrųjų svarbus tas žmo-
gus buvo. Antroje savaitės pusėje 
teks prisiimti dvigubą atsakomy-
bės naštą.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje labai tikė-
tinas konfliktas su vaiku, turėsiantis 
ganėtinai ilgalaikių padarinių. Kita 
vertus, tarnyboje galite tikėtis para-
mos ir supratimo iš vyresnybės. jei 
sugebėsite bent trumpam pamirš-
ti savo problemas ir atsipalaiduoti, 
savaitgalio viešnagė pas gimines 
bus puiki.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje įsiklausykite į pro-
tingą seno draugo patarimą. Kelionė 
savaitės viduryje padės geriau su-
prasti artimą jums žmogų. Penkta-
dienį ir šeštadienį pasistenkite kuo 
mažiau būti vienas. Sekmadienį bus 
bandoma jūsų kantrybė.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Nauja pažintis duoda jums progą iš-
sakyti savo ilgai slėptus jausmus ir 
neduodančias ramybės baimes. Šis 
žmogus labai tinka išklausyti jūsų 
išpažintį ir duoti vertingą patarimą. 
Drąsiai galite jam patikėti savo inty-
miausias paslaptis.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Esate dar nepasiruošęs tokiems arti-
miems santykiams, kokių siekia jūsų 
naujasis pažįstamas. Tai jus kiek gąs-
dina, bet ši baimė išeis tik į gera. Tai, 
ką turite padaryti šį savaitgalį, verčiau 
neatidėliokite kitai dienai.

popiežiaus bendroji 
audiencija: pirmiau 
meilė, po to pareiga

Katechezėje apie Dešim-
tį Dievo įsakymų, skaityto-
je trečiadienio rytą Šv. Petro 
aikštėje vykusios bendrosios 
audiencijos metu, popiežius 
Pranciškus palietė laisvės ir 
pareigos santykį. Pirma Die-
vas išvaduoja ir tik po to pra-
šo vykdyti jo įsakymus. Visų 
pareigų pagrindas yra laisvė 
ir meilė.

Dekalogas prasideda žo-
džiais: „Aš esu Viešpats, ta-
vo Dievas, kuris tave išvedė 
iš Egipto, iš vergovės namų“ 
(Iš 20,1). Kodėl prieš suteik-
damas dešimtį įsakymų Die-
vas primena savo tautos išgel-
bėjimą iš vergijos? Dėl to, kad 
Dievas visada pirma gelbėja ir 
tik po to prašo juo pasitikėti. 
Dievas niekada neprašo, prieš 
tai pats nedavęs.  Dievas pir-
miausia mus išgelbėja, pir-
miausia dovanoja mums lais-
vę ir tik po to kreipiasi į mus 
su prašymais. Toks yra mūsų 
Dievas, gerasis Tėvas.

Popiežius taip pat atkreipė 
dėmesį į pirmajame Dekalogo 
sakinyje esantį savybinį įvar-
dį „tavo“ („Aš esu Viešpats, 
tavo Dievas“). Juo išreikštas 
santykis, ryšys, priklauso-
mybė. Dievas nėra svetimas. 
Jis yra „tavo“ Dievas. Toks 
asmeninis ryšys būdingas vi-
sam Dekalogui. Jis taip pat 
paaiškina kokia turi būti mūsų 
krikščioniška laikysena. Apie 
tą patį ryšį su Tėvu Jėzus yra 
pasakęs: „Kaip mane Tėvas 
mylėjo, taip ir aš jus mylėjau“ 
(Jn 15,9). Jėzų su Tėvu ir su 
mumis sieja meilės ryšys. Tad 
ir krikščioniškas gyvenimas – 
tai visų pirma dėkingas atsa-
kas mus mylinčiam Tėvui.

Tie, kas krikščionišką gyve-
nimą suvokia tik kaip pareigų 
vykdymą, tikriausiai nėra pa-
tyrę asmeninio ryšio su Die-
vu, kuris yra „mūsų“ Dievas, 
sakė popiežius. „Aš privalau 
daryti tą, tą ir tą... Tik parei-
gos“. Tačiau tau kai ko trūks-
ta! Kas gi yra pareigų pagrin-
das? Pareigų pagrindas yra 
Dievo Tėvo meilė. Jis pirma 

myli ir tik po to duoda įsaky-
mus. Įstatymo kėlimas aukš-
čiau asmeninio santykio nepa-
deda eiti tikėjimo keliu. Kaip-
gi gali jaunas žmogus trokšti 
būti krikščioniu, jei kalbama 
tik apie pareigas, prievoles, 
laikymąsi tvarkos, o ne apie 
laisvę? Krikščioniškas gyve-
nimas tai laisvės kelias! Įsa-
kymai išvaduoja iš egoizmo, 
išvaduoja, nes Dievo meilė 
skatina veržtis pirmyn. Ug-
dyti krikščionį tai ne lavinti 
jo valios stiprybę, bet padėti 
jam priimti išganymą, leistis 
būti mylimam. Pirma perėji-
mas per Raudonąją jūrą ir tik 
po to Sinajaus kalnas su įsaky-
mais. Pirma Dievas išvaduoja 
savo tautą, perversdamas per 
Raudonąją jūrą ir tik po to ant 
Sinajaus kalno sako, ką ji pri-
valo daryti.

Dėkingumas yra viena bū-
dingiausių savybių, kuriomis 
pasižymi Šventosios Dvasios 
aplankytos širdys. Tai reiškia, 
kad esme klusnūs Dievui dėl 
to, kad atsimename mūsų la-
bui nuveiktus jo didžius dar-
bus. Turime atsiminti koks 
dosnus ir geras mūsų Tėvas 
danguje, sakė popiežius ir pa-
ragino audiencijos dalyvius iš 
karto, ten pat aikštėje, nutilti ir 
pagalvoti apie iš Dievo gautas 
didžiąsias dovanas.

Kas nors galbūt dar nėra pa-
tyręs to Dievo suteikto išvada-
vimo jausmo. Gali būti. Gal 
yra žmonių, kurie žiūrėdami 
į savo vidų mato tik pareigos 
jausmą, tik vergų, o ne vaikų 
dvasingumą. Ką tokiu atveju 
reikėtų daryti? Reikėtų dary-
ti tai, ką darė išrinktoji tauta. 
Išėjimo knygoje sakoma, kad 
sunkią priespaudą kentėję iz-
raelitai ėmė dejuoti ir šauktis 
pagalbos, Dievas išgirdo jų 
šauksmą ir atsiminęs su Abra-
omu, Izaoku ir Jokūbu suda-
rytą sandorą, pasigailėjo savo 
tautos (plg. Iš 2,23-25).

Dievas išvaduoja. Pirma-
sis Dekalogo sakinys skelbia 
išvadavimą. Mes patys ne-
galime savęs išgelbėti. Turi-
me šauktis pagalbos, turime 
prašyti, kad Dievas mus iš-
vaduotų iš egoizmo, nuodė-
mės, vergystės grandinių. Šis 
šauksmas svarbus – tai mal-
da, tai suvokimas, kad dar ne 
visiškai esame laisvi, kad dar 
daug kas mus kausto. Dievas 
laukia šio mūsų šauksmo ir 
nori sutraukyti mūsų grandi-
nes. Dievas nenori, kad mes 
gyventume priespaudoje, bet 
kad būtume laisvi, dėkingi, 
kad su džiaugsmu būtų klus-
nūs jam, kuris mus labai dos-
niai apdovanojo, davė mums 

nepalyginamai daugiau negu 
mes galime jam duoti. Garbė 
Dievui už viską, ką jis dėl mū-
sų padarė ir ką padarys!

popiežius ortodoksų 
delegacijai: daugiau 
progų, visais lygiais

Apaštalų Petro ir Pauliaus 
iškilmės išvakarėse popiežius 
Pranciškus susitiko su Kons-
tantinopolio patriarchato de-
legacija, kuri taip pat atvyko 
dalyvauti šioje šventėje, kaip, 
panašiai, Šventojo Sosto dele-
gacija vyksta į Stambulą apaš-
talo Andriejaus iškilmei. Tai 
Romos Bažnyčios ir Konstan-
tinopolio Bažnyčios draugys-
tės ir bendrystės išraiška.

„Atminti apaštalus, jų mo-
kymą ir liudijimą reiškia atsi-
minti bendras šaknis, kurios 
maitina mūsų Bažnyčias sese-
ris, taip pat įsisąmoninti ben-
drą Evangelijai tarnaujančią 
misiją, kad gimdytume naują 
žmoniją, siekiančią Dievo“, - 
sakė popiežius Pranciškus pa-
triarcho Baltramiejaus siųstai 
delegacijai.

Savo pasisakyme jis sky-
rė daug dėmesio temai, ku-
ri rūpi tiek jam, tiek patriar-
chui Baltramiejui: krypčiai, 
kuria juda mūsų visuomenės 
ir tai didžiulei kainai, kurią 
žmonija moka judėdama ta 
kryptimi.

„Daugelyje tradiciškai save 
krikščioniškomis vadinančio-
se visuomenėse, be šviesių 
ištikimybės Viešpačiui Jė-
zui Kristui pavyzdžių, stebi-
mas laipsniškas užtemdymas 
krikščioniško tikėjimo, kuris 
nebeorientuoja pavienių as-
menų ir viešų sprendimų. Pa-
nieka asmens orumui, mokslo 
ir technikos suabsoliutinimas, 
gamtinių išteklių neribotas iš-
naudojimas byloja apie tragiš-
ką tikrovę“,- sakė popiežius, 
tuoj pat pabrėždamas, jog ne-
galima nuleisti rankų.

Pranciškus priminė patriar-
cho Baltramiejaus pranešimą, 
skaitytą šių metų gegužės 26 
dieną konferencijoje Romo-
je apie „Bendrą krikščionių 
planą dėl bendro gėrio“. Savo 
pranešime ortodoksų dvasinis 
lyderis pareiškė, jog „mes at-
metame cinišką frazę „nėra 
alternatyvos“. Kitais žodžiais 
tariant, mes atmetame pareiš-
kimą, jog neatitikimas globa-
lizacijos ir „ekonomikos au-
tonomijos“ įsakams veda link 
skurdo plėtros, nekontroliuo-
jamų visuomeninių virsmų ir 
konfliktų. Nepriimtina, kad 

alternatyvios vystymosi for-
mos bei socialinio solidarumo 
ir teisingumo jėga yra igno-
ruojami ir peikiami. Mūsų 
Bažnyčios gali sukurti naujas 
mūsų pasaulio transformaci-
jos galimybes. Faktiškai, pati 
Bažnyčia yra transformacijos, 
dalijimosi, meilės ir atviru-
mo įvykis. Utopiška manyti, 
kad solidarumas ir socialinė 
santarvė gali būti pasiekiami 
globalizavimu ir gyvenimo 
standartų kėlimu arba inter-
netu ir komunikacija (...) Mū-
sų Bažnyčiose mes patiriame 
palaimintą tikrumą, jog atei-
tis priklauso ne „turėjimui“, o 
„buvimui, ne „savinimuisi“, o 
„dalijimuisi“, ne individualiz-
mui ir egoizmui, bet bendrys-
tei ir solidarumui, ne susiskal-
dymui, o meilei“.

Popiežius visiškai pritaria 
šiems žodžiams. „Mane guo-
džia tai, kad šis žvilgsnių suta-
pimas su mano mylimu broliu 
Baltramiejumi virsta konkre-
čiu bendru darbu“, - pridūrė 
Šventasis Tėvas, paminėda-
mas bendradarbiavimo ko-
voje prieš naujas pavergimo 
formas, kūrinijos apsaugos ir 
taikos siekimo sritis.

Pranciškus palinkėjo, kad 
„visais lygiais“ daugėtų pro-
gų katalikams ir ortodok-
sams dirbti, melstis ir skelb-
ti  vieną Kristaus Evangeliją 
kartu. „Brangūs broliais, dar 
kartą ačiū už jūsų atvykimą. 
Užtariant šventiesiems Pe-
trui, Pauliui ir Andriejui, šv. 
Petro broliui, visagalis Vieš-
pats tepadeda mums būti išti-
kimais Evangelijos skelbėjais. 
Melsdamas mums visiems Jo 
palaiminimo taip pat ir jūsų 
prašau melstis už mane“, - 
užbaigdamas savo kreipimąsi 
sakė popiežius Pranciškus.

VATICAN NEWS

Ir katalikai šypsosi
Traukiniu važiuoja kuni-

gas ir vienuolė. Kunigas ir 
sako:
– Gal išgeriam?
– Ne, ne – aš negeriu...
– Na truputį, kiek čia gali-

ma, šimtą gramų, na vyno 
kokio nors...
– Gerai. Bet man tada tik į 

popierinį stikliuką...
Tėvas priėjo prie barmeno 

ir sako:
– Man – šimtą gramų vis-

kio ir šimtą gramų vyno, bet 
– nepatikėsit – į popierinį 
stikliuką...
– A, – sako barmenas. – Vėl 

ta vienuolė važiuoja?..
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PASKUTINIS PUSLAPIS

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

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

Savaitė istorijos puslapiuose

1���m. birželio 30 d.: Lietuvoje bu-
vo matomas visiškas Saulės 

užtemimas.

1�08m. birželio 30 d.: Sibire nukrito 
Tunguskos meteoritas.

1���m. liepos 1 d.: pasirašyta Liublino 
unija tarp LDK ir Lenkijos, sudarė 

Abiejų Tautų Respublika.

1��8m. liepos 1 d.: Kaune surengta 
antroji Lietuvos dainų šventė. 

joje dalyvavo �000 dainininkų: �1 bažnytinis 
choras, �� gimnazijų ir kitų mokyklų chorai, 1� 
įvairių draugijų ir organizacijų chorų, Rygos lie-
tuvių „Šviesos“ choras. jungtiniam chorui diri-
gavo Stasys Šimkus ir juozas gruodis. Šventės 
metu ��0 moksleivių aikštėje atliko gimnas-
tikos pratimus. Antroji Dainų šventė sulaukė 
100 tūkst. klausytojų. 

1�38m. liepos 1 d.: atidarytas Kauno 
zoologijos sodas.

1���m. liepos 1 d.: Lietuvos laisvės 
armija (LLA) išleido įsakymą dis-

lokuoti savo padalinius miškuose ir ruoštis par-
tizaniniam karui už Lietuvos nepriklausomybę. 

1��� m. gruodžio �8 d. žuvo vyriausiasis LLA 
vadas Kazys Veverskis. 1��� m. sunaikinta 
daug štabų ir vadų – gruodžio mėn. likviduo-
tas vyriausiosios vadovybės štabas.

130�m. liepos � d.: prie Rygos vyko 
mūšis tarp lietuvių ir kryžiuočių 

ordino riterių.

1�10m. liepos 3 d.: Lenkijos ir Lietu-
vos kariuomenės pradėjo žygį 

prieš kryžiuočius.

1���m. liepos � d.: 13 britų koloni-
jų Šiaurės Amerikoje susibūrė į 

konfederaciją ir paskelbė nepriklausomybę. 
Taip susikūrė jAV.

1��3m. liepos � d.: prasidėjo Kursko 
mūšis, vienas svarbiausių Antro-

jo pasaulinio karo mūšių. Mūšyje dalyvavo 
beveik � milijonai karių (apie pusė iš jų žuvo 
arba buvo sužeisti), �000 tankų ir ��00 lėktu-
vų. Šį mūšį laimėjo Raudonoji armija. Mūšyje 
dalyvavo 1�-oji Lietuviškoji divizija.

1��� m. liepos � d.: Karaliaučius (Kö-
nigsberg) pervadintas į Kalinin-

gradą (Калининград).

1�8�m. liepos � d.: Izaokas Niuto-
nas Londone išleido įžymųjį 

veikalą „Matematiniai natūralios filosofijos 
principai“.

1811m. liepos � d.: Venesuela paskelbė 
nepriklausomybę nuo Ispanijos.

1�3�m. liepos � d.: „Kruvinasis Ketvir-
tadienis“ San Franciske, policijai 

nukreipus ugnį į streikuojančius laivų krovimo 
darbininkus. 83 dienas trukusiame streike da-
lyvavo 1�0 tūkstančių streikuotojų. Lemtingąją 
dieną, pasipriešinus policijai buvo nušauti šeši, 
o suimta 1�0 streikuotojų.

1��3m. liepos � d.: Mindaugas karū-
nuotas pirmuoju Lietuvos Karaliu-

mi. Netrukus po to (1��3 m. liepą) mainais už 
taiką ir Lietuvos valstybės tarptautinį pripažini-
mą Mindaugas kryžiuočiams atidavė visą Na-
druvą, kai kurias tuometinės Žemaitijos teri-
torijas ir pusę Dainavos, o 1��� m. rugpjūčio 
� d. – visą tuometinę Žemaitiją, visą Skalvą ir 
beveik visą Dainavą. Po Durbės mūšio 1��1 m. 
vasaros pab. ar rudens pradžioje Mindaugas 
atsimetė nuo krikščionybės ir susigrąžinęs jo 
paties Vokiečių ordinui užrašytą Žemaitiją, jis 
vėl atnaujino LDK karą su kryžiuočiais.

138� m. liepos � d.: pasirašyta Bražuo-
lės sutartis.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 3, 8, 9, 
13, 35, 42

Vikingo skaičius: 4

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 21 096 394,50 € -

6 - 262 391,50 € -

5+1 - 18 017 € 2

5 - 829,50 €  4

4+1 - 97 €  41

4 - 8 €  315

3+1 - 4,50 €  813

3 - 1,50 €  5 942

2+1 - 1,25 €  5 871

2 - 0,75 €  41 613

KITO TIRAŽO pROGNOzĖ: 3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Birželio 30 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 04:45
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.14
pilnatis (17 mėnulio diena)

Otonas, Otas, Tautginas, Novi-
lė, Emilija, Liucina, Adelė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 1 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė architektų diena
Globėjų diena 

Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.13
pilnatis (18 mėnulio diena)

Julijus, Tautrimas, Liepa, Julius
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 2 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.13
pilnatis (19 mėnulio diena)

Martinijonas, Jotvingas, Gan-
tautė, Marijonas, Martys
Tinkamas laikas sėti: 

ridikus, ridikėlius, burokėlius, 
morkas, pastarnokus, petražo-
les, braškes, žemuoges, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
netinkamas laikas laistyti.

Liepos 3 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė diena be plastiki-
nių maišelių 

Saulė teka 04:47
leidžiasi 21:58

Dienos ilgumas 17.11
pilnatis (20 mėnulio diena)

Anatolijus, Leonas, Tomas, Vai-
dilas, Liaudmina

Tinkamas laikas sėti: 
ridikus, ridikėlius, burokėlius, 

morkas, pastarnokus, petražo-
les, braškes, žemuoges, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Liepos 4 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 04:48
leidžiasi 21:58

Dienos ilgumas 17.10
pilnatis (21 mėnulio diena)

Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skalvis, 
Gedgailė, Teodoras, Malvina

Tinkamas laikas sėti: 
ridikus, ridikėlius, burokėlius, 

morkas, pastarnokus, petražo-
les, braškes, žemuoges, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Liepos 5 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 04:49

leidžiasi 21:57
Dienos ilgumas 17.08

Delčia (22 mėnulio diena)
Antanas, Butginas, Mantmilė, 

Karolina, Filomena
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti, konservuoti ir šal-

dyti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS 
+17 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
14000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6170 nSv/val. 

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

Atsakymai

BIRŽELIO

30
Š E Š TA D I E N I S

VILNIUS
+12

+13
LIEpOS

1
SEKMADIENIS

+14
KLAIPĖDA

+12 +16+11

LIEpOS

2
P I R M A D I E N I S

LIEpOS

3
A N T R A D I E N I S

LIEpOS

4
T R E Č I A D I E N I S

LIEpOS

5
KETV IRTAD IEN IS

LIEpOS

6
P E N K TA D I E N I S

VILNIUS
+17

+12
+18
KLAIPĖDA

+12 +17+11

VILNIUS
+17

+11
+18
KLAIPĖDA

+11 +17+12

VILNIUS
+19

+10
+20
KLAIPĖDA

+10 +20+13

VILNIUS
+21

+14
+24
KLAIPĖDA

+12 +24+14

VILNIUS
+18

+16
+21
KLAIPĖDA

+14 +23+15

VILNIUS
+19

+13
+21
KLAIPĖDA

+9 +24+12


