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Linkime visiems skaitytojams gražaus oro ir 
puikios nuotaikos švenčiant 

Lietuvos Valstybės dieną!

Sekantis laikraščio „Naujasis Gėlupis“ 
numeris išeis liepos 11 d. (trečiadienį).

Ar norėtumėt, kad 
Laisvės aikštėje būtų 
laikrodis?

SKAITYKITE 2 P.

Ar lengva išsinuomoti 
butą Prienuose?

SKAITYKITE 3 P.

REKLAMA

NUKelta Į 4 p. 

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

Žolininkės vasara

SKAITYKITE 8 P.

SKAITYKITE 9 P.

Ekspertas 
pataria: 
sumuštinis 
pusryčiams, 
pietums ir 
vakarienei? 
Įmanoma!

Valdančioji koalicija sumažėjo –  
ją paliko Angelė Bajorienė

SKAITYKITE 6 P.

Agurkai kitaip

Laima
DUOBLIENĖ

Birželio 28 d. vykęs Prienų 
rajono savivaldybės 
tarybos posėdis buvo 
vasariškas, nes atostogos 
„praretino“ Tarybos narių 

gretas. Posėdį pradėjo 18 
Tarybos narių, prie kurių, 
tradiciškai pavėlavęs, 
prisijungė ir J. Vilionis. 
Tačiau darbas vyko 
sparčiai – per 3 valandas 
buvo priimti sprendimai 
dėl 41 dienotvarkės 
klausimo. 

Už darbą padėkota 
P. Rimkui ir R. 

Staliūnienei
Posėdžio pradžioje buvo 

atsisveikinta ir už darbą pa-
dėkota Jiezno PSPC direk-
toriui Povilui Rimkui, kuris 

Gerbiami birštoniečiai,
švenčiame Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo  

karūnavimo – dieną. Ši iškili data šiemet ypatinga – kartu 
minime ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.  

Sveikinu Jus Valstybės dienos proga ir linkiu, kad ši viena 
iškiliausių ilgaamžės mūsų Tautos istorijos datų būtų  

tvirta atrama ir  šaltinis mūsų tautinei gyvybei,  
pilietiškumui ir vienybei. 

Puoselėkime gyvąjį dabarties santykį su Tėvyne ir savo  
kasdieniais darbais, energija, patirtimi bei žiniomis kurkime 

ateities Birštoną ir Lietuvą! 

Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė

Mieli Prienų krašto žmonės,
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena – tai mūsų stiprybės diena, jungianti 
dabartį su praeitimi ir lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6-oji simbolizuoja tūkstantmetę Lietuvos 
istoriją ir savarankiškos valstybės pradžią. Šią dieną visi jaučiame pasididžiavimą savo valstybe, 
nuėjusia ilgą kovų ir tremčių kelią. Kartu įsipareigojame saugoti ir ginti valstybę, eiti su ja toliau 

taikos, saugumo ir vienybės kryptimi. 

Sveikinu visus Valstybės dienos proga ir kviečiu kurti pažangią Lietuvos ir savo krašto ateitį. Lie-
pos 6-ąją susiburkime visi tautinei giesmei ir tegul ji bus girdima visame pasaulyje, kur tik yra mū-

sų tautiečių ir Lietuvos draugų.

 Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas

VIENYBĖS
STIPRYBĖS
TIKĖJIMO



�
KETVIRTADIENIs, �018 m. LIEPOs 5 D., www.NAUjAsIsgELUPIs.LT
ŽVILgsNIs

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

LEIDĖJAS:
UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių 
nuomone. Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą 
informaciją bei nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

REDAKTORIUS 
Mantvydas PREKEVIČIUS    tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt 

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
ISSN 1392-7248 (PDF ISSN 2538-8525) 
Tiražas – 1 300 egz. Spausdinta: Polska Press Sp. o.o.REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.
 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

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

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

Šiauliuose moteris susirgo stablige
Užregistruotas pirmas šiemet stabligės atvejis – liga nustatyta 90-metei šiaulietei. Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras informuoja, kad ligonės būklė yra labai sunki. Moteris nukrito ir 
susižeidė dirbdama savo šiltnamyje. Ji nebuvo pasiskiepijusi nuo šios ligos. 

  Irano opozicijos grupė kaltina Teheraną planavus ataką Prancūzijoje
Opozicinė Nacionalinė Irano pasipriešinimo taryba pirmadienį apkaltino Teheraną planavus 
savaitgalį surengti ataką per Prancūzijoje vykusį iraniečių opozicijos renginį. „Teroristai iš mulų režimo 
Belgijoje, padedami savo teroristų diplomatų, suplanavo šią ataką“, – sakoma pranešime, kuriame 
taip pat raginama uždaryti Europoje veikiančias Irano ambasadas.

Laima
DUOBLIENĖ

Ką daryti, jei neturite 
kur gyventi? Atsakymas 
paprastas – išsinuomokite 
butą. 

Užduotis, atrodo, nesunki 
– juk visur skelbiama, kad 
lietuviai masiškai važiuoja iš 
Lietuvos ten, kur pinigai auga 
ant medžių, bet butų nepar-
duoda –  pasilieka „atsarginį 
variantą“, jei tie medžiai nu-
džiūtų... Bet pabandžius Prie-
nuose išsinuomoti butą, pa-
aiškėjo, kad užduotis – labai 
sunki, nes dalies tuščių butų 
savininkai nenuomoja. 

Skelbimų su 
pasiūlymais beveik 

nėra
Mūsų laikraštyje nuolat 

mirga skelbimai, kad nori-
ma išsinuomoti butą ar bent 
kambarį, tačiau apie ilgalaikei 
nuomai siūlomą butą skelbia-
ma retai. 

Sakoma, kad internetas 
– visagalis. Deja, šiuo atve-
ju – toli gražu ne. Populia-
riausiose ir ne tokiose popu-
liariose svetainėse, kuriose 
skelbiama apie nuomojamus 
butus, įvedusi nuorodą „Prie-
nų rajono savivaldybė“, radau 
tik du galiojančius skelbimus, 
kuriuose buvo siūlomas tas 
pats butas. Skelbimų apie 
ieškančius būsto nuomai bu-
vo nemažai.

Paskambinus nurodytu nu-
meriu, kuriame nuomai už 
100 eurų per mėnesį siūlo-
mas dviejų kambarių butas 
Stadiono gatvėje, nenuste-
bino šeimininko atsakymas, 
kad butas jau išnuomotas. Jo 
teigimu, vos pasirodžius skel-
bimams sulaukė labai daug 
skambučių. Išnuomavo pažįs-
tamiems, sandorį įteisino pas 
notarą, nes, anot savininko: 
„Maža, kas gali atsitikti“. Jis 
yra girdėjęs, kad kartais nu-
omininkai nemoka mokes-
čių, butą nuniokoja ir „nieko 
tu jiems nepadarysi“. Šeima 
ateityje butą ketina parduoti, 
nes persikėlė gyventi į namą, 
bet kol kas neskuba – tikisi, 

Ar lengva išsinuomoti butą Prienuose?

kad butai Prienuose pabrangs. 
Pasak buto šeimininko, iš bu-
tų nuomos biznio Prienuose 
nepadarysi, bet būsimam re-
montui nors po truputį kaup-
ti reikia. 

„Naujoje Gėlupio“ laikraš-
tyje buvo skelbiama apie par-
duodamą dviejų kambarių 
butą su prierašu „galima nuo-
ma“. Paskambinus nurodytu 
telefono numeriu, buto savi-
ninkas prisipažino, kad bu-
to nuomoti nenori, bet, užsi-
mindamas apie nuomą, tikisi 
didesnio susidomėjimo. Jo 
teigimu, butą parduotų labai 
palankiomis sąlygomis – iš 
karto norėtų tik dalies pinigų, 
o kitų sutiktų palaukti. Anot 
pardavėjo, turėtų būti patrau-
klu mokėti pinigus dalimis ir 
po kurio laiko jau turėti nuo-
savą būstą. 

Butus suranda per 
pažįstamus

Ar lengva išsinuomoti bu-
tą klausinėjau ir besiskelbian-
čiųjų, kad ieško. 

Jauna moteris su paaugliu 
sūnumi ieškanti nedidelio ir 
pigaus buto sakė, kad dau-
giau nei per savaitę sulaukė 
tik dviejų pasiūlymų. Pirma-
sis – dviejų kambarių butas su 
daliniais patogumais ir kūre-
namas malkomis netiko dėl 
to, kad šeimininkė paprašė 
sumokėti už pusę metų į prie-
kį. Moters teigimu, ji negali iš 
karto sumokėti 600 eurų, to-
dėl pasiūlymo teko atsisakyti. 

Antrojo buto ji dar neapžiūrė-
jo – su šeimininkais susitiks 
tik po kelių dienų. 

Dirbanti mergina, ieškojusi 
kambario nuomai, sakė, kad 
įdėjusi skelbimą į laikraštį ne-
sulaukė nė vieno pasiūlymo, 
tačiau būstą pavyko rasti per 
pažįstamus. 

Trijų asmenų šeima, nuo-
mojanti vieno kambario bu-
tą Stadiono gatvėje, norėtų 
persikelti į didesnį, tačiau 
jau ilgokai nieko neranda: į 
skelbimus niekas neatsilie-
pia, pasiūlymų nesulaukia ir 
iš pažįstamų. Butą, kuriame 
dabar gyvena, daugiau nei 
prieš metus išsinuomojo per 
pažįstamus. Per mėnesį mo-
ka 40 eurų nuomos ir susi-
moka komunalinius mokes-
čius. Buto ieškanti moteris 
pasakojo, kad ji žino ne vie-
ną tuščią butą, kurių savinin-
kai, baimindamiesi, kad butą 
nuomininkai nuniokos ar pa-
bėgs palikę dideles skolas, jų 
nenuomoja. Ji tikisi, kad jų 
šeimai vis tiek per pažįsta-
mus pavyks susirasti erdves-
nį būstą. 

Pagrindinė priežastis – 
nuomojamų būstų 

trūkumas
UAB „Turto brokeris“ di-

rektorės Rasos Jolantos Ka-
valiauskienės manymu, prie-
žastis, kodėl Prienuose sunku 
išsinuomoti būstą yra papras-
ta – tiesiog trūksta nuomoja-
mų butų ar namų. Pastarai-

siais metais paklausa smar-
kiai išaugo, o tai lėmė ir naujų 
darbo vietų atsiradimas Birš-
tone, ir tai, kad vis daugiau 
žmonių iš Kauno gyventi 
kraustosi į mažesnius miestus 
ir, kol įsigyja nuosavą būstą, 
yra priversti nuomoti. R. J. 
Kavaliauskienė įsitikinusi, 
kad ši paklausa ir toliau spar-
čiai didės, ypač jei Prienuose 
ar arti jų bus sukurta naujų 
darbo vietų. 

„Skambina daug žmonių, 
prašydami, kad padėtume 
Prienuose ar Birštone išsinuo-
moti butą, bet neturime ką pa-
siūlyti“, – pasakojo brokerė. 

Kaune 2 kambarių butas, 
priklausomai nuo to, kiek į 
jį investuota, kurioje miesto 
dalyje yra, nuomojamas už 
200–300 eurų per mėnesį. 
Įprastai paliekamas mažiau-
siai dviejų mėnesių nuomos 
dydžio depozitas ir sumoka-
ma nors už mėnesį į priekį. 

Nenorą Prienuose nuomo-
ti butus rodo vieno buto savi-
ninko paskaičiavimas: „Prie-
nuose už 2 kambarių buto 
nuomą galima gauti 100–150 
eurų per mėnesį, prieš keletą 
metų depozito iš viso niekas 
nesutiko mokėti, dabar jau 
galima „išlaužti“ 300 eurų. 
Bet tokia suma nepadengtų 
nuostolių, jei nuomininkas 
nesumokėtų mokesčių, su-
gadintų, sulaužytų ką nors. 
O juk girdime, kad atsitinka 
ir taip, jog nuomininkus būna 
sunku išprašyti lauk“. 

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje birželio 27 d. 
pristatyta Kovo 11-osios 
akto signataro, filosofo, 
profesoriaus, kraštiečio 
Bronislovo Kuzmicko 
knyga „Tarp kaimynų 
ir pasaulyje: vyksmai ir 
refleksijos“. 

Knygoje pasakojama apie 
tai, kaip pirmaisiais Nepri-
klausomybės metais ir jų iš-
vakarėse klostėsi santykiai su 
kaimyninėmis valstybėmis, 
aptariamos išeivijos, emi-
gracijos problemos, narys-
tė Europos Sąjungoje ir kiti 
klausimai. 

Aprašomu laikotarpiu kny-
gos autorius B. Kuzmickas 
pats aktyviai dalyvavo visuo-
meninėje ir politinėje veiklo-
je, buvo Lietuvos delegaci-
jų, vykusių ieškoti paramos 
Skandinavijos ir Baltijos ša-
lyse, narys, rašė į spaudą. Da-
lis šių tekstų yra ir knygoje.

Kaip sakė B. Kuzmickas, 
knyga atsirado neatsitiktinai 

Pristatyta kraštiečio 
Bronislovo Kuzmicko knyga

– jis visuomet domėjosi už-
sienio politika, stebėjo, kas 
vyksta pas kaimynus, ką rašo 
užsienio spauda, ir apžvelgus 
visa tai, kas sukaupta, susi-
dėliojo knygos siužetas. Pir-
moje knygos dalyje aprašomi 
santykiai su kaimynais, antro-
je – aptariamos išeivijos, emi-
gracijos problemos, narystė 
Europos Sąjungoje, aptaria-
ma „pasaulio Lietuvos“ pers-
pektyva ir kiti klausimai. 

Knygos pristatyme dalyva-
vo ir B. Kuzmicko bendražy-
giai, Kovo 11-osios akto si-
gnatarai kraštietis Liudvikas 
Narcizas Rasimavičius-Ra-
simas ir Petras Giniotas, ku-
rie pasidalijo prisiminimais 
apie knygoje aprašomus įvy-
kius, pateikė savo požiūrį apie 
emigraciją ir jos priežastis, 
lietuviškąjį tapatumą, tautiš-
kumą, „Globalios Lietuvos“ 
idėją (ryšių su išeivija siste-
mą), apie politinę kultūrą ir 
visuomenės pasitikėjimą bei 
kitais klausimais. 

Renginį muzikiniais kūri-
niais pagyvino tarptautinio 
konkurso „Olimpo musicale 
2018“ 2-osios vietos laimėto-
ja Ugnė Orinaitė.

Renginio vedėjas Artiomas Marchockis, Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas, knygos autorius Bronislovas Kuzmickas, jo 

bendražygiai Liudvikas Narcizas Rasimavičius-Rasimas bei Petras Giniotas, 
bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė. 

Knygos autorius Bronislovas Kuzmickas ir jo bendražygiai Liudvikas 
Narcizas Rasimavičius-Rasimas ir Petras Giniotas. 
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar norėtumėt, 
kad Laisvės 
aikštėje būtų 
laikrodis?

Dalia Maščinskienė

Laikrodžio reikia. Mano 
manymu, jis turėtų būti di-
delis, su aiškiai matomais 
skaičiais, galėtų ir tempe-
ratūrą, slėgį rodyti. Visiškai 
nesvarbu, ar laikas bus skai-
čiais rodomas, ar rodyklės 
bus, svarbiausia, kad atliktų 
savo funkciją. Žinoma, no-
rėtųsi, kad būtų originalus, 
„prieniškas“. 

Kęstas Marcinkevičius

Laikrodis aikštėje reika-
lingas, būtų gerai, kad ir ter-
mometras kartu būtų. Galėtų 
būti ir kokių nors rodyklių, 
pavyzdžiui, kiek kilome-
trų iki Birštono, Vilniaus ar 
kito Lietuvos miesto, o gal 
kiek iki Stadiono, Dvariuko 
ar pan. Laikrodžio dizainą, 
žinoma, turėtų parinkti spe-
cialistai, kad jis gražiai „įsi-
paišytų“. 

ES susitarimas dėl migrantų – „naivumo pabaiga“
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros („Frontex“) vadovas pirmadienį pasveikino 28 
Europos Sąjungos narių sudarytą susitarimą, turintį sumažinti migraciją, ir pareiškė, kad jis reiškia 
„tam tikro naivumo“ dėl atvykėlių antplūdžio suvaldymo pabaigą. Europos lyderiai penktadienį 
pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama slopinti atvykstančių migrantų srautą.

  Trumpo tarifai automobiliams kainuotų darbo vietas JAV, perspėja BMW
Vokietijos automobilių gamintojas BMW antradienį perspėjo JAV prezidento Donaldo Trampo 
prekybos ministrą, kad importo tarifai europietiškiems automobiliams kainuos investicijas ir darbo 
vietas Jungtinėse Valstijose. BMW laiške D. Trumpas perspėjamas, kad tarifai automobiliams reikštų 
„stipriai sumažėjusias eksporto apimtis, neigiamą įtaką investicijoms ir darbo rinkai“.

Daiva J.

Mano manymu, laikrodis 
aikštėje nereikalingas. Kie-
kvienas dabar turi telefoną ir 
pasižiūri, kiek valandų. Lai-
krodžio įrengimas ir prie-
žiūra kainuotų, gal geriau 
tuos pinigus kur nors kitur 
panaudoti. 

Danutė Perskaudienė 

Labai dažnai pagalvoju, 
kad aikštėje reikėtų laikro-
džio. Įsivaizduoju, kad jis 
turėtų būti išskirtinis, pa-
puoštas Nemuno vaizdu, 
sklandytuvu ar dar kažkuo, 
jokiu būdu ne elektroninis, 
bet su rodyklėmis, pakeltas 
aukščiau, kad matytųsi iš to-
li, derėtų prie fontano. Gal ir 
pasimatymus jaunimas pra-
dėtų skirti po laikrodžiu, gal 
miesto simboliu taptų?

Laimis Kamarauskas 
Man laikrodžio aikštėje 

trūksta: būtų ir patogu, ir gra-
žu. Žinoma, laikrodis turėtų 
būti išskirtinis, atspindintis 
Prienus – gal taptų ir miesto 
simboliu. 

Atėnė Burbulevičiūtė ir  
Noja Barštytė

Laikrodis reikalingas – 
daug kam būtų patogu, ypač 
dieną, kai aikštėje daug pa-
gyvenusių žmonių, nes jie 
ne visi turi telefonus. Laikro-
dis turėtų būti meniškas ir 
puošti aikštę, bet kartu galė-
tų ir dar kokią nors informa-
ciją teikti, pavyzdžiui, rodyti 
temperatūrą. Jei jis taptų pa-
grindiniu Prienų aikštės ak-
centu, gal dar tiktų ir lentelės 
su nuorodomis, pavyzdžiui, 
kiek kilometrų iki artimiau-
sių miestų. 

REKLAMA

Tyrimas: ES projektų aptarimai Kauno 
apskrityje labiausiai domina Kauno ir 
Prienų rajonų gyventojus
Nors daugelis Kauno 
apskrities gyventojų 
mato tiesioginę Europos 
Sąjungos (ES) investicijų 
naudą, tačiau tik maža 
dalis jų yra dalyvavę 
viešuose ES investicinių 
projektų svarstymuose. 
Bendrovės „Spinter 
tyrimai“ atliktos apklausos 
duomenimis, tai daryti ir 
savo nuomonę pareikšti 
Kauno rajone norėtų 70 
proc., Prienų rajone - 71 
proc. gyventojų.

Birštono mieste, Jonavos, 
Kaišiadorių, Raseinių rajo-
nuose ES finansuojami pro-
jektai domina mažiau ap-
klausos dalyvių – dalyvauti 
jų svarstymuose norėtų ati-
tinkamai 44 proc., 58 proc., 
55 proc. ir 59 proc. šių savi-
valdybių gyventojų. Kauno 
mieste bei Kėdainių rajone 
viešuosiuose aptarimuose da-
lyvautų po 62 proc. apklausos 
dalyvių.

Tuo tarpu aktyviausiai Kau-
no apskrityje į viešuosius ap-
tarimus jau įsitraukia Prienų 
rajono ir Kauno miesto gy-
ventojai – atitinkamai 17 proc. 
ir 18 proc. jų yra dalyvavę to-
kiuose renginiuose. Raseinių 
ir Kėdainių rajonuose viešuo-
siuose aptarimuose yra tekę 
dalyvauti atitinkamai tik 5 ir 
6 proc. gyventojų.

Apklausa taip pat atskleidė, 
kad ES finansuojamų projek-
tų vykdytojai 
bendruomenes 
vangiai įtrau-
kia į aptarimus 
ir nesistengia 
ieškodami gy-
ventojų palai-
kymo. 25 proc. 
visų Lietuvoje 
apklaustų res-
pondentų tei-
gė, kad visiškai 
nėra informuo-
ti apie jų regi-
one vykdomus 
ES projektus, o 
21 proc. pažy-
mėjo, jog nieko 

nėra girdėję ir apie viešus šių 
projektų svarstymus.

„Šiandien žmonės daug ak-
tyvesni ir drąsesni reikšdami 
savo nuomonę, tad nori vis 
labiau prisidėti prie bendrųjų 
sprendimų priėmimo. Susi-
formavusi piliečių dauguma 
kuria sprendimus, kurie tu-
rėtų būti apsvarstyti su pro-
jektų rengėjais, kad būsimi 
rezultatai neštų maksimalią 
naudą visiems bendruomenių 
nariams“, – pastebi viešojo 
administravimo specialistas, 
Klaipėdos universiteto (KU) 
docentas Jaroslav Dvorak.

Tyrimo duomenimis, skir-
tingose savivaldybėse gy-
ventojų įsitraukimas į ES fi-
nansuojamus projektus yra 
nevienodas. Alytaus, Mažei-
kių, Šalčininkų, Šakių, Plun-
gės rajonų bei Alytaus mies-
tų savivaldybėse ES projektų 
rengėjai į vykdomų projektų 
aptarimus yra įtraukę nuo 19 
iki 24 proc. vietos gyventojų 
– kone dvigubai daugiau už 
bendrą šalies vidurkį. Elektrė-
nuose net 36 proc. apklaustų 
respondentų teigė dalyvavę 
tokiuose aptarimuose.

Mažiausiai ES investicinių 
projektų svarstymuose daly-
vavusių gyventojų yra Rasei-
nių, Rietavo, Kėdainių, Telšių 
ir Vilniaus rajono savivaldy-
bėse. Tuo tarpu tyrimo duo-
menys rodo, kad šiose savi-
valdybėse į ES projektų apta-

rimus įsitrauktų nuo 46 iki 65 
proc. vietos gyventojų.

Finansų ministerijos Inves-
ticijų departamento direkto-
rius Ramūnas Dilba pastebi, 
kad didesnės gyventojų dalies 
įtraukimas visuose ES finan-
suojamų projektų vykdymo 
etapuose padidina projekto 
sėkmę.

„Apklausa aiškiai atskleidė, 
kad žmonės nori žinoti, disku-
tuoti, reikšti savo nuomonę 
apie planuojamus ir vykdo-
mus ES investicinius projek-
tus. Be to, glaudus projektų 
vykdytojų bei piliečių ben-
dradarbiavimas skatina ne tik 
pasitikėjimą, skaidrumą ar ak-
tyvesnį sprendimų priėmimą, 
bet ir išryškėjus skirtingiems 
požiūriams, gimsta naujų idė-
jų projektų įgyvendinimui“, 
– teigia R. Dilba.

Apklausos rezultatai rodo, 
kad aktyviausiai į ES projek-
tų svarstymus įsitrauktų bei 
viešuosiuose aptarimuose 
dalyvautų 26 – 55 m. miestų, 
miestelių ar kaimo vietovių 
gyventojai, turintys aukštąjį 
bei vidurinį išsilavinimą. 

Ne ką mažiau aktyviais 
visuomenės piliečiais savo 
bendruomenėje norėtų bū-
ti moksleiviai, studentai bei 
senjorai.

Bendrovės „Spinter tyri-
mai“, LR finansų ministeri-
jos užsakymu, atlikti visose 
Lietuvos savivaldybėse. Ap-
klausoje dalyvavo 4541 res-
pondentai, kurių amžius 18 
– 75 m. 
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Tailande rasti gyvi urve dingę vaikai 
Tailando pareigūnai pirmadienį rado 12 berniukų ir jų 25-erių futbolo trenerį, kurie prieš devynias 
dienas dingo urve šalies šiaurėje, pranešė provincijos gubernatorius. Musoniniai lietūs komplikavo 
karštligiškas 11-16 metų amžiaus vaikų ir jų 25 metų trenerio paieškas požeminių tunelių 
komplekse, į kurį patekdavo daug vandens.

  Rugsėjį užsidarys seniausia JAV atominė elektrinė
Jungtinės Valstijos skelbia, kad rugsėjo 17 dieną bus uždaryta seniausia šalies atominė elektrinė, 
esanti Naujojo Džersio valstijoje, o jos branduolinio reaktoriaus kuras į sausas saugyklas bus 
perkeltas per šešerius metus. Tačiau 1969 metais atidaryta Oister Kryko atominė elektrinė 
Naujajame Džersyje liks dar ilgam – kone iki šio amžiaus pabaigos.

ligoninės vadovo pareigas 
palieka dėl asmeninių prie-
žasčių. Kaip sakė pats di-
rektorius, žmogaus gyveni-
mas susideda iš dviejų dalių 
– darbinės veiklos ir asmeni-
nio gyvenimo. Aukščiausia-
sis lėmė, kad darbinei veiklai 

jis atidavė 51 metus, iš jų 15 
metų dirbo Prienų rajone, 
15 – Kupiškio. Jis džiaugė-
si, kad pastaraisiais metais 
Jiezno PSPC darbuotojams 
pavyko padidinti atlygini-
mus, kad pradėta ligoninės 
renovacija, ir apgailestavo, 
jog nespėjo baigti pradėtų 
darbų.

Tarybos nariai pritarė, kad 
būtų patenkintas Prienų me-
no mokyklos direktorės Ra-
sos Staliūnienės prašymas 
nutraukti darbo sutartį šalių 
susitarimu nuo 2018 m. rug-
pjūčio 1 d. R. Staliūnienei, 

vadovavusiai Prienų meno 
mokyklai nuo 2001 m. bir-
želio 15 d., bus išmokėta še-
šių mėnesių vidutinio darbo 
užmokesčio kompensacija ir 
kompensacija už nepanau-

Valdančioji koalicija sumažėjo – ją paliko Angelė Bajorienė
dotas kasmetines atostogas. 
Meras Tarybos vardu padė-
kojo direktorei už nuoširdų 
darbą ir linkėjo ne mažiau 
aktyvaus ir turiningo naujo 
gyvenimo etapo. R. Staliū-
nienė išreiškė viltį, kad Prie-
nų meno mokykla bus mo-
derni ir šiuolaikiška.  

Administracijos direk-
torius nepažeidė viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo nuostatų

Laikinoji komisija, kurios 
pirmininku buvo išrinktas 
Tarybos narys A. Vaidogas, 
pripažino, kad Prienų rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Egidijus Visoc-
kas nepažeidė viešųjų ir pri-
vačių interesų derinimo vals-
tybinėje tarnyboje įstatymo 
nuostatų, t.y. laiku deklaravo 
savo pareigas Lietuvos šau-
lių sąjungoje ir nurodė savo 

einamas valdybos nario par-
eigas jaunimo ir suaugusiųjų 
sveikatingumo ir sporto klu-
be „Vėjas“. 

Keturiolika Tarybos narių 
komisijos išvadoms pritarė, 

keturi – susilaikė.
Komisijos tyrimo išvada 

ir visi ją pagrindžiantys do-
kumentai bus pateikti VTEK 
nustatyti, ar atliktoje Komi-
sijos tyrimo išvadoje asmens 
veikos įvertinimas atitinka 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarny-
boje įstatymo nuostatas.

Panaikinti du 
struktūriniai 

padaliniai 
Tvirtinant Prienų rajono 

savivaldybės administraci-
jos struktūros pakeitimus, 
opozicijos lyderei L. Jaki-
nevičienei pasiūlius, atskirai 
buvo balsuojama dėl struk-
tūrinių padalinių – Ašmin-
tos seniūnijos ir Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus – panai-
kinimo. 

Ašmintos seniūnija naiki-
nama 2018 m. gegužės 31 d. 

Tarybos sprendimu, o Vaiko 
teisių apsaugos skyrius pa-
gal pakeistą LRVaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymą 
tampaValstybės vaiko tei-
sių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
teritoriniu padaliniu. 

Ašmintos seniūnijos pa-
naikinimui pritarė 12 Tary-
bos narių, nepritarė keturi, 
du susilaikė. Vaiko teisių 
apsaugos skyriaus panaiki-
nimui buvo pritarta vien-
balsiai. Balsuojant už visą 
sprendimą 13 Tarybos narių 
pritarė, penki susilaikė. 

17 Tarybos narių pritarė, 
vienas susilaikė, kad Prienų 
rajono savivaldybės meras 
būtų įgaliotas organizuoti 
viešus konkursus Savivaldy-
bės švietimo įstaigų vadovų 

pareigoms, sudaryti viešiems 
konkursams Savivaldybės 
švietimo įstaigų vadovų 
pareigoms komisijas, tvir-
tinti Savivaldybės švietimo 
įstaigų vadovų pareigybių 
aprašymus.

Be diskusijų buvo pritarta 
draugystės ir bendradarbia-
vimo sutarčiai tarp Prienų ra-
jono savivaldybės ir Dusheti 
(Sakartvelas) savivaldybės.

Į mokyklą galima ir 
nuo penkerių

Pakeistas priėmimo į Prie-
nų rajono savivaldybės švie-
timo įstaigų ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo 
grupes tvarkos aprašo vie-
nas punktas, nuo šiol jis yra 
toks: „Ugdytis pagal prieš-
mokyklinio ugdymo progra-
mą priimami vaikai, kuriems 
tais kalendoriniais metais 
sueina 6 metai. Priešmo-

kyklinis ugdymas gali bū-
ti teikiamas anksčiau tėvų 
(globėjų) sprendimu, bet ne 
anksčiau, negu vaikui sueina 
5 metai.“

Dėl šių pakeitimų pakeis-
tas ir priėmimo į bendrojo 
ugdymo mokyklas tvarkos 
aprašas, kuriame nurodo-
ma, kad vaikai, kurie metais 
anksčiau buvo ugdomi pa-
gal priešmokyklinio ugdymo 
programą, metais anksčiau 
gali būti pradėti ugdyti ir pa-
gal pradinio ugdymo progra-
mą. Šiame apraše padaryta ir 
kitų pakeitimų: dėl nenuma-
tytiems atvejams komisijos 
sudarymo, dėl priėmimo į 
bendrojo ugdymo mokyklas 
pirmumo teisės, dėl produk-
tyvaus mokymosi progra-
mos teikimo. 

18 Tarybos narių pritarė, 

vienas susilaikė tvirtinant 
Prienų rajono savivaldybės 
neformaliojo suaugusiųjų 
švietimo ir tęstinio moky-
mosi 2018–2020 metų veiks-
mų planą bei šio mokymosi 
koordinatorium paskiriant 
Prienų švietimo pagalbos 
tarnybą.

Be diskusijų vienbalsiai 
buvo patvirtinti švietimo įs-
taigų didžiausi leistini parei-
gybių skaičiai lopšelyje-dar-
želyje „Pasaka“, „Ąžuolo“ 
progimnazijoje, Revuonos 
ir Skriaudžių pagrindinė-
se mokyklose, Stakliškių ir 
Veiverių T. Žilinsko gim-
nazijose. 

Paskirstyti bendruomeni-
nei veiklai skirti pinigai, pri-
skirtos funkcijos administra-
cijai, patikslintas biudžetas

Vienbalsiai buvo patvirtin-
tas Nevyriausybinių organi-
zacijų ir bendruomeninės 
veiklos stiprinimo 2017–
2019 metų veiksmų plano 
įgyvendinimo 2.3 priemonės 
„Remti bendruomeninę vei-
klą savivaldybėse“ įgyven-
dinimo Prienų rajono savi-
valdybėje aprašas. Priemone 
siekiama skatinti seniūnaiti-
jų, bendruomenių savaran-
kiškumą tenkinant viešuo-
sius poreikius, sustiprinti jų 
sutelktumą, bendruomeninę 
veiklą. Vienai seniūnijai ski-
riama 500 eurų, o kita dalis 
lėšų padalinama proporcin-
gai pagal jose gyvenamąją 
vietą deklaravusių gyventojų 
skaičių. Iš viso bus paskirsty-
ta beveik 19 tūkst. eurų. 

Visi Tarybos nariai pri-
tarė, kad Prienų rajono sa-
vivaldybės administracijos 
Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vedėjas Rimantas 
Šiugždinis būtų deleguotas į 
Lietuvos Respublikos kultū-
ros ministerijos formuojamą 
regioninę kultūros tarybą.   

Be diskusijų buvo paves-
ta Prienų rajono savivaldy-
bės administracijai atlikti 
projektų „Nemuno dešinio-
sios pakrantės kompleksiš-
kas sutvarkymas pritaikant 
bendruomenės ir verslo po-
reikiams“ ir „Nemuno upės 
pakrantės ir Revuonos parko 
bei jo prieigų sutvarkymas ir 

pritaikymas bendruomenės 
ir verslo poreikiams“ veiklų 
projektavimo ir statybos dar-
bų užsakovo funkcijas. 

Balsų dauguma (17 – už, 
du – susilaikė) pritarta biu-
džeto pakeitimui. Pagal tiks-
lines dotacijas buvo gauta 
249,9 tūkst. eurų vietinės 
reikšmės kelių (gatvių) re-
konstravimui, plėtrai ir prie-
žiūrai, 46500 eurų pedago-
ginių darbuotojų skaičiaus 
optimizavimui, 492,8 tūkst. 
eurų – Europos Sąjungos 
lėšų projektams finansuoti, 
37,7 tūkst. eurų – savival-
dybės paskola projektams fi-
nansuoti ir 240,5 tūkst. eurų  
nukreipti praeitų metų biu-
džeto lėšų likučiai. 

Buvo atidėtas gauto pa-
kartotinio prašymo 80 proc. 
sumažinti apskaičiuotą 2016 
m. žemės mokestį už 2,52 ha 
žemės sklypą, esantį Skriau-
džių k., nes sklypo savinin-
kai nėra pateikę pajamų de-
klaracijos. 

Perduotas turtas, nutraukta 
panaudos sutartis, atsisakyta 
perimti nekilnojamąjį turtą

Tarybos nariai vienbal-
siai pritarė, kad nuominin-
kas nuomotojo leidimu ga-
li būti atleistas nuo dalies 
ar nuo viso nekilnojamojo 
turto nuomos mokesčio, kai 
dėl nuomotojo vykdomų ne-
kilnojamojo turto (jo dalies) 
paprastojo ar kapitalinio re-
monto, rekonstravimo darbų 
nuomininkas negali naudotis 
išsinuomotu nekilnojamuoju 
turtu nuomos sutartyje nusta-
tytu terminu. Prienų rajono 
savivaldybės švietimo įstai-
goms perduotas Prienų ra-
jono savivaldybei nuosavy-
bės teise priklausantis trum-
palaikis materialusis turtas 
– gamtos ir technologinių 
mokslų mokymo priemonės 
ir įranga. Prienų lopšeliui-
darželiui „Pasaka“ perduota 
IP videosistema, kurios vertė 
– daugiau nei 1,3 tūkst. eu-
rų, Prienų krašto muziejui 
– pastatai: muziejus bei in-
žineriniai statiniai, esantys 
Skriaudžių kaime. 

Prieš terminą nuo liepos 1 
d. buvo nutraukta nekilnoja-
mojo turto panaudos sutartis 
su Prienų rajono savivaldy-
bės priešgaisrine tarnyba dėl 

R. Staliūnienė

P. Rimkus

J. Vilionis
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Prienų kraštas statistikoje

JAV nepripažins Krymo aneksijos, sako Baltieji rūmai
Baltieji rūmai pirmadienį pareiškė atmetantys Rusijos 2014 metais įvykdytą Krymo pusiasalio 
atplėšimą nuo Ukrainos ir pridūrė, kad JAV sankcijos liks galioti, kol padėtis bus atitaisyta. 
„Nepripažįstame Rusijos mėginimo aneksuoti Krymą. Sutinkame nesutikti (su Rusijos pozicija), o 
sankcijos Rusijai liks galioti, kol Rusija grąžins pusiasalį Ukrainai“, – sakė Baltųjų rūmų atstovė.

  Iš Balio ugnikalnio liejasi lava
Indonezijai priklausančioje kurortinėje Balio saloje esantis Agungo ugnikalnis pirmadienį vakare 
vėl išsiveržė, į 2 tūkst. m aukštį išmesdamas pelenų stulpą ir šlaitais nuliedamas lavos srautus.  
Indonezijos geologijos agentūros Agungo stebėjimo postas pranešė, kad garsus sprogimas truko 
daugiau kaip 7 minutes. Vyriausybės seismologai stebi daugiau kaip 120 aktyvių ugnikalnių.

Išlaidos išmokoms šeimoms, auginančioms vaikus | tūkst. EUR
2013 2014 2015 2016 2017

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai
(mokama nuo 2004 m. liepos 1 d.) 5,9 5,4 5,0 4,3 3,2
Vienkartinė išmoka gimus vaikui 106,0 114,7 122,7 109,9 94,9
Išmoka vaikui (mokama nuo 2004 m.
liepos 1 d.) 301,4 274,1 248,3 213,7 300,1
Vaiko globos (rūpybos) išmoka 195,4 162,4 152,0 154,0 139,7
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui 0,2
Vienkartinė išmoka įsikurti 39,7 24,2 25,6 27,8 27,3
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 28,3 87,6

Išlaidos kompensacijoms už būsto šildymą ir išlaidas 
vandeniui, tūkst. EUR

Išlaidos išmokoms 
šeimoms, auginančioms 

vaikus | tūkst. EUR

½ garažo patalpų, esančių 
Basanavičiaus g. 26A, Prie-
nų mieste. Prienų seniūnija 
naudojasi patalpomis, kurias 
valdo, naudoja ir disponuoja 
Prienų kultūros ir laisvalai-
kio centras. Atlikus pastato 
rekonstrukciją, pasikeitė pa-
talpų indeksai, todėl patalpas 
reikia perduoti iš naujo. 

Valstybės vaiko teisių ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybai 
prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos 20 metų 
valdyti ir naudoti panaudos 
teise perduotas Prienų rajo-
no savivaldybei nuosavybės 
teise priklausantis ilgalaikis 
ir trumpalaikis turtas (patal-
pos, baldai ir kt.), kuris bus 
reikalingas Tarnybos vai-
ko teisių apsaugos skyriaus 
tiesioginėms funkcijoms 
vykdyti.

Atsisakyta Prienų rajono 

savivaldybės nuosavybėn 
perimti valstybei nuosavy-
bės teise priklausantį ir šiuo 
metu LR švietimo ir mokslo 
ministerijos patikėjimo teise 
valdomą nekilnojamąjį turtą 
– 44 butus, esančius Klevų 
g. 29, Balbieriškyje. L. Jaki-
nevičienė siūlė turtą perimti, 
nes pirmame aukšte gyvena 
septynios šeimos. Vis tik 18 
Tarybos narių pritarė, vie-
nas susilaikė, kad turtas ne-
būtų perimtas, nes svarstant 
pasiūlymą buvo įvertinta, 
kad būtų netikslinga įrengti 
socialinius būstus, nes nėra 
asmenų, pageidaujančių įsi-
gyti tokį būstą Balbieriškio 
seniūnijoje. 

Pritarta, kad Prienų rajono 
savivaldybės priešgaisrinės 

Valdančioji koalicija sumažėjo – ją paliko 
Angelė Bajorienė
atKelta IŠ 4 p.

tarnybos patalpose Balbieriš-
kyje ir Šilavote būtų atliktas 
remontas. 

Pritarta sutarties 
pasirašymui, 

greitosios pagalbos 
automobilio ir 

mokyklinių autobusų 
perėmimui

Vienbalsiai patvirtintas 
parduodamų Prienų rajono 
savivaldybės būstų ir pagal-
binio ūkio paskirties pastatų 
sąrašas bei leista nuominin-
kui už 2600 eurų pirkti savi-
valdybei priklausantį 47,79 
kv. m bendro ploto butą. 

Po diskusijų pritarta, kad 
būtų pasirašyta paslaugų tei-
kimo sutartis su UAB Ener-
gijos sprendimų centru dėl 
Prienų rajono gatvių ir teri-
torijų apšvietimui suvartoja-
mos energijos taupymo pas-

laugų teikimo. C. Pacevičius 
kritikavo, kad svarstant šį 
klausimą komitetuose buvo 
per mažai paaiškinimų. 

Prienų rajono PSPC per-
duotas greitosios medici-
nos pagalbos automobilis 
„Volkswagen Crafter“ su 
medicinos įranga. 

Diskusijų nekilo ir dėl trijų 
mokyklinių autobusų, kurie 
bus perduoti Veiverių Tomo 
Žilinsko gimnazijai, „Re-
vuonos“ ir Skriaudžių pa-
grindinėms mokykloms. 

Jiezno paramos šeimai 
centro didžiausias leistinas 
pareigybių skaičius padidin-
tas iki 60, nes globos centro 
funkcijoms vykdyti papildo-
mai reikalingos globos koor-
dinatoriaus, socialinio darbo 

organizatoriaus, psichologo 
pareigybės. Prienų globos 
namų teikiamų paslaugų są-
rašas papildytas dar viena 
paslauga – prekyba maisto 
produktais seklyčioje. Pre-
kėms, kurių įsigijimo kaina 
yra iki 20 eurų, taikomas 3 
proc. antkainis, o toms, ku-
rių įsigijimo kaina didesnė 
– 5 proc. antkainis. 

Taip pat pakeistos Mau-
ručių k. Kauno gatvės, Vei-
verių mstl. Kauno gatvės ir 
Beržynų k. Vilniaus gatvės 
geografinės charakteristikos. 
Tokios sprendimo prireikė 
pasikeitus gyvenamųjų vie-
tovių riboms, kai gatvių aši-
nės linijos nesutampa su gy-
venamųjų vietovių ribomis. 

Angelė 
Bajorienė paliko 

socialdemokratus ir 
valdančiąją koaliciją
Posėdžio pabaigoje Tary-

bos narė Angelė Bajorienė 

informavo, kad ji jau nuo bir-
želio pradžios nėra Socialde-
mokratų partijos narė, todėl 
palieka ir frakciją, koaliciją 
bei Ekonominės plėtros, fi-
nansų ir investicijų komiteto 
pirmininko pareigas. Pasak 
A.Bajorienės, jos apsispren-
dimas susijęs ir su partijos 
skyriaus veikla. 

Politikės teigimu, pasta-
ruoju metu ją kai kas norėjo 
„padaryti“ socialdemokratijos 
prieše, tačiau ji, ilgametė par-
tijos narė, politinėje veikloje 
vadovavosi skandinavišku 
socialdemokratijos modeliu, 
todėl nepritaria ne LSDP idė-
jinei politikai, bet ją vykdan-
čių pavienių asmenų veiklai 
ir valdymui.  

„Partija – visuomeninė or-

ganizacija ir veikla joje tu-
ri teikti džiaugsmą ir geras 
emocijas, o ne tai, kad už ini-
ciatyvas, nuomonės raišką, 
socialdemokratijos plėtrą gąs-
dinama nuobaudomis, svars-
tymais“, – įsitikinusi Tarybos 
narė. Skyriuje ji pasigenda ir 
konstruktyvių diskusijų, ga-
limybės laisvai reikšti savo 
nuomonę. 

Prie pasitraukimo priežas-
čių ji priskiria ir tai, kad jai 
nepavyksta įgyvendinti rin-
kėjams duotų įsipareigojimų 
– savo profesine, vadybine ir 
ekspertine patirtimi prisidė-
ti prie rajono gerovės, labiau 
įsiklausyti į rajono gyventojų 
nuomones ir lūkesčius, įsigi-
linti į atliekamą darbą, ieškoti 
kompromisų – elgtis garbin-
gai, sąžiningai, veikti žmo-
nių naudai. 

Netobulas savivaldybės 
valdymas, vadybinių sprendi-
mų stoka, per mažas dėmesys 
gyventojams, neįsiklausymas 

į žmonių nuomonę, Tarybos 
narių supriešinimas – tai dar 
kelios pasitraukimo iš valdan-
čiosios koalicijos priežastys, 
kurias įvardijo Tarybos narė. 

„Nematau nei prasmės, nei 
tikslo būti chaotiškai, be sis-
temos valdomame „laive“, 
pritarti primetamai vieno ar 
trijų partijos narių nuomonei, 
nes man svarbios visų Tary-
bos narių mintys, analizės, o 
siekiant priimti racionaliau-
sius sprendimus, norisi laisvai 
reikšti savo nuomonę“, – kal-
bėjo A. Bajorienė ir sakė, kad 
pasirenka kitą, laisvesnę po-
ziciją ir iki kadencijos pabai-
gos prisijungia prie Gintauto 
Bartulio ir Vytauto Martinai-
čio – tampa nepriklausoma 
Tarybos nare. 
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FTB užkirto kelią „al Qaeda“ šalininko atakai per liepos 4-osios paradą
JAV Federalinis tyrimų biuras (FTB) pirmadienį paskelbė areštavęs atvirai „al Qaeda“ remiantį 
asmenį, kuris planavo susprogdinti bombą per liepos 4-osios paradą Klivlande Ohajuje. FTB nurodė, 
kad Demetrius Nathanielis Pittsas slaptam agentui pasakė norintis prikrauti mikroautobusą ar kitas 
transporto priemones sprogmenų ir taikytis į kariškius bei jų šeimas.

  Irano opozicijos grupė kaltina Teheraną planavus ataką Prancūzijoje
Opozicinė Nacionalinė Irano pasipriešinimo taryba pirmadienį apkaltino Teheraną planavus 
savaitgalį surengti ataką per Prancūzijoje vykusį iraniečių opozicijos renginį. „Teroristai iš mulų režimo 
Belgijoje, padedami savo teroristų diplomatų, suplanavo šią ataką“, – sakoma pranešime, kuriame 
taip pat raginama uždaryti Europoje veikiančias Irano ambasadas.

Nors jau svirpia žiogai, bet 
vasara dar neįpusėjo. Tad 
žolininkė Monika Smilgytė, 
sutikusi pasidalinti 
mintimis apie savo vasarą, 
visiems nuoširdžiai linki 
pasinerti į gamtą ir atrasti 
save, pailsėti, pakvėpuoti 
grynu Lietuvos miškų 
oru, pajusti ežero ir jūros 
bangą savo kojomis, 
saulės glamones ir žolynų 
aromatą! 

„Net ir labai skubėdami – 
neskubėkit!“ – sako Monika.

Pavasaris ir vasara – di-
džiausias darbymetis žoli-
ninkams. Ar tai tiesa?

Nors žolininkai turi darbo 
ištisus metus, tačiau nuo laz-
dynų žirginių žydėjimo prasi-
deda didysis darbymetis, kuris 
šiais sausringais metais tikrai 
truko iki Joninių. Tačiau žo-
liavimas nesibaigia, juk dar 
reikia surinkti kraujažoles, 
paprastuosius kiečius, apy-
nių spurgus, šilinius viržius, 
rudenį – ajerų šaknis, įvairias 
uogas. Mėtos, melisos, medet-
kos, nasturtės, serenčių 
ir agurklių žiedai renka-
mi visą vasarą. Dar yra 
nemažai žolelių, kurias 
pati auginu ir kurios dar 
nežydi ar tik pradeda žy-
dėti. Tai anyžiniai lofan-
tai, ežiuolės, monardos, 
vaistiniai kiečiai (peletrūnai), 
mairūnai, bazilikai, margai-
niai, darželiniai šlamučiai, 
rožūnės ir piliarožės, tikro-
sios ir gumbinės saulėgrąžos, 
darželinės žiomenės, vaisti-
nės ir mėlynžiedės ožragės ir 
kt. Įvairios augalų šakelės ir 
spygliai renkami ir žiemą, tad 
rinkimas tęsiasi ištisus metus. 
Rudenį, žiemą ir pavasarį dar-

Žolininkės vasara
bo netrūksta, nes reikia viską 
supakuoti ir gaminti fitolius, 
tepalus, kremus. Birželį ir 
liepą būna daugiau norinčių 
susipažinti su žolelėmis, tad 
mielai norintiems aprodau sa-
vo vaistažolių sodybą, kartu 
pasivaišinam kvapnia čia pat 
surinktų žolynų arbata. Pasi-
dalinu savo patirtimi, leidžiu 
visus žolynus pauostyti ir pa-
ragauti.

Papasakokite, kokia ta žo-
lininko vasara, ką veikiate 
šiuo metu.

Vasara – nuostabus metų 
laikas, su savimi atnešantis 
begalę kvapų, spalvų ir sko-
nių. Šiais metais dėl sausros 
augalai labai skuba, tik spėk 
rinkti ir džiovinti. Brolis jau 
nukūlė judrą (tai laukiniai li-

nai), kurios alie-
jų naudoju fito-
lių gamybai (kur 
matyta, kūlimas 
prasidėjo liepos 
1 dieną). Lau-
kai kaip rugpjū-
tį, banguoja gel-
tonos javų var-
pos, uogos šiais 
metais stebina 

savo gausumu. Augalai kaž-
kaip adaptavosi prie vandens 
stygiaus, dar gyvi, bet jau, žiū-
rėk, vienas kitas beržas su pa-
geltusiais lapais, runda eglių 
spygliai. Tad ką šiuo metu vei-
kiu? Toliau žoliauju, uogauju 
ir meldžiu Dievulio lietaus. 
Važiuosiu su vaikais į Dzūki-
ją, prie ežerų ir Merkio, ieško-
siu kanapinio kemero (stiprina 
imuninę sistemą), smiltyninių 

šlamučių, rykštenių. Ant mo-
linės krosnies bręsta levandų, 
bijūnų žiedlapių, medetkų ir 
varnalėšų fitoliai ir „gami-
nasi“ fitolis, iš kurio kartu su 
gvazdikėliais, jonažole ir juo-
dauogio šeivamedžio žiedais 
darysiu tepalą nuo pūslelinės 
ir peršalimo ligų. Vakarais 
klausausi gervių klyksmo ir 
žiogų svirpimo, rytais žadina 

pabudusių paukščių koncertai. 
Vasarą be galo gerai atgaivi-
na anyžinio lofanto, mėtų ir 
kvapaus šalavijo arbata, savo 
aromatu nustebina juodųjų 
serbentų lapų, vaistinio kiečio 
(peletrūno) ir serenčio žiedla-
pių arbata. Žoleles įvairiai de-
rinu ir atrandu nuostabiai ska-
nių ir kvapnių jų kombinaci-
jų. Kiekvienam patariu žinoti, 
stebėti savo ligas ir kas galėtų 
pagelbėti, atrasti tuos auga-
lus, kurie dažniau turėtų būti 
jūsų puodelyje.  Prieš važiuo-
dama į turgų visada išgeriu 
kaštonų žiedų arbatos (kartu 
su vynuogių lapais ir krauja-
žole, galima įdėti dėl skonio 
ir vieną kitą kvapnią žolelę), 
kad suaktyvintų kraujotaką, 
nes sėdimas ar stovimas dar-
bas sulėtina kraujotaką, pra-
deda šalti galūnės, maudžia 
kojas. Tad tvirtai galiu saky-
ti, kad tai mano augalas. O 
jūs ar jau atradote jums tin-
kamiausią?

Sakoma, kad iki Joni-
nių vaistiniai augalai turi 
daugiausia gydomųjų ga-
lių, todėl juos reikia rink-
ti iki birželio 24 d. Ar tai 
tiesa, ar jūs irgi taip daro-
te? Kur rinkote žoleles? 
Galbūt daugumą užsiau-
ginote namuose? Kokie 
darbai laukia surinkus 
vaistažoles, kur jas reikia 
laikyti ir kaip apdoroti, kad 
būtų tinkama žaliava įvai-
riems fitoliams, kremams, 
tepalams ar arbatoms?

Dauguma Lietuvos natūra-
lioje gamtoje augančių augalų 

būna gražiausi ir sužydi 
iki Joninių, tačiau dar 
nemažai augalų žydi ir 
vėliau, o jų uogos ar ša-
knys renkamos rudenį. 
Augalus renku 
švarioje aplin-
koje, išnaršau 

dviračiu atokiausius 
kampelius, randu be 
galo gražių natūralių 
lankų, senų aukštų 
liepų ir kaštonų, užlie-
jamų pievų, kur kara-
liauja varlės ir gandrai. 
Labai tuo džiaugiuosi, 
nes matau kampelius, kur kitų 
akys nenukrypsta, kur bebrai 
renčia užtvankas, lapės kasa 

savo olas. Vieną kartą su drau-
gu net kiškį plikomis ranko-
mis buvome pagavę. Graži ta 
mūsų Lietuva! Kas neskambi-
no raktažolių varpeliais, neste-
bėjo buožgalvių lūgnėmis ir 
vingiorykštėmis apaugusioje 
upelio vagoje, kas nenuvijo 
varnėno jauniklio, vagiančio 

paskutinę prisirpusią vyšnią, ir 
neragavo nuraudusios putino 
uogos, vargu ar supras... Kai 
lengvu žingsniu matuoji pu-
šyno takelį, o plaučiai kupini 
sakų gaivulio, vytelių krepše-
lis pilnas šilinių viržių, o ausys 
– genių kaukšėjimo, pavirstu 
mažyte skruzdėlyte, didelio 
miško šapeliu, jo maža dalele. 
Vadinkit tai kaip norit – laime, 

harmonija, pilnatve... Linkiu 
kiekvienam tai patirti. Arba 
kai pasilenki žydinčioje pie-

Žolininko kertelė

voje ir stebi voro gyvenimą, 
drugelio plazdėjimą, saulės at-
spindį rasakilos lašelyje, nenu-
ilstantį bitučių dūzgesį aukštai 
liepžiedžiais aplipusioje seno-
je liepoje. Tokia yra ta mano 
vasara, ir ne tik. Namie laukia 
pilni kvapnių žolynų darželiai, 
ilgos vagos žydinčių medetkų, 

savo spygliais grasinantis 
margainis, džiovintais gry-
bais kvepianti ožragė, lauki-
nėmis bitėmis aplipę levan-
dos, savo nuostabiu kvapu 
stebinantis mairūnas, raus-
vus žiedus aukštyn kelian-
ti ežiuolė, didelis plotelis 
anyžinio lofanto, mėtos, se-
renčiai, grikiai, spalvoti dar-
želiniai šlamučiai, kalninis 
dašis, skaisteniai, didžiulis 
debesylas, juozažolė, vaisti-
niai ir kvapieji šalavijai, čio-
breliai, melisos, sukatžolės, 
aukštas valerijonas, saulė-
grąžos, melisa ir citrinomis 

kvepiančių darželinių žiome-
nių plotelis, pelynai, jonažo-
lės ir kraujažolės, gaurometis 
ir citrininė katžolė, bitkrėslės, 
citrininės monardos, bijūnai, 
gumbinės saulėgrąžos, pilia-
rožės, rožūnės... Bijau, kad 
visų neišvardinsiu, tokia di-
delė jų įvairovė. Visus reikia 
sužiūrėti, laiku surinkti, su-
džiauti, o tokią sausą vasarą – 

ir palaistyti. Rankelės ne-
nuilstamai pluša, o akelės 
džiaugiasi gražiais ir spal-
vingais žiedais. Praeida-
ma pro šalį vis nusiskinu 
kokį lapelį ar žiedelį, pa-
uostau, suvalgau, ir širdis 
pražysta iš laimės. Gy-
venu žolynų ritmu ir jau-
čiuosi laiminga!Žolynus 
surinkti padeda mano ne-

nuilstanti mamytė, kartu visa-
da smagiau pasidžiaugti gam-
tos dovanomis!

Prisirinkus pilnus krepšelius 
gamtos gėrybių, skubu namo 
(juk svarbu, kad augalai ne-
perkaistų), džiaunu juos namo 
palėpėje paskleisdama ant di-
delių kartono lapų, ilgesnius 
rišu į ryšulėlius ir kabinu pa-
lubėje. Šiais metais dėl saus-
ros ir karšto oro viskas greitai 
ir gerai išdžiūvo. Išdžiūvusias 
vaistažoles smulkinu seka-
toriumi centimetro ar poros 

centimetrų dydžio gabalėliais, 
suberiu į medvilninius ir lini-
nius maišelius ir laikau specia-
liai tam skirtoje lentynoje, nuo 
saulės naktinėmis užuolaido-
mis apsaugotame vėdinama-
me kambaryje (tinklelis ant 
lango apsaugo nuo nepagei-
daujamų vabzdžių). Žoleles 
reikia dažnai tikrinti, ar nėra 
kandžių. Esant reikalui, pa-
dedu maišelį ant „liftuko“ (ar 
molinės krosnies) 60° tempe-
ratūroje, tada kandžių lervos 
išropoja į paviršių, belieka 
atrišus jas surinkti. Kandys 
puola tikrai ne visas žoleles. Jų 
mėgstamiausios yra kiaulpie-
nės ir medetkos. Sumaišytus 
arbatėlių mišinukus taip pat 
laikau tamsiai, kartoninėse dė-
žėse, sausame ir vėsiame kam-
baryje, nes nuo saulės šviesos 
žolelės blunka, jose mažėja 
veikliųjų medžiagų.
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Kas trečias jaunas Rusijos gyventojas nori emigruoti iš šalies
Beveik kas trečias 18-24 metų rusas nori išvykti iš savo šalies ir apsigyventi užsienyje, rodo 
pirmadienį paskelbti viešosios nuomonės tyrimų instituto VCIOM apklausos rezultatai. Iš visų 
apklaustų jaunų žmonių norą emigruoti išreiškė 31 procentas respondentų. Didžiausia dalis jų – 16 
procentų – norėtų išvykti į Vokietiją. Septyni procentai rinktųsi Jungtines Valstijas, o šeši – Ispaniją.

  Per avariją „žuvusi“ moteris morge buvo rasta gyva
Viena Pietų Afrikos Respublikos gyventoja, kurią paramedikai paskelbė mirusia po šiurpios avarijos, 
vėliau buvo rasta gyva morgo šaldytuve, pirmadienį pranešė greitosios pagalbos tarnyba. Morgo 
darbuotojai rado moterį gyvą šaldytuve, praėjus kelioms valandoms po avarijos, per kurią aukos 
automobilis apvirto kelis kartus, trys jame buvo žmones iškrito ir du iš jų žuvo.

Kartu su saulėta vasara 
į Birštoną sugrįžta 
literatūros mylėtojų 
pamėgtas, tradiciniu tapęs 
projektas „Po žvaigždėtu 
vasaros dangum. 
Literatūriniai vakarai 
Birštone 2018“, kurį, jau 
9-tą kartą, organizuoja 
Birštono viešoji biblioteka. 

Lietuvos kultūros tarybos, 
LR Kultūros ministerijos ir 
Birštono savivaldybės remia-
mas renginių ciklas, šiemet 
skirtas Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui, visą vasa-
rą kvies kartu iš naujo atrasti 
ryškius lietuvių rašytojus, ku-
rie kūrė Lietuvos valstybę sa-
vo kūryba, nuoširdžiu darbu 

jos labui, tikėjimu laisve ir 
šviesia ateitimi. 

Net 10 vasaros vakarų, vyk-
siančių ne tik kurorte, bet ir 
bendruomenėse, papuoš pro-
fesionalių, žinomų aktorių, 
muzikantų literatūrinės-mu-
zikinės programos, Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidyklos 
knygų mugė. 

Prasmingi renginiai, per-
teikiantys Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės dvasią, su-
teiks galimybę iš arčiau su-
sipažinti su žymių Lietuvos 

Į Birštoną sugrįžta jaukūs literatūriniai 
vakarai „Po žvaigždėtu vasaros 
dangum“ rašytojų kūriniais, biografi-

jomis, gyvenimo istorijomis, 
dovanos puikius talentingų ša-
lies menininkų pasirodymus 
bei nepamirštamas emocijas.

Visą vasarą vyksiančiame 
projekte laukiami visi nea-
bejingi knygai, lietuvių lite-
ratūrai bei kultūrai. Maloniai 
kviečiame pasimėgauti darnia 
gamtos, literatūros ir meno 
harmonija!

Birželio 13 d., 
trečiadienį, 19 val. 
Birštono kurhauze

Susitikimas su poetu, filo-
sofu, publicistu Liutauru De-
gėsiu. Renginys rengiamas 
bendradarbiaujant su Lietu-
vos rašytojų sąjungos leidy-
kla. Vyks leidyklos knygų 

mugė.

Birželio 22 d., 
penktadienį, Siponių 

bibliotekoje
Vydūno, siekusio ugdyti są-

moningą ir laisvą žmonių tau-
tą, maniusio, kad tautiškumas 
– tai žmogiškumo ugdymo są-
lyga, kūrybos vakaras.

Dalyvaus: aktoriai R. Bag-
dzevičius, J. Viliūnaitė, an-
samblis „Kadujo“ (vad. L. 
Lukenskienė).

10.00 - 13.00 val., aikštelė prie autobusų stoties
14.30 - 17.30 val., aikštelė prie parduotuvės „Norfa“

Liepos 7 d., Birštonas
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Liepos 6 d., 
ketvirtadienį, 

19.30 val. Birštono 
kurhauze

Vakaras, skirtas prozinin-
kui, poetui, publicistui, varpi-
ninkui, Lietuvos himno auto-
riui Vincui kudirkai.

Dalyvaus: aktorė V. Ko-
chanskytė ir pianistė B. Vin-
graitė.

Liepos 20 d., 
penktadienį, 19 val. 
Birštono kurhauze
„PAŽADINTAS VISATOS  

TYLOS“
Poeto, pirmojo Nepriklau-

somos Lietuvos pasiuntinio 
Prancūzijoje Oskaro Mila-
šiaus kūrybos vakaras. 

Dalyvaus: aktorius P. Vens-
lovas, operos solistė J. Kara-
liūnaitė, pianistė R. Mikelai-
tytė-Kašubienė.

Rugpjūčio 9 d., 
ketvirtadienį, 19 val. 
Birštono vienkiemio 

bibliotekoje
Tautinio atgimimo dainiaus 

Maironio ir Sigito Gedos, ku-
ris žavėjosi Lietuvos istorija 
ir mitologija bei gebėjo meis-
triškai tai perteikti kūryboje, 
vakaras. 

Dalyvaus: aktorė V. Ko-
chanskytė ir klarnetininkas V. 
Andriuškevičius.

Rugpjūčio 14 d., 
antradienį, 19 val. 
Birštono kurhauze
Prisiminsime J. Vilkutaičio-

Keturakio pjesę „Amerika pir-
tyje“, kuri nuskambėjo kaip 
tautos savimonės akcija, tapo 
unikaliausiu mūsų kultūros 
istorijoje, o gal ir pasaulinėje 
praktikoje reiškiniu. 

J. Vilkutaičio-Keturakio, G. 
Petkevičiatės-Bitės, P. Višins-
kio kūrybos vakaras.

Dalyvaus: aktoriai: E. Stan-
cikas, A. Pintukas, M. Ša-
blauskaitė, kompozitorius T. 
Makačinas.

Rugpjūčio 17 d., 
penktadienį, 19 val. 
Birštono kurhauze
Rašytojo, politiko ir diplo-

mato, kurio atstovavimas bu-
vo ne visuomet oficialus, bet 

 

Liepos 20 d. (penktadienį)  
19 val. Birštono kurhauze 

 
Vakaras poetui, pirmajam Nepriklausomos Lietuvos 

pasiuntiniui Prancūzijoje  

OSKARUI MILAŠIUI 
 

Dalyvaus: 

 
 

 

PO ŽVAIGŽDĖTU VASAROS DANGUM 
LITERATŪRINIAI VAKARAI BIRŠTONE 2018 M. 

                  Aktorius                                         Operos solistė                                      Pianistė                                          
           Petras Venclovas                       Julija Karaliūnaitė           Rūta Mikelaitytė-Kašubienė 

Projektą organizuoja:               Finansuoja:  

 

 
Partneriai: 

Siponių krašto 
bendruomenė 

Renginys nemokamas. Bus fotografuojamas ir viešinamas 

visuomet vaisingas, I. Šei-
niaus kūrybos fragmentai ir 
instenizacijos.

Dalyvaus: aktoriai  B. Mar 
ir A. Kazanavičius, fleitininkė 
M. Račkauskaitė.

Rugpjūčio 23 d., 
penktadienį, 19 val. 
Birštono kurhauze
J. T. Vaižganto, buvusio pa-

čiame Lietuvos politinių, kul-
tūrinių įvykių sūkuryje, kūry-

bos pristatymas. 
Dalyvaus: Maironio lietu-

vių literatūros muziejaus sky-
riaus vedėjas, lituanistas, po-
etas A. Pakėnas ir aktorė O. 
Dautartaitė.

Rugpjūčio mėn. 30 d., 
ketvirtadienį, 19 val. 
Birštono kurhauze
Tarptautinio masto poeto, 

garsaus sovietmečio disidento, 
iki šiol aktyviai dalyvaujančio 

ir reiškiančio pilietinę pozici-
ją, intelektualų bendruomenės 
labai vertinamo mąstytojo T. 
Venclovos kūrybos vakaras. 

Dalyvaus: T. Venclovas, ak-
torius A. Bialobžeskis ir fleiti-
ninkas V. Sriubikis.

Naujienas sekite bibliotekos 
internetinėje svetainėje www.
birstonas.mvb.lt arba „Face-
book“ paskyroje Birštono vie-
šoji biblioteka.

Birštono viešoji biblioteka
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Kaune aptikta daugiau nei 5 tonos nelegaliai laikomo dyzelino
Kauno policija ir muitininkai praeitą savaitę aptiko daugiau nei 5 tonas nelegaliai laikomo dyzelino.
Policijos pareigūnai vienos Petrašiūnuose įsikūrusios įmonės teritorijoje atliko netikėtą patikrinimą. 
Įmonės teritorijoje esančiose patalpose buvo rastas itin didelis kiekis galimai nelegaliai laikomo 
dyzelino. Už šį administracinį teisės pažeidimą, gali grėsti iki 6 000 eurų bauda su konfiskavimu.

  Skrydžių per Lietuvą skaičius per metus augo dešimtadaliu
Oro navigacijos paslaugas teikianti valstybės įmonė „Oro navigacija“ per pirmąjį šių metų pusmetį 
aptarnavo 126,4 tūkst. skrydžių – 10,8 proc. daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Tranzitinių skrydžių 
skaičius sausį-birželį siekė apie 95 tūkst. – 11,7 proc. daugiau, BNS pranešė bendrovė.  Sausį-birželį 
Vilniuje aptarnauta beveik 23 tūkst. (pernai – 21,3 tūkst.), Kaune – 4,5 tūkst. (4,2 tūkst.) lėktuvų.

Lietuvoje nuo vabzdžių įgėlimų per 
metus nukenčia apie 10 tūkst. žmonių
Saulėti orai vilioja kuo 
daugiau laiko praleisti 
gryname ore, tačiau nuo 
vabzdžių įgėlimų kasmet 
nukenčia vis daugiau 
žmonių. Be to, draudikai 
pastebi, kad kiekvieną 
vasarą pasitaiko bent 
po vieną atvejį, kai nuo 
vabzdžių įgėlimo ir patirto 
anafilaksinio šoko užgęsta 
žmogaus gyvybė. 

„Oficiali statistika rodo, kad 
kasmet vabzdžių įgeltų ir dėl 
to į gydymo įstaigas besikrei-
piančių žmonių skaičius artė-
ja prie 10 tūkst. Vien per 2016 
metus tokių pacientų padau-
gėjo net 34 proc. iki 9,8 tūkst. 
Medikai daro prielaidą, dau-
gumai įgeltų žmonių galimai 
išsivystė alerginė reakcija, an-
traip į medikus paprastai ne-
sikreipiama. Akivaizdu, kad 
vasarai būdingas susidūrimas 
su vabzdžiais įgauna naują ri-
zikos laipsnį ir žmonės turėtų 
į tai kreipti daugiau dėme-
sio nei liaudiškos priemonės 
niežėjimui sumažinti“,   ̶ sa-
ko draudimo bendrovės BTA 
asmens draudimo specialistas 
Andrius Žilėnas.

Vabzdžius vasarą vilioja 
kūno kvapas, ryškūs drabu-
žiai, saldūs gėrimai ar maisto 
produktai, o prie vandens tel-
kinių skraidantys upiniai ma-
šalai mėgsta drėgną odą. Kai 
kuriuos vabzdžius galima su-
erzinti staigiais judesiais, kai 
bandoma juos nuvyti ir inten-
syviai mosuojama rankomis.

Vietinis patinimas ir parau-
dimas yra normali reakcija į 
odos sudirginimą, tačiau jeigu 
pajutote silpnumą, krentantį 
kraujospūdį, prasideda dusu-
lio priepuoliai, viduriavimas, 
karščiavimas, atsiranda dil-
gėlinis bėrimas ar visos kūno 
dalies tinimas, reiškia jūs pri-
klausote įgėlimams alergiškų 
žmonių grupei, ir turite kuo 
skubiau kreiptis į medikus.

Labai sunki organizmo re-
akcija į įgėlimą, arba anafilak-
sinis šokas Lietuvoje kasmet 
pasireiškia daugiau kaip 200 
žmonių. Draudikai teigia, kad 
kai kurie mirties atvejai yra 
ypač skaudūs dėl to, kad žmo-

nės įgėlimo nevertina rimtai.
„Apmaudu, kad tenka 

administruoti ir labai liūdnus 
įvykius. Mūsų praktikoje pa-
sitaikė situacija, kuomet ap-
draustasis asmuo darbo metu 
tiesiog pasijuto blogai. Medi-
kams žmogus prasitarė, kad 
jam įkando bitė, deja, pacien-
to gyvybės išgelbėti nepavy-
ko. Tokie atvejai nėra dažni, 
bet jie labai rimtai indikuo-
ja, kad į vabzdžių įgėlimus 
neturėtume numoti ranka“,   ̶  
A.Žilėnas. 

Specialisto teigimu, iš pir-
mo žvilgsnio gali pasirodyti, 
kad 200 anafilaksinį šoką dėl 
vabzdžių įgėlimų visoje šalyje 
patiriančių žmonių nėra daug, 
tačiau kiekvienas toks atvejis 
yra tikrai sunkus ir kelia realią 
grėsmę gyvybei.

A.Žilėnas pataria, kad tuo 
atveju, jei dėl vabzdžio įgė-
limo jau teko vykti į gydymo 
įstaigą, su medikais būtina 
pasikonsultuoti, kokių me-
dikamentų dėl visa ko reikia 
turėti su savimi gamtoje ir 
nerizikuoti sveikata bei gy-
vybe, nes alerginės reakcijos 
kartais vystosi žaibiškai ir iki 
mirties gali nepraeiti nė pus-
valandis.

Būtina žinoti, kad kiekvie-
na vabzdžių rūšis palieka 
skirtingą pėdsaką ant odos. 
Tarkime uodo įgėlimas labai 
aiškiai juntamas ir jis odoje 
paliks rausvą kauburėlį, ku-
ris netrukus pradės labai nie-
žėti. Bitės ar kamanės įgėlimo 
vietoje atsiranda nedidelė rau-
dona dėmelė su baltu taškeliu 
viduje. Mosikavimas ranko-
mis ir bandymas nuvyti šir-
šes ir bites labai erzina, todėl 
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jei jos skraido aplink patartina 
elgtis ramiai.

Jeigu jums įkando sparva, 
pastebėsite paraudimą, kartais 
– tekantį kraują. Šie kraujasi-
urbiai skraido pažeme, todėl 
dažnai gelia būtent į kojas. 

Priešingai nei bitės, vapsvos 
ir širšės,  gali gelti net keletą 
kartų, nes jos geluonio odo-
je nepalieka. Joms įgėlus ant 
odos pamatysite 5 – 10 cm. di-
ametro odos paraudimą. 

Lietuvoje itin paplitusių er-
kių įsisiurbimas yra nejunta-
mas, tačiau ant odos po  kurio 
laiko galite pastebėti didžiu-
lius raudonus ratilus, kurie 
gali būti pirmieji ryškūs Lai-
mo ligos simptomai. Nuo jos 
skiepai neapsaugo, jie skirti 
tik užsikrėtimo erkiniu ence-
falitu prevencijai. 

„Suprantant situacijos rim-
tumą, nereikia 100 proc. pa-
sitikėti repelentais ar vien tik 
liaudiškomis priemonėmis, 
o įgėlus vabzdžiui tą vietą 
raminti trinant svogūno laiš-
ku. Kartu su maistu ir gėri-
mais įsimeskite antihistami-
nių priemonių, juk pasitaiko, 
kad įgėlus vabzdžiui svarbi 
tampa kiekveina minutė. Ar-
timuosius taip pat stebėkite 
atidžiai ir būkite pasiruošę 
reaguoti operatyviai“, – sako 
A.Žilėnas.

Jis atkreipia dėmesį į dar 
vieną svarbią detalę ir pataria 
iškylaujant gamtoje nelaiky-
ti atidarytų tamsaus stiklo ar 
plastmasės butelių bei skardi-
nių, nes patekusių į juos vabz-
džių galime nepamatyti. 

„Vabzdžiai lengvai susi-
vilioja saldžiu kvapu ir gali 
įskristi ar įropoti į skardinę 
ar įkristi į tamsų butelį pro 
jo kakliuką. Nepamatę įlėku-
sio vabzdžio, galime lengvai 
gėrimą išgerti kartu su juo, o 
tada jau pasekmės – sunkiai 
prognozuojamos. Gerklose 
prasidėję tinimai gali sukelti 
rimtą pavojų gyvybei. Norė-
dami išvengti skaudžių pase-
kmių, poilsiaudami gamtoje 
stenkitės gėrimą įsipilti į per-
matomą stiklinę“,   ̶  pažymi 
ekspertas. 

Agurkai 
kitaip

Agurkai – vienos skaniausių ir sveikiausių lietuviškų 
daržovių. Juos galime valgyti žalius, paraugintus ir 
konservuotus. Dabar toks metas, kai agurkai dera ir 
šiltnamiuose, ir lysvėse. Daugelis mėgsta šiek tiek 
paraugintus ar konservuotus agurkėlius prie įvairių 
patiekalų. Tad pateikiame keletą receptų, kuriuos 
pasiūlė juos išbandžiusios šeimininkės.

Skanūs rauginti agurkai
Reikės: agurkų tiek, kad būtų pilnas trijų litrų stiklainis (priklausomai nuo agur-

kų dydžio, gali būti 1,5–2 kg), 0,5 arbatinio šaukštelio juodųjų pipirų, saujelės žalių 
krapų, arbatinio šaukštelio garstyčių sėklų, keleto juodųjų serbentų lapų, kelių krie-
no lapų arba gabalėlio šaknies, 3 v. š. druskos (nejoduotos).

Agurkus nuplaukite ir palikite šaltame vandenyje porai valandų. Ant dugno sudėkite ser-
bentų lapus, krapus, garstyčių sėklas, krienus. Vėliau dėkite į stiklainį agurkus ir užpilkite 
pasūdytu šaltu filtruotu vandeniu.

Uždarykite dangčiu ir palikite virtuvėje 2–3 dienoms. Po trijų dienų galima ragauti, bet 
ilgiau pastovėję agurkai bus dar skanesni.

Marinuoti agurkai
Reikės: krapų, serbentų, vyšnių, krienų lapų, česnako, lauro lapelių, pipirų; mari-

natui: 1 v. š. šaukšto acto esencijos, 2 v. š. cukraus, 1 v. š. druskos, 1 litro vandens. 

Į stiklainiukus sudėkite blanširuotus agurkėlius, krapus, česnako skilteles, pipirus, po ke-
lis skirtingus lapelius. Užvirinkite marinatą (vanduo, druska, cukrus), supilkite ant agurkų, 
pridenkite dangteliais ir palaikykite, kol gerokai atvės. Nupilkite skystį atgal į puodą, pilkite 
acto esenciją, dar kartą užvirinkite ir, užpylę verdančiu marinatu, uždarykite. 

„Pagiringi agurkai“
Reikės: 2 kilogramų agurkų, 2 krapų žiedynų, 5 juodųjų serbentų lapų, 4 vyšnių 

lapų, 2 ankščių raudonųjų aitriųjų paprikų, 3 skiltelių česnako, 30 g krieno šaknies, 
10 grūdelių pipirų, 75 g druskos, 50 g degtinės, 1,5 litro vandens. 

Šviežius agurkus gerai nuplaukite, nuplikykite verdančiu vandeniu ir iš karto dėkite į 
šaltą vandenį, tegul jame pamirksta 3 valandas.Kai agurkai pamirksta, sudėkite į stiklainį, 
perklojant krapais, nuvalytomis česnako skiltelėmis, pipirų grūdeliais. Paruoškite šaltą sū-
rymą, užpilkite juo agurkus, ant viršaus užpilkite 2 valgomuosius šaukštus degtinės ir san-
dariai uždenkite plastikiniu dangteliu.

Iš karto agurkus išneškite į rūsį arba dėkite į šaldytuvą.

Tokius agurkus po savaitės bus galima valgyti. „Pagiringi agurkai“ bus tokie pat žali, 
kvapnūs ir traškūs kaip ir švieži. Labai gerai išsilaiko šaldytuve arba rūsyje.
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JAV paragino Didžiąją Britaniją didinti išlaidas gynybai
JAV gynybos sekretorius parašė laišką britų kolegai, kuriame ragina Didžiąją Britaniją didinti išlaidas 
gynybai. Jis laiške užsimena, jog Vašingtonas norėtų, kad Britanija gynybai skirtų daugiau kaip 
NATO narėms nustatytus minimalius 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

  JAV svarsto galimybę perkelti į Lenkiją pajėgas iš Vokietijos
Jungtinės Valstijos svarsto galimybę išvesti savo pajėgas iš Vokietijos ir galbūt perkelti jas į Lenkiją, 
remdamasis vienu JAV žiniasklaidos pranešimu sekmadienį pranešė lenkų visuomeninis radijas. 
Pranešama, kad D. Trumpas nustebo sužinojęs, kad Vokietijoje dislokuota 35 tūkst. amerikiečių 
karių, ir skundėsi, kad NATO narės Europoje nepakankamai prisideda saugumo užtikrinimo.

Ekspertas pataria: sumuštinis pusryčiams, pietums ir vakarienei? Įmanoma!
Grūdinių produktų rekomen-
duojama valgyti 5-6 kartus 
per dieną, tad sumuštinis gali 
tapti vienu lengviausių būdų 
į savo maisto racioną įtraukti 
grūdinę kultūrą.

„Tačiau ne visa duona yra 
lygiavertė – skiriasi tiek joje 
esančių maistinių medžiagų, 
tiek ir vitaminų bei mineralų 
kiekis. Todėl rekomenduoju 
rinktis viso grūdo arba rugi-
nę duoną. Viso grūdo mil-
tai dažnai atlieka pagrindinį 
vaidmenį metabolizmo pro-
cesuose, padeda organizmui 
pasisavinti energiją iš balty-
mų, riebalų ir angliavande-
nių. Jie yra svarbūs ir centri-
nei nervų sistemai, produkty-
vumui, vystymuisi“, – teigia 

profesorius.
Anot dr. R. Stuko, Lietu-

voje populiarėja ir daržovi-
nės duonos, kuriose dalį mil-
tų pakeičia daržovės. Duonos 
kepėjai pastebi, kad ši tenden-
cija, sparčiai auganti pasauly-
je, pamažu užsitikrina pozici-
jas ir Lietuvoje.

„Sveikos gyvensenos ten-
dencijos diktuoja madas atsi-
sakyti pridėtinio cukraus, tad 
daržovinės duonos – išeitis 
tiems, kurie ieško natūralaus 
saldumo. Be to, ši duona turi 
daugiau baltymų, skaidulinių 
medžiagų, tad šiandien var-
totojai duoną su daržovėmis 
renkasi vis dažniau. Dar vie-
na priežastis – patogūs duonos 
formatai, tinkami sumušti-
niams, ir todėl patrauklūs nuo-
lat skubantiems ir aktyvų gy-
venimo būdą gyvenantiems 
žmonėms“, – naujų duonos 
skonių tendencijas vardina 
kepyklos „Fazer Lietuva“ 

gamybos vadovas Tadas Ale-
knavičius.

Pusryčiams, pietums 
ir vakarienei

Sumuštinis pusryčiams, 
pietums ir vakarienei? Pasak 
mitybos specialisto prof. dr. 
R. Stuko, tai tikrai įmanoma. 
Tačiau skirtingu paros metu 
reiktų rinktis skirtingus su-
muštinius.

Pusryčiai
„Renkantis sumuštinį pus-

ryčiams, svarbu angliavande-
nių gausa, kuri suteiks energi-
jos visai dienai. Tam puikiai 
tiks įvairios daržovės. Pavyz-
džiui, batoną su burokėliais 
galima tepti kremine varške, 
o ant viršaus dėti avokadus, 
džiovintus pomidorus, įvai-
rias prieskonines žoleles“ – 
teigia mitybos specialistas.

Anot prof. dr. R. Stuko, 
avokadai – puikus pasirinki-
mas pusryčiams. Jų sudėty-
je esančios polinesočiosios 
rūgštys leidžia ilgiau išlikti 
sotiems, gerina atmintį ir vei-
kia gebėjimą greitai priim-
ti sprendimus. Tad pusryčių 
sumuštinis su avokadu ne tik 
padės lengviau sulaukti pietų, 
bet ir palengvins sunkią dar-
bo dieną.

„Pusryčių sumuštinį galima 
paskaninti ir virtu kiaušiniu – 
tuomet tai taps ne tik anglia-
vandenių, bet ir baltymų šal-
tiniu. O pagardinti sumuštinį 
dar galima sezamų, moliūgų 
sėklomis, linų sėmenimis ar 
riešutais, kurie dar labiau pra-
turtins jūsų patiekalą. Svar-
biausia pusryčių sumuštiniui 
nenaudoti rūkytų, riebių mė-
sos gaminių, nes šie ingredi-
entai sunkiai virškinami, ypač 
ryte“, – teigia profesorius.

Pietūs
Pietų sumuštinis turėtų būti 

kitoks. Vienas svarbiausių jo 
komponentų – mėsa arba žu-
vis, savyje turinti organizmui 
reikalingų baltymų. Tačiau, 
prof. dr. R. Stukas pabrėžia, 
kad svarbu, jog tai nebūtų per-
dirbta mėsa – rūkyta dešra ar 
kumpis, nes tai – sveikatai ne-
palankūs maisto produktai.

„Duoną pietų sumuštiniui 

galima rinktis įvairią – tai gali 
būti ir viso grūdo duona, ir ru-
ginė duona su natūraliu raugu. 
Pastaruoju metu rinkoje atsi-
randa ir visiškai naujos rūšies 
duonų, kuriose miltus pakei-
čia avižos. Jos visuomet buvo 
laikomos vienu iš sveikiausių 
angliavandenių šaltinių, ta-
čiau avižos taip pat ir puikus 
baltymų šaltinis. Tokia duona 
ypatingai tiks sportuo-
jantiems, nes suteiks ir 
energijos, ir „statybi-
nių medžiagų“ raume-
nims“, – teigia profe-
sorius R. Stukas.

Pietų sumuštiniui 
pagardinti, anot mity-
bos specialisto, puikiai 
tinka smidrai, kurių 
sezonas jau visai čia pat. Ne-
daug kalorijų turinti daržovė 
padeda organizmui kontro-
liuoti cukraus kiekį, stiprina 
širdies kraujagysles ir imu-
nitetą. Taip pat galima rinktis 
keptas ar marinuotas papri-
kas, baklažanus, cukinijas, ri-
dikėlius ir svogūnus – daržo-
vių pasirinkimas labai gausus 

Vaikų ir suaugusiųjų 
mylimas sumuštinis 
dažnai nėra laikomas 
sveiku maistu, tačiau 
mitybos specialistas 
prof. dr. Rimantas Stukas 
teigia, kad sumuštinis – be 
reikalo nuvertinamas. 

„Į sumuštinį telpa visa svei-
kos mitybos piramidė, tad, ne-
paisant visų mitų, kokybiškai 
paruoštas sumuštinis yra ide-
alus angliavandenių, gerųjų 
riebalų, skaidulų ir baltymų 
šaltinis, tinkamas ne tik pus-
ryčiams, bet ir pietums ar va-
karienei“, – teigia R. Stukas 
ir dalinasi patarimais, kokį 
sumuštinį ruošti, kad jis būtų 
maistingas ir vertingas jūsų 
mitybai.

„Dėl šiandien pasaulyje po-
puliarių dietų, kuriose mažai 
angliavandenių, taip pat dėl 
dažnėjančios tendencijos at-
sisakyti gliuteno, sumuštinis 
tampa nuvertinamas, tačiau 
nepelnytai – jame telpa visa 
sveikos mitybos piramidė: 
nuo grūdinės kultūros, kurią 
sudaro duona, iki daržovių, 
baltymų ir, galiausiai, sveikų-
jų riebalų. Todėl jis gali būti 
puikus patiekalas bet kuriuo 
paros metu“, – teigia profe-
sorius R. Stukas.

Svarbiausia– 
pasirinkti tinkamą 

duoną
Pagrindinė sumuštinio su-

dedamoji dalis – duona, tad 
nuo jos pasirinkimo labai pri-
klauso ir sumuštinio maistinė 
vertė. Duona, būdama vienu 
iš grūdinių produktų, kartu su 
daržovėmis ir vaisiais sudaro 
maisto piramidės pagrindą. 

ir neapsiriboja vien tik agur-
kais ir pomidorais.

Vakarienė
„Vakarienės metu labai 

svarbu, kad sumuštinyje ne-
būtų per daug angliavande-
nių. Todėl ir duoną reikėtų 
rinktis tokią, kurioje daugiau 
baltymų, pavyzdžiui, pratur-
tintą grūdais ar daržovėmis, 

grūdinėmis kultūromis kaip 
lęšiai ar avinžirniai“, – teigia 
profesorius.

Ant šios duonos galite dė-
ti liesą paukštieną arba lie-
są žuvį, taip pat tinka pieno 
produktai – varškė ar sūris. 
Tačiau kadangi šis sumušti-
nis skirtas vakarui, nereik-
tų persistengti, nes prikrovę 

daug baltyminių produktų, 
prieš miegą suvartosite daug 
kalorijų. Todėl, anot prof. dr. 
R. Stuko, sumuštinius verta 
pagardinti daržovėmis: sa-
lotos, agurkai, svogūnai, po-
midorai, paprikos ir špinatai 
– visa tai padeda paruošti su-
muštinį smarkiai nepadidi-
nant jo kaloringumo. Kol dar 
neprasidėjo šviežių daržovių 

sezonas, galite rinktis 
grilyje keptų daržovių 
variantą.

„Labai svarbu ir kuo 
sumuštinius sutepame. 
Lietuvių mėgstamo pa-
sirinkimo – sviesto ar 
margarino – turi būti te-
pama labai plonai, tik 
tiek, kad padengtų duo-

noje esančias skylutes. Tačiau 
gaminant sumuštinius reiktų 
nepamiršti įvairovės – juos 
galima tepti ir kreminiu sū-
riu, gvakamole arba šiandien 
itin populiarėjančiu humusu. 
Be to, humusas suteiks ir va-
karienei taip svarbių balty-
mų“, – teigia mitybos speci-
alistas. 
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Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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.

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.

Jaunatviškas plonos medžia-
gos džinsų stiliaus kelnes, dydis 
34/34. Tel. 8 600 22892.

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

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

Maistines bulves. Tel. 8 672 
30351.

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

PERKA
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. 

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

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

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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

Tel. 8 682 61641.

IŠNUOMOJA
3 k. bt. (nuo liepos 15 dienos, be 
baldų, nuoma 150 Eur/mėn + pa-
tarnavimai) renovuotame name 
Birštone. Tel. 8 685 75776.

IŠSINUOMOJA

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

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

NAMUS
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.

Medinį namą su ūkiniais pasta-
tais (30 namų valdos ir 60 ūkio 
paskirties (galima pirkti atskirai)) 
Išlaužo centre. Tel. 8 614 63499.

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.

9 a namų valdos žemės sklypą 
(galima statyti namą) Išlauže, 
Prienų r. Tel. 8 601 67947.

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

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

Pigiai 25 a namų valdos sklypą 
Išlauže, prie pagrindinio kelio. Tel. 
8 646 31823.

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.

2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mū-
riniame name) Stadiono g., Prie-
nuose. Arba išnuomoja. Tel. 8 
682 07294.

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.

Nekilnojamasis 
turtas

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

1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto cen-
tre. Tel. 8 650 84964.

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

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

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

Informuojame, kad 2018 m. liepos 16 d. 11.00 val. bus 
vykdomi žemės sklypo Birštono sav., Birštono sen., Pelėšiš-
kių k. 15 (kad. nr. 6935/0004:52, savininkas Ramūnas Džer-
vus) kadastriniai matavimai. Prašome gretimo sklypo (kad. 
nr. 6935/0004:51, savininkai Regina Džervienė, Ramūnas 
Džervus, Janina Nastarevčienė, Aurelija Džervutė-Farias) 
suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų ženklini-
me. Darbus atlieka: UAB „Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, 
Tel. 8 645 94361, el. p. info@geoginta.lt

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) prašo atsiliepti mirusios Aušros Žvaliaus-
kienės turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2018 m. 
liepos mėn. 10 d. 10.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., 
Stakliškių sen., Lepelionių k. prie paveldimo žemės sklypo 
(kad. Nr. 6968/0001:51) suderinti sklypo ribas su gretimu 
žemės sklypu (kad. Nr. 6968/0001:9), kuriam nurodytu lai-
ku bus atliekami kadastriniai matavimai. 

Taip pat prašome atsiliepti mirusio Stanislovo Milašaus-
ko turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2018 m. liepos 
mėn. 10 d. 15.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Aš-
mintos sen., Giniūnų k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. 
Nr. 6955/0001:168) suderinti sklypo ribas su gretimu žemės 
sklypu (proj. 1037), kuriam nurodytu laiku bus atliekami ka-
dastriniai matavimai.   

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius doku-
mentus ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės že-
mės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. 
Donelaičio g. 33-403, Kaunas arba tel. 867501473. Jums 
neatvykus darbai bus tęsiami.
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LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

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

Kavinė-baras ieško barmenės-pa-
davėjos vasaros sezonui. Darbas 
pamaininis, nedirbusias apmoky-
sime. Tel. 8 676 42517.

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

Ieškome sodybos prižiūrėtojo 
bei pagalbinio darbininko. Tel. 8 
687 71665.

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.

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.

Atliekame įvairius žemės kasimo, 
lyginimo darbus: kasame, valome 
tvenkinius, darome pylimus, 
šlaitus, lyginame, tvarkome te-
ritorijas. Konsultuojame. Turime 
patirtį. Dirbame kokybiškai. Tel. 
8 640 50090.

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

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

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

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

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.

Greitai ir kokybiškai atliekame 
remonto darbus nuo mūro iki 
stogo. Tel. 8 676 94621.

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. 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. 

PASLAUGOS

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame (padengia-
me) geromis sąlygomis net ir 
turintiems skolų sumoje iki 10 
000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn. 
Refinansuojame Jūsų turimas 
skolas Sergel, Lindorff, Gelvora ir 
t.t. 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).

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 namusfasa-
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.

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

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

Laikyti 
negaliojančiu

Pamestą ūkininko ūkio įregistravi-
mo pažymėjimą ŪP Nr. 0112966 
(ūkio identifikavimo kodas 
4641331, reg. nr. 2966), išduotą 
2008-01-23 Ričerdui Janušai, 
laikyti negaliojančiu.

Pamestus priekabos valstybi-
nius numerius T6518B, išduotus 
Rimantui Juškai, laikyti negalio-
jančiais.

Pamestus: ratinio ekskavatoriaus 
„MTZ-1025.4“ (valst. Nr. T475M) 
registracijos liudijimą Nr. 94850; 
ratinio traktoriaus „Renault 
Ares630“ (valst. Nr. B653K) re-
gistracijos liudijimą Nr. 0222546; 
javų kombaino „Fortschritt E-
514“ (valst. Nr.T271D) registraci-
jos liudijimą Nr. 0105183 laikyti 
negaliojančiais.

Užjaučia

Liūdesio ir skausmo  
valandą dėl brolio  
mirties nuoširdžiai  

užjaučiame  
Vytą Jonyką  

ir jo artimuosius.

Vytauto g. 31 namo, 
laiptinės kaimynai

 

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.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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REKLAMA

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. 
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 ekspo-
nuojama fotografijų 
paroda „Akimirkos iš 
keturių ekspedicijų“, 
skirta kraštiečiui ke-
liautojui, žurnalistui, 
visuomenės veikėjui 
Matui Šalčiui.  

Naujosios Ūtos lais-
valaikio salėje eks-
ponuojama mokinių 
meno darbų ir pie-
šinių paroda „Mano 
pasaulis“.

Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio centre 
eksponuojama Onu-
tės Masterkovienės 
karpinių paroda.

Pakuonio laisvalaikio 
salėje eksponuojama 
Birštono meno mo-
kyklos suaugusiųjų 
dailės studijos tapy-
bos darbų paroda. 

Prienų sporto are-
noje eksponuojama 
sporto žurnalisto, 
sporto fotografo Alf-
redo Pliadžio foto-
grafijų paroda „Spor-
to 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.

Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena 

„Saulės rato ritimai“ Lietuvos 
futbolo federacijos stadione 
(dieninis  koncertas) (Liepkalnio 
g. 13).

Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų 
instrumentų orkestrų koncer-
tas „Vario audra“ „Siemens 
arenoje“(Ozo g. 14).

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

Liepos 6 d. 14 val. Šventės daly-
vių eitynės iš Katedros aikštės į 
Vingio parką.

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

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 
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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

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 
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  

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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TV PROgRAmA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, liepos � d. Sekmadienis, liepos 8 d. Pirmadienis, liepos � d. Antradienis, liepos 10 d.

05:05 Savaitė 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Klau-
simėlis 06:35 Gimę tą pačią die-
ną 07:30 Šventadienio mintys 
08:00 Gimtoji žemė 08:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00 
Brolių Grimų pasakos 10:00 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 11:00 
premjera. Kačių aBC 3 11:45 
Klausimėlis 12:00 Šv. Mišios. Di-
dieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai 
13:50 puaro 15:43 Loterija „Ke-
no Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Istorijos detektyvai. Istorinė publi-
cistika 16:45 Istorijos detektyvai. 
Istorinė publicistika 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Klausimėlis 
18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 Savaitė 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
laisvės kaina. partizanai 21:55 
Myli, nemyli 23:30 premjera. 
Neištikimybė priemiestyje 01:00 
tadas Blinda 03:35 Kačių aBC 3 
04:20 Istorijos detektyvai  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
Žvėrelių būrys (3) 06:55 Nera-
mūs ir triukšmingi (25) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai (4) 07:45 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys (17) 
08:10 pabaisiukas Bansenas 
(4) 08:35 tomo ir Džerio šou (17) 
09:00 Saugokis meškinų (38) 
09:15 Saugokis meškinų (39) 
09:30 Drakonų kova. Super (26) 
09:55 KINO pUSRYČIaI Mažius 
11:35 Rizikingos lenktynės 13:50 
Nibelungų lobis 16:10 Ouše-
no vienuoliktukas 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
Teleloto 20:35 paskutinis uoš-
vių išbandymas 23:00 Jaunatis 
01:35 Derybininkas 03:55 prieš 
pakratant kojas  

 
05:25 Virtuvė 06:15 Televitrina 
06:30 aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 aladinas 08:30 Kobra 11 
09:30 Šefai vikingai 10:00 Bu-
dos rankraštis 11:00 Kelias į el-
doradą 12:45 Šuniukas žvaigždė 
14:30 Mėnesių valdovai 16:45 
Ekstrasensai tiria 18:30 tV3 
žinios 19:22 tV3 sportas 19:27 
tV3 orai 19:30 Kodas: l.O. B. I. 
a. I. 22:05 Kietas riešutėlis. pui-
ki diena mirti  

 
06:30 pasaulio komandinis Ga-
liūnų čempionatas 07:30 auklė 
(5) 08:00 auklė (6) 08:30 Tauro 
ragas 09:00 pasaulio vetera-
nų Galiūnų čempionatas 10:00 
Vaikai šėlsta (3) 10:30 Džiunglių 
princesė Šina (2) 11:30 Gamtos 
stebuklas. Našlaičiai (3) 12:40 
anthonis Bourdainas. Nepažįs-
tami kraštai (5) 13:40 Ekstrasen-
sų mūšis (8) 16:05 Reali mistika 
(33) 17:10 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (4) 18:10 Kas žudikas? 

(38) 19:30 Rivjera (3) 20:30 
Rivjera (4) 21:30 Juodasis sąra-
šas (10) 22:30 Išbandymų diena 
(13) 23:30 ekstrasensų mūšis (8) 
01:40 Nakvynės namai 2   

 
05:30 Grilio skanėstai 06:00 
„24/7“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 08:30 Kaimo akade-
mija 09:00 Šiandien kimba 10:00 
„pavojingiausios kelionės. Vie-
tnamas“ 10:35 „pavojingiausios 
kelionės. Bangladešas“ 11:10 
ekovizija 11:20 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (7; 8) 13:30 „Tarp 
meilės ir neapykantos“ (1; 2) 
15:50 ekovizija 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 Krepšinio pa-
saulyje su V 16:50 2018 m. „For-
mulės-1“ čempionatas. austrijos 
Gp apžvalga 18:00 Žinios 18:27 
Orai 18:30 „pasaulis iš viršaus“ 
19:00 „Rasputinas“ (6) 20:00 
Žinios 20:27 Orai 20:30 „Ras-
putinas“ (7) 21:30 „24/7“ 22:00 
Žinios 22:27 Orai 22:30 „Dei-
mantų medžiotojai“ (1; 2) 00:30 
„laiptai į dangų“ (21; 22) 02:20 
„24/7“ 02:50 „Kapitonas Gordeje-
vas“ (5/1; 5/2) 04:30 „24/7“ 04:50 
tarptautinis MMa turnyras „King 
of the Cage Baltic tour 3“ (2)  

 
06:10 Televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Iš peties 09:30 
Vienam gale kablys 10:00 pla-
netos talentai 10:30 Bearas 
Gryllsas. Išlikimas 11:30 Jokių 
kliūčių! 12:30 Sunkiausios pro-
fesijos pasaulyje 14:00 Bjau-
riausi darbai pasaulyje 15:00 
ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių 
karai 18:00 Skorpionas 19:00 
amerikos dievaitis 21:00 Žinios 
21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 
X Faktorius  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „Happyendless” 07:05 Mokslo 
sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 07:45 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:00 Kultū-
rų kryžkelė. Menora 08:15 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
08:30 Krikščionio žodis 08:45 
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30 
premjera. aplinką tausojantis 
ūkininkavimas 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 pasaulio lie-
tuvių jaunimo susitikimas 2018. 
Regionai lietuvoje – be kultūros 
pasmerkti? tiesioginė transliaci-
ja. 14:30 legendos 15:15 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje 15:45 
Muzikos talentų lyga 2018 17:15 
Kultūros teismas 18:00 Nes man 
tai rūpi 18:45 Kiotas. Romantiška 
pažintis su nacionalinėmis ver-
tybėmis 19:30 Madlina 21:00 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom” 21:30 pirmosios 
operos Lietuvoje „Elenos pa-
grobimas” koncertinis atlikimas. 
transliacija iš Valdovų rūmų 
23:00 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus 23:50 Anapus 
čia ir daba 00:40 Kino žvaigždžių 
alėja. Įsilaužėliai 02:15 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
03:00 Stambiu planu 03:45 Sti-
lius 04:40 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 16:30 premje-
ra. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:15 Dainos lietuvai 18:45 
Speciali laida. Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės akto Signata-
ro Mykolo Biržiškos ir jo šeimos 
narių palaikų pasitikimas. 20:25 
Loterija „Keno Loto” 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas 20:59 Loterija 
„Jėga” 21:00 Į dienos šviesą 23:05 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 5 23:50 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 00:35 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  

 
06:10 Dienos programa 06:15 
“Mano gyvenimo šviesa” (187-
189) 07:30 “Neramūs ir triukšmin-
gi” (26) 07:55 “Volkeris, teksaso 
reindžeris” (151) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 “ponas Bynas” (6) 
11:30 Nuo... Iki... 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 “Gyvenimo 
daina” (26) 14:25 “Dvi širdys” (927) 
14:55 “Dvi širdys” (928) 15:25 “Dvi 
širdys” (929) 15:55 “Dvi širdys” 
(930) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istori-
jos 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 Nekviesta 
viešnia 00:15 “Judantis objektas” 
(20) 01:10 paskutinis uošvių iš-
bandymas 

 
05:15 Elementaru 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Hortonas 08:40 Drako-
nų 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 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 
Tavo kompanija 00:20 Elementaru 
01:20 Kvantikas 02:10 Amerikie-
čiai 03:05 Aferistas 03:55 paskuti-
nis iš vyrų 04:25 paskutinis iš vyrų 
04:50 Elementaru  

 
06:00 “auklė” (7-9) 07:25 “pro-
kurorų patikrinimas” (477) 08:35 

“44-as skyrius” (100) 09:30 “Tei-
singumo agentai” (8) 10:30 “Kobra 
11” (2) 11:35 “Mirtinas ginklas” (12) 
12:35 “Stoties policija” (24) 13:45 
“prokurorų patikrinimas” (478) 
14:50 “44-as skyrius” (101) 15:50 
“teisingumo agentai” (9) 16:50 
“Kobra 11” (3) 17:55 “Mirtinas 
ginklas” (13) 18:55 “Stoties poli-
cija” (25) 20:00 Info diena 20:25 
“Nusikaltimų miestas” (12) 21:00 
Kvietimas draugauti 22:50 porinin-
kai 00:40 “Juodasis sąrašas” (10) 
01:30 “Išbandymų diena” (13)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (22) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. archeologė Marija Gimbutie-
nė“ 07:10 Šiandien kimba 08:10 
„Delta“ (2/9) 09:15 „Rojus“ (79) 
10:20 „Neišsižadėk“ (13) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (6/3) 12:30 
„Iššūkis“ (2/1) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/24) 
14:55 „Delta“ (2/9) 16:00 Re-
porteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/26) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Saugi 
vaikystė“.” 19:00 „Iššūkis“ (3/6) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 
„Ragana“ (1/6) 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Saugi 
vaikystė“.” 23:00 2018 m. „Formu-
lės-1“ čempionatas. Didžiosios Bri-
tanijos Gp apžvalga. 00:05 „Delta“ 
(2/9) 01:05 „Iššūkis“ (1/10) 02:00 
„Merdoko paslaptys“ (6/3) 02:45 
„Neišsižadėk“ (7) 03:35 „Svarbiau-
sia - įstatymas“ (8) 04:20 „Merdo-
ko paslaptys“ (6/3) 

 
06:10 Televitrina 06:30 Žūklė lau-
kinėje gamtoje 07:00 Visureigiais 
per aliaską 08:00 Kaulai 09:00 
Nuo amato iki verslo 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Naujakuriai 11:00 
Naujakuriai 11:25 Kobra 11 12:25 
Vedęs ir turi vaikų 13:30 Iš peties 
14:30 Televitrina 15:00 Juokin-
giausi 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 vai-
kų 19:25 Rezidentai 19:55 Rezi-
dentai 20:30 Filologyno berniukai 
21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 
pašėlęs policininkas 22:30 Naša 
Raša 23:00 Vizijos 00:10 Kobra 11 
01:15 Naujakuriai 02:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
02:25 Simpsonai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Iškilmingas koncertas 
„Gloria Lietuvai” 07:25 lesė 07:50 
Stop juosta 08:20 atspindžiai 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2 
09:15 labas rytas, lietuva 12:00 
DW naujienos rusų kalba 12:15 
Gamtos sergėtojai 12:41 Gamtos 
sergėtojai 13:10 Mano tėviškė 
13:25 Durys atsidaro 13:50 Madli-
na 15:20 Mažasis atradėjas 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 lesė 16:05 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 16:30 laba diena, 
Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 18:30 Kelias į namus 
19:00 aRtS21 19:30 premjera. 
ten, kur namai 5 20:30 LRT auk-
so fondas 21:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom” 21:55 
pabėgimas iš „Islamo valstybės” 
22:45 Jausmų galia 00:30 DW 
naujienos rusų kalba 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 11:40 
Giminės 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 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:15 Auksi-
nis protas 19:30 Klausimėlis 19:56 
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 ra-
dijo žinios 03:05 Gimę tą pačią 
dieną 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Mano tautinis kostiumas. 
būta ir atkurta  

 
06:10 Dienos programa 06:15 
“Mano gyvenimo šviesa” (190-
192) 07:30 “Neramūs ir triukš-
mingi” (1) 07:55 “Volkeris, teksaso 
reindžeris” (152) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 Oplia! 11:25 “policijos 
akademija” (20) 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 “Gyvenimo 
daina” (27) 14:25 “Dvi širdys” (931) 
14:55 “Dvi širdys” (932) 15:55 “Dvi 
širdys” (933) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Gyvenimiškos isto-
rijos 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 Užsienietis 
00:20 “Judantis objektas” (21) 
01:15 Nekviesta viešnia 

 
05:35 Du tėvai ir du sūnūs 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 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 
auklė pagal iškvietimą 00:15 Ele-
mentaru 01:15 Kvantikas 02:05 
amerikiečiai 02:55 ekstrasensų 
mūšis 03:55 paskutinis iš vyrų 
04:45 Elementaru  

 
06:00 “auklė” (10-12) 07:25 “pro-
kurorų patikrinimas” 08:35 “44-as 
skyrius” (101) 09:30 “teisingumo 

agentai” (9) 10:30 “Kobra 11” (3) 
11:35 “Mirtinas ginklas” (13) 12:35 
“Stoties policija” (25) 13:45 “Džu-
na” (1) (Dzhuna) 14:50 “44-as 
skyrius” (102) 15:50 “teisingumo 
agentai” (10) 16:50 “Kobra 11” (4) 
17:55 “Mirtinas ginklas” (14) 18:55 
“Stoties policija” (26) 20:00 Info 
diena 20:25 “Nusikaltimų mies-
tas” (13) 21:00 Mirtinas ginklas 2 
23:15 Kvietimas draugauti 01:00 
“persekiotojas” (3) 01:45 “Detek-
tyvų istorijos” (8)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (23) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 „24/7“ 07:40 
Vasara tiesiogiai su D 08:10 
„Delta“ (2/10) 09:15 „Rojus“ (80) 
10:20 „Neišsižadėk“ (14) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (6/4) 12:30 
„Iššūkis“ (2/2) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/25) 
14:55 „Delta“ (2/10) 16:00 Repor-
teris 16:30 Vasara tiesiogiai su D 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/27) 18:00 Reporteris 18:52 
Orai 18:55 Rubrika „Išmanus kai-
mas“.” 19:00 „Iššūkis“ (3/7) 20:00 
Reporteris 20:30 Vasara tiesiogiai 
su D 20:57 Orai 21:00 „Ragana“ 
(1/7) 22:00 Reporteris 22:52 Orai 
22:55 Rubrika „Išmanus kaimas“.” 
23:00 „Gluchariovas“ (1/24) 00:05 
„Delta“ (2/10) 01:05 „Iššūkis“ (1/11) 
02:00 „Merdoko paslaptys“ (6/4) 
02:45 „Neišsižadėk“ (8) 03:35 
„Svarbiausia - įstatymas“ (9) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (6/4)  

 
06:10 Televitrina 06:30 Filology-
no berniukai 07:00 Bearas Gryll-
sas. Išlikimas 08:00 Kaulai 09:00 
Sandėlių karai 09:30 CSI Majamis 
10:30 Naujakuriai 11:25 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Re-
zidentai 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų 
vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai  
20:30 Filologyno berniukai 21:00 
Žinios 21:28 Orai 21:30 Ugnis ir 
ledas 23:15 pėdsakai 00:20 Ko-
bra 11 01:15 Naujakuriai 02:05 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 02:30 Simpsonai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bardų festivalis „akaci-
jų alėja 2017”. 1 d 07:10 Džiun-
glių būrys skuba į pagalbą 2 
07:25 lesė 07:50 Kelias į namus 
08:20 Septynios Kauno dienos 
08:50 Nuo gamyklos konveje-
rio 2 09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Gamtos sergėtojai 12:41 
Gamtos sergėtojai 13:15 Nacio-
nalinis turtas 13:45 Nes man tai 
rūpi 14:30 pabėgimas iš „Islamo 
valstybės” 15:20 Mažasis atradė-
jas 15:30 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 15:40 lesė 16:05 Nuo 
gamyklos konvejerio 2 16:30 La-
ba diena, lietuva 18:00 Misija 
18:30 atspindžiai 19:00 laisvės 
vėliavnešiai 19:25 premjera. ten, 
kur namai 5 20:15 2018 FIFa pa-
saulio futbolo čempionato apžval-
ga 20:45 Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą 21:30 Dokumentinė apy-
braiža „Mes nugalėjom” 22:00 
premjera. Islamas ir Vakarai 22:50 
antradienio detektyvas. premjera. 
Komisarė lanc 00:45 DW naujie-
nos rusų kalba 

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 

18.�5 val.
Mykolo Biržiškos ir jo šeimos 

narių palaikų pasitikimas

 

�1.00 val.

„Mirtinas ginklas 2“

 

1�.�0 val.

„Kodas: L.O. B. I. A. I.“

 

1�.�0 val.

„Žvėrelių maištas“
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TV PROgRAmA

Ketvirtadienis, liepos 1� d. Penktadienis, liepos 1� d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 6 
10:50 Komisaras Reksas 11:40 
Giminės 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 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:15 Auk-
sinis protas 19:30 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 leidimas 
žudyti 23:10 premjera. aukštuo-
menės daktaras 6 23:55 Štutgar-
to kriminalinė policija 6 00:40 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 01:05 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Stilius 04:00 lRt radijo ži-
nios 04:05 Dokumentinė istorinė 
laida „lietuvos kolumbai” 

 
06:10 Dienos programa 06:15 
“Mano gyvenimo šviesa” (196-
198) 07:30 “Neramūs ir triukš-
mingi” (3) 07:55 “Volkeris, teksaso 
reindžeris” (154) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 Oplia! 11:25 “policijos 
akademija” (22) 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 “Gyvenimo 
daina” (29) 14:25 “Dvi širdys” (938) 
14:55 “Dvi širdys” (939) 15:25 “Dvi 
širdys” (940) 15:55 “Dvi širdys” 
(941) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istori-
jos 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 trigubas 
X 00:50 “Judantis objektas” (1) 
01:40 prisiminti pavojinga 03:40 
alchemija XIX. Mano Milošas 
04:10 RetROSpeKtYVa. Kul-
tūrinė dokumentika 

 
05:20 Elementaru 06:10 Televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 Simpsonai 07:55 Kam 
ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 10:30 
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 
Kalinių lėktuvas 01:35 Kalinių lėk-
tuvas 03:35 Užburtas ratas 

 
06:00 “auklė” (16) 06:30 “auklė” 
(17) 07:00 “auklė” (18) 07:30 
“Džuna” (2) 08:35 “44-as skyrius” 
(103) 09:30 “teisingumo agentai” 

(11) 10:30 “Kobra 11” (5) 11:35 
“Mirtinas ginklas” (15) 12:35 “Sto-
ties policija” (27) 13:45 “Džuna” (3) 
14:50 “44-as skyrius” (104) 15:50 
“teisingumo agentai” (12) 16:50 
“Kobra 11” (6) 17:55 “Mirtinas gin-
klas” (16) 18:55 “Stoties policija” 
(28) 20:00 Info diena 20:25 Sa-
vaitės kriminalai 21:00 Amerikos 
kikboksininkas 22:50 12 pėdų po 
vandeniu 00:35 “persekiotojas” (5) 
01:25 “Kas žudikas?” (37) 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (25) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo 
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su 
D 08:10 „Delta“ (2/12) 09:15 „Ro-
jus“ (82) 10:20 „Rasputinas“ (5) 
11:25 „Merdoko paslaptys“ (6/7) 
12:30 „Iššūkis“ (2/4) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(1/27) 14:55 „Delta“ (2/12) 16:00 
Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/29) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Vers-
lo genas“.” 19:00 „Iššūkis“ (3/9) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 
„Ragana“ (1/9) 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Vers-
lo genas“.” 23:00 „Gluchariovas“ 
(1/26) 00:05 „Delta“ (2/12) 01:05 
„Iššūkis“ (2/1) 02:00 „Merdoko 
paslaptys“ (6/6) 02:45 „Raspu-
tinas“ (3) 03:35 „Svarbiausia - 
įstatymas“ (11) 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (6/6)  

 
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI Majamis 10:30 Naujakuriai 
11:00 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 
Saša ir tania 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 Katastrofiškai nesė-
kmingas filmas 23:15 pėdsakai 
00:25 Išeities kodas 02:05 Kapito-
nas amerika. pirmasis keršytojas 
04:10 Simpsonai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bardų festivalis „akaci-
jų alėja 2017”. 3 d 07:10 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 07:25 
lesė 07:50 linija, spalva, for-
ma 08:20 lietuva mūsų lūpose 
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 
2) 09:15 labas rytas, lietuva 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
12:15 Gamtos sergėtojai 12:41 
Gamtos sergėtojai 13:10 Euro-
maxx 13:40 Klauskite daktaro 
14:30 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu 4 15:20 
Mažasis atradėjas 15:30 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Le-
sė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 9  
16:30 laba diena, lietuva 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Menora 18:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvi-
nis 18:30 Nacionalinis turtas 18:55 
lietuva mūsų lūpose 19:25 Stop 
juosta 19:55 UeFa Čempionų ly-
gos atrankos rungtynės. Kauno 
„Stumbras” – limasolio „apollon” 
22:00 Mano tėviškė 22:15 lietuvių 
kino klasika 23:45 DW naujienos 
rusų kalba 00:00 Dabar pasauly-
je 00:30 purpurinis vakaras 2016 
02:10 Elito kinas

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 
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 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:15 
Auksinis protas 19:30 Beatos vir-
tuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
20:59 loterija „Jėga” 21:00 Duo-
kim garo! 22:35 Gamtos inspekto-
riai 23:00 Fantastiškas penktadie-
nis. auksinė akis 01:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 6 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Šiandien 
prieš 100 metų. Dokumentinė 
apybraiža, skirta ketinimams Vo-
kietijos didiką Urachą von Viur-
tembergą skelbti lietuvos karaliu-
mi Mindaugu II 04:30 Klausimėlis  

 
06:10 Dienos programa 06:15 
“Mano gyvenimo šviesa” 07:05 
“Mano gyvenimo šviesa” 07:30 
“Neramūs ir triukšmingi” (4) 07:55 
“Volkeris, teksaso reindžeris” 
(155) 08:55 Rytas su lNK 10:55 
Oplia! 11:25 “policijos akademija” 
(23) 12:25 Gyvenimiškos istori-
jos 13:25 “Gyvenimo daina” (30) 
14:25 “Dvi širdys” (942) 14:55 
“Dvi širdys” (943) 15:25 “Dvi šir-
dys” (944) 15:55 “Dvi širdys” (945) 
16:30 labas vakaras, lietuva 
17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 SAVAI-
tĖS HItaS pabėgimo planas 
23:05 Karštis 02:15 trigubas X 

 
05:10 Kaulai 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 mū-
sų, 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 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 Bembis 
21:00 Apsimeskime farais 23:10 
loganų sėkmė 00:05 Sėkmės, 
džentelmenai! 02:05 loganų sė-
kmė 04:10 Apsimeskime farais  

 
06:00 “auklė” (19) 06:30 “auklė” 
(20) 07:00 “auklė” (21) 07:30 
“Džuna” (3) 08:35 “44-as skyrius” 
(104) 09:30 “teisingumo agentai” 
(12) 10:30 “Kobra 11” (6) 11:35 
“Mirtinas ginklas” (16) 12:35 “Sto-

ties policija” (28) 13:45 “Džuna” (4) 
14:50 “44-as skyrius” (105) 15:50 
“teisingumo agentai” (13) 16:50 
“Kobra 11” (7) 17:55 “Mirtinas 
ginklas” (17) 18:55 “Stoties poli-
cija” (29) 20:00 Info diena 21:00 
absoliutus blogis 2. apokalipsė 
22:50 Amerikos kikboksininkas 
00:40 “persekiotojas” (6) 01:30 
“Kas žudikas?” (38) 02:30 Abso-
liutus blogis 2. apokalipsė  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Vietna-
mas“ 06:20 programa 06:24 TV 
parduotuvė 06:30 „Nuostabūs po-
jūčiai“ 06:40 Krepšinio pasaulyje 
su V 07:10 Grilio skanėstai 07:40 
Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Del-
ta“ (2/13) 09:15 „Rojus“ (83) 10:20 
„Rasputinas“ (6) 11:25 „Merdoko 
paslaptys“ (6/8) 12:30 „Iššūkis“ 
(2/5) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/28) 14:55 „Del-
ta“ (2/13) 16:00 Reporteris 16:27 
Orai 16:30 Gyvenimo būdas 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/30) 
18:00 Reporteris 18:45 Keliauk 
su „Reporteriu“ 18:57 Orai 19:00 
„Iššūkis“ (3/10) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Grilio skanės-
tai 21:00 „Ragana“ (1/10) 22:00 
Reporteris 22:15 Keliauk su „Re-
porteriu“ 22:27 Orai 22:30 Vasara 
tiesiogiai su D 23:00 „Gluchario-
vas“ (1/27) 00:05 „Delta“ (2/13) 
01:05 „Iššūkis“ (2/2) 02:00 „Mer-
doko paslaptys“ (6/7) 02:45 „Ra-
sputinas“ (4) 03:35 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (12) 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (6/7)  

 
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 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 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:00 
Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 Kapitonas Ame-
rika. pirmasis keršytojas 00:15 Ka-
tastrofiškai nesėkmingas filmas 
01:45 Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 purpurinis vakaras 
2016. pirmas koncertas 07:45 
Vienuolynų kelias lietuvoje 08:20 
pažvelk į profesiją kitaip 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 9 09:15 
labas rytas, lietuva 12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Gam-
tos sergėtojai 12:42 Gamtos ser-
gėtojai 13:10 Stop juosta 13:40 
Stambiu planu 14:25 lRt OpUS 
ORe. Grupė „Happyendless” 
15:20 Mažasis atradėjas 15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 lesė 16:05 Kaip atsiranda 
daiktai 9 16:30 laba diena, lietu-
va 18:00 Mokslo sriuba 18:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 19:30 
premjera. ten, kur namai 5 20:25 
Kultūros teismas 21:15 Europos 
kinas. alonzanfanas 23:00 „Vil-
niaus festivalis 2017” 00:45 DW 
naujienos rusų kalba 01:00 Dabar 
pasaulyje 01:30 purpurinis vaka-
ras 2016 03:05 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, liepos 11 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 Mano tė-
viškė 12:00 Gedulingos mišios 
Šventų Jonų bažnyčioje 13:00 
Speciali laida 14:58 Loterija „Ke-
no Loto” 15:00 Žinios 15:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:15 Auksinis protas 19:30 
Šiandien prieš 100 metų 19:56 
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 6 
23:45 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6 00:30 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Šiandien prieš 100 metų. 
Dokumentinė apybraiža, skirta ke-
tinimams Vokietijos didiką Urachą 
von Viurtembergą skelbti lietuvos 
karaliumi Mindaugu II 01:30 Ryto 
suktinis su Zita Kelmickaite 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios  

 
06:10 Dienos programa 06:15 
“Mano gyvenimo šviesa” (193-
195) 07:30 “Neramūs ir triukš-
mingi” (2) 07:55 “Volkeris, teksaso 
reindžeris” (153) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 Oplia! 11:25 “policijos 
akademija” (21) 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 “Gyvenimo 
daina” (28) 14:25 “Dvi širdys” (934) 
14:55 “Dvi širdys” (935) 15:25 “Dvi 
širdys” (936) 15:55 “Dvi širdys” 
(937) 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 prisiminti pavojinga 
00:50 “Judantis objektas” (22) 
01:45 Užsienietis

 
05:35 Du tėvai ir du sūnūs 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
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 14:30 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 tV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 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 
Užburtas ratas 00:50 Elementaru 
01:45 Kaulai 02:35 amerikiečiai 
03:30 ekstrasensų mūšis 04:30 
paskutinis iš vyrų  

 
06:00 “auklė” (13-15) 07:30 “Džu-
na” (1) 08:35 “44-as skyrius” (102) 

09:30 “teisingumo agentai” (10) 
10:30 “Kobra 11” (4) 11:35 “Mir-
tinas ginklas” (14) 12:35 “Stoties 
policija” (26) 13:45 “Džuna” (2) 
14:50 “44-as skyrius” (103) 15:50 
“teisingumo agentai” (11) 16:50 
“Kobra 11” (5) 17:55 “Mirtinas 
ginklas” (15) 18:55 “Stoties poli-
cija” (27) 20:00 Info diena 20:25 
“Nusikaltimų miestas” (14) 21:00 
12 pėdų po vandeniu 22:45 Mir-
tinas ginklas 2 01:00 “persekioto-
jas” (4) 01:45 “Vanity Fair. Visiškai 
slaptai” (4)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (24) 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“ (2/11) 09:15 „Rojus“ (81) 
10:20 „Neišsižadėk“ (14) 11:25 
„Merdoko paslaptys“ (6/6) 12:30 
„Iššūkis“ (2/3) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/26) 
14:55 „Delta“ (2/11) 16:00 Re-
porteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/28) 18:00 Reporteris 
18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (3/8) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 
„Ragana“ (1/8) 22:00 Reporteris 
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ 
(1/25) 00:05 „Delta“ (2/11) 01:05 
„Iššūkis“ (1/12) 02:00 „Merdoko 
paslaptys“ (6/5) 02:45 „Neišsi-
žadėk“ (9) 03:35 „Svarbiausia - 
įstatymas“ (10) 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (6/5)  

 
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 13:25 Rezidentai 14:00 
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 
Saša ir tania 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 Išeities kodas 23:20 
pėdsakai 00:15 Kobra 11 01:15 
Naujakuriai 02:05 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 02:30 
Simpsonai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Bardų festivalis „akaci-
jų alėja 2017”. 2 d 07:15 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 07:25 Le-
sė 07:50 pradėk nuo savęs 08:20 
Nacionalinis turtas 08:50 Nuo ga-
myklos konvejerio 2 09:15 Labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Gamtos sergėto-
jai 12:41 Gamtos sergėtojai 13:10 
linija, spalva, forma 13:35 Stilius 
14:30 Islamas ir Vakarai 15:20 
Mažasis atradėjas 15:30 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 15:40 Le-
sė 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 
2 16:30 laba diena, lietuva 17:30 
Dokumentinė apybraiža „Mes nu-
galėjom” 17:55 Kultūrų kryžkelė 
18:25 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionato apžvalga 18:55 UeFa 
Čempionų lygos atrankos rungty-
nės. Marijampolės „Sūduva” – Ni-
kosijos apOel. 21:00 Septynios 
Kauno dienos 21:30 premjera. 
Didžiosios Visatos paslaptys su 
Morganu Frimanu 4 22:15 Elito 
kinas. Naktinis traukinys į lisabo-
ną 00:00 DW naujienos rusų kalba 
00:15 Dabar pasaulyje 

�1.00 val.

„Apsimeskime farais“

 

�1.00 val.

„12 pėdų po vandeniu“

 

��.�0 val.

„Kalinių lėktuvas“

 

Šeštadienis, liepos 1� d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 07:20 premjera. alvi-
nas ir patrakėliai burundukai 2 
07:30 premjera. Detektyvė Mire-
tė 07:45 premjera. Stebuklingoji 
Boružėlė 08:10 Karinės paslap-
tys 09:00 labas rytas, lietuva 
09:30 Žinios 12:00 Vestfalijos 
taikos premijos įteikimo Baltijos 
šalims ceremonija 13:35 puaro 
15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 
Loterija „Keno Loto” 15:45 Ži-
nios. Orai 16:00 2018 FIFa pa-
saulio futbolo čempionato apž-
valga 16:45 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas 19:00 Klau-
simėlis 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Gražiausi metai – geriausios 
dainos 22:30 Didieji kunigaikš-
čiai 23:55 auksinė akis 02:00 
Karinės paslaptys 02:45 Stilius. 
Gyvenimo būdo žurnalas 03:40 
Beatos virtuvė 04:30 Gražiausi 
metai – geriausios dainos   

 
06:25 Dienos programa 06:30 
“Žvėrelių būrys” (4) 06:55 “Ne-
ramūs ir triukšmingi” (3) 07:20 
“”Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai” (5) 07:45 “Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys” (18) 
08:10 “pabaisiukas Bansenas” 
(5) 08:35 “tomo ir Džerio šou” 
(18) 09:00 “Saugokis meškinų” 
(40) 09:15 “Saugokis meškinų” 
(41) 09:30 “Drakonų kova. Su-
per” (27) 09:55 KINO pUSRY-
ČIaI pramuštgalviai iškylauja 
11:35 Mano naujas geriausias 
draugas 13:25 “pričiupom!” 
(4) 13:55 Šnipų klubas 15:45 
policijos akademija 6. Miesto 
apgultis 17:30 “Geriau vėliau, 
negu niekada” (2) 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
SUpeRKINaS Madagaskaras 
21:15 pametę galvas las Vega-
se 23:15 Griaustinis tropikuose 
01:15 pabėgimo planas 

 
06:15 Televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladinas 
08:30 Šreko Helovinas 09:00 
Skaniai ir paprastai 09:30 Mais-
to kelias 10:00 Šebos karalienės 
lobis 11:00 Viščiukas Cypsius 
12:35 Meilė keliauja laiku. Safyrė 
15:00 Gatvės šokiai 2 16:45 Eks-
trasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 19:25 Eurojackpot 19:30 
Karalius Ralfas 21:35 Iksmenai. 
praėjusios ateities dienos 00:05 
Gili aistros jūra 02:00 Iksmenai. 
praėjusios ateities dienos 04:15 
amerikiečiai  

 
06:15 “auklė” (15) 06:45 “auklė” 
(16) 07:15 “auklė” (17) 07:45 
“auklė” (18) 08:15 “auklė” (19) 

08:45 Sveikatos aBC televitrina 
09:00 Brydės 09:30 apie žūklę 
10:00 “Vaikai šėlsta” (4) 10:30 
“Džiunglių princesė Šina” (3) 
11:30 “Gamtos stebuklas. Naš-
laičiai” (4) 12:40 “Anthonis Bour-
dainas. Nepažįstami kraštai” (6) 
13:40 “ekstrasensų mūšis” (9) 
15:45 “Nusikaltimų miestas” (14) 
16:15 “Reali mistika” (34) 17:15 
“Vanity Fair. Visiškai slaptai” (5) 
18:15 “Kas žudikas?” (39) 19:30 
Muzikinė kaukė 22:45 MaNO 
HeROJUS Vienveidis 00:30 
aŠtRUS KINaS apsėstasis 
Maiklas Kingas 02:05 Muziki-
nė kaukė 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Bangladešas“ 06:30 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 07:55 „TV Europa pri-
stato. ledo vaikai“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 08:45 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Grilio skanėstai 
10:30 Gyvenimo būdas 11:00 
„Iššūkis“ (1/11; 1/12) 13:00 „Bal-
toji vergė“ (19; 20) 15:00 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 15:15 
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Ži-
nios 16:13 Orai 16:15 Rubrika 
„Saugi vaikystė“.” 16:20 „Neiš-
sižadėk“ (16; 17) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(17 tęs. 18) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Deimantų medžioto-
jai“ (3; 4) 22:00 Žinios 22:27 Orai 
22:30 „Deimantų medžiotojai“ (4 
tęs.) 23:00 „Iššūkis“ (1/11; 1/12) 
01:00 „pražūtingi smaragdai“ 
(53; 54) 02:40 „Baltoji vergė“ 
(19; 20) 04:10 „Geriausios nar-
dymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“ 
(1/11; 1/12)  

 
06:10 Televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Sandėlių ka-
rai 09:00 Vienam gale kablys 
09:30 Žūklė laukinėje gamto-
je 10:00 Nuo amato iki verslo 
10:30 Visureigiais per aliaską 
11:30 Jokių kliūčių! 12:30 Sun-
kiausios profesijos pasaulyje 
14:00 Bjauriausi darbai pasauly-
je 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 21:53 Sportas 21:58 
Orai 22:00 Užkandinė ant ratų 
01:15 Užkandinė ant ratų 03:10 
Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 08:05 Misija. Vilnija 08:30 
pažvelk į profesiją kitaip 09:00 
Mokslo sriuba 09:30 Muzikos 
talentų lyga 2018. 6 d 11:00 
tragiškoji daktaro Fausto is-
torija 13:30 Klauskite daktaro 
14:20 Stilius 15:10 atžalos 16:00 
Euromaxx 16:35 Miestas 17:30 
atspindžiai 18:00 prisikėlimo 
ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 Akistatos 19:37 Akistatos 
20:30 Stambiu planu 21:15 Kino 
žvaigždžių alėja. premjera. Džu-
das 23:15 lRt OpUS ORe. Gru-
pė „Baltas kiras” 00:15 Dabar 
pasaulyje 00:45 europos kinas. 
alonzanfanas 02:30 Miestas 
03:25 pažvelk į profesiją kitaip 
03:50 Klauskite daktaro 04:45 
Istorijos detektyvai

1�.�0 val.

„Karalius Ralfas“
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VERTA ŽINOTI
HOROSKOPAS
Liepos 9-15 d.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

INGRIDA (INGA) VALINSKIENĖ
Stichija: Vanduo
Planeta: Mėnulis

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

Spalvos: oranžinė, sidabrinė, žalia

REKLAMA

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Antradienį ar trečiadienį netikė-
ta žinia gali pakeisti visos dienos 
planus. Laukite nekviestų svečių. 
Aktyvi visuomeninė veikla antro-
je savaitės pusėje gali baigtis au-
dringu meilės romanu. Nebijokite 
savo natūralios prigimties ir porei-
kių, priimkite ir mylėkite save tokį, 
koks esate.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

svarbiausias savo mintis išdės-
tykite pirmadienį ar antradienį 
- būsite išklausytas rimtai ir ati-
džiai. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
netikėkite tais, kurie labai karštai 
tikina esą jūsų pusėje. sekmadienį 
galite švaistyti savo laiką, bet tik 
ne pinigus.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

savaitės pradžioje galimi pokyčiai 
tarnyboje. Pasistenkite nesikišti ir 
nesileiskite įtraukiamas į asmeni-
nius kitų žmonių reikalus. jei už-
siimsite apkalbomis, gali smarkiai 
nukentėti jūsų reputacija. savait-
galį pasistenkite praleisti gero-
je kompanijoje, žinančioje, kaip 
linksmai praleisti laiką.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

jei pirmoje savaitės pusėje suge-
bėsite pareigą suderinti su malo-
numu, nušausite du zuikius vienu 
šūviu. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
pasistenkite nepulti į depresiją 
vien dėl to, kad kai kurie žmonės 
nesilaiko savo pažadų. Labiau pa-
sikliaukite savo jėgomis. sekma-
dienį pasirūpinkite savo išvaizda.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Pirmadienį ar antradienį atsitiks 
kai kas, kas pagaliau atvers jums 
akis. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
būsite pilnas jėgų, tik pasistenki-
te jas protingai panaudoti. Antro-
je savaitės pusėje turėsite progos 
pamąstyti apie naujovių pliusus ir 
minusus.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Nebūkite įkyrus savaitės pradžio-
je - nieko tuo nepasieksite. Tre-
čiadienį ir ketvirtadienį gali tekti 
išgirsti ne vieną tuščią pažadą ar 
nerealų verslo planą. Būkite at-
sargus pasirašinėdamas doku-
mentus. Tikriausiai turėsite (ar jau 
turite) puikių idėjų, kaip praleisti 
savaitgalį.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Pirmomis savaitės dienomis mi-
nioje, viešose vietose jausitės kur 
kas geriau nei namuose. savaitės 
viduryje ypač atidžiai skaičiuoki-
te pinigus, kad išlaidos neviršytų 
pajamų. savaitgalį turėtumėt kur 
nors išvykti, kad ir trumpam.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Pasistenkite, kad bloga nuotaika 
ar šiaip emocijos savaitės pradžio-
je neatsilieptų darbo reikalams. 
susierzinimas praeis, o klaidas 
teks taisyti ilgai. savaitės vidu-
ryje nesiginčykite dėl akivaizdžių 
dalykų. Penktadienis ir šeštadienis 
- labai tinkamos dienos ką nors 
patobulinti namų ūkyje.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Pirmadienį ar antradienį gali nu-
tikti kažkas tokio, kas pakeis jū-
sų planus visai savaitei. savaitės 
viduryje gali tekti gerokai pasi-
rūpinti dėl būsimosios karjeros, 
reputacijos ar įvaizdžio. Fizinė 
veikla penktadienį ar šeštadienį 
būtų labai naudinga. sekmadie-
nį pasistenkite nieko neteisti ir 
nesmerkti.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

savaitės pradžioje jums pavyks 
savo požiūrio teisingumu įtikinti 
aplinkinius, bet visą realų darbą 
įgyvendindamas savo idėją turė-
site nuveikti pats. Ką gi, jums bent 
jau netrukdys. Iš savo veiklos an-
troje savaitės pusėje galite tikėtis 
neblogo finansinio pelno. Šią sa-
vaitę turėsite gana daug reikalų su 
žmonėmis iš tokių sferų, su kurio-
mis paprastai nesusiduriate.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Verslo reikalus geriausiai seksis 
tvarkyti pirmomis savaitės die-
nomis. savaitės viduryje atidžiai 
klausykitės - galite ir turite pasi-
mokyti iš svetimų klaidų, kad ne-
reikėtų mokytis iš savų. sekma-
dienį gali tekti kardinaliai pakeisti 
savo nuomonę ar požiūrį į kažką.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Tramdykite emocijas savaitės pra-
džioje, kitaip turėsite bėdos. Būki-
te atsargus - kai kas norėtų, kad 
jūs pasirodytumėte iš blogosios 
pusės. Tai, ką sužinosite penkta-
dienį ar šeštadienį, gali neatnešti 
jums nei laimės, nei sėkmės.

Popiežius: norėti 
pagyti ir pasitikėti 

Jėzumi
Sekmadienio vidudienio 

maldoje popiežius Pranciš-
kus pirmiausia aptarė dienos 
Evangeliją, kurios centre yra 
tikėjimo tema, vėliau atkrei-
pė savo klausytojų dėmesį į 
situacijas Nikaragvoje, Siri-
joje, Tailande, Etiopijoje ir 
Eritrėjoje, priminė savo bū-
simą kelionę į Barį, kur su-
sitiks su Artimųjų Rytų Baž-
nyčių vyresniaisiais ir kartu 
melsis už taiką.

Dievas neatstumia
Sekmadienio Evangelija 

pasakojo apie tai, kaip siel-
varto prispaustas sinagogos 
vyresnysis Jajiras paprašė Jė-
zaus pagydyti jo dvylikame-
tę dukrą. „Nenusigąsk, vien 
tikėk!“, sako jam Jėzus ir tą 
akimirką, kai buvo pranešta 
apie mergaitės mirtį, iš kurios 
Viešpats, vėliau, ją pažadino. 
Į šio pasakojimo vidų įsiter-
pia kitas: Jėzui einant į Jajiro 
namus prie jo slapčia prisilie-
tė, nors tai nebuvo leistina, ir 
pagijo kraujoplūdžiu serganti 
moteris. „Dukra, tavo tikėji-
mas išgelbėjo tave, eik rami 
ir būk išgijusi iš savo ligos“, 
jai ištarė Jėzus.

Pasak popiežiaus Pranciš-
kaus, šie du pasakojimai su-
sikryžiuoja, abiejų centras 
yra vienas ir tas pats – tikėji-
mas, jie parodo Jėzų kaip gy-
vybės ir gyvenimo versmę, 
kaip tą, kuris grąžina gyve-
nimą tam, kuris pasitiki juo. 
Abiejų pasakojimų veikėjai, 
mergaitės tėvas ir serganti 
moteris, nėra Jėzaus moki-
niai, tačiau išklausomi dėl 
savo tikėjimo.

Iš to suprantame, - sakė 
popiežius, - kad visi yra pri-
imami į Viešpaties kelią: nie-
kas neturi jaustis įsiveržėliu, 
piktnaudžiautoju ar beteisiu. 

Priėjimui prie Jėzaus širdies 
reikia vieno: trokšti išgijimo 
ir pasitikėti, patikėti save. Jū-
sų klausiu – ar jaučiate, jog 
jums reikia pagijimo? Iš ko 
nors, iš nuodėmės, iš proble-
mų? Ir jei tai jaučiate, ar tiki-
te Jėzumi?

Šiame Evangelijos pusla-
pyje, pasak popiežiaus, su-
sipina tikėjimo ir Jėzaus vi-
siems siūlomo naujo gyveni-
mo temos. Įžengęs į namus, 
kur guli mirusi mergaitė Jis 
sako, jog mergaitė nėra mi-
rusi, tačiau „miega“. Jėzus 
yra Viešpats ir jam mirtis 
yra „miegas“: tad nereikia 
prarasti vilties. Labiau reikia 
baimintis kitokios mirties; 
blogio užkietintos širdies. 
Širdies mirties. Šios tikrai tu-
rime bijoti, nors ir ji netaria 
paskutinio žodžio, nes Tėvo 
begalinis gailestingumas di-
desnis ir už ją.

Jėzus sugrąžino gyveni-
mą mirusiai mergaitei, sir-
gusiai moteriai. Jis ir mums 
sako, kad ir kaip žemai bū-
tume puolę, „kelkis, drąsos, 
kelkis“.

Situacijos pasaulyje
Po „Viešpaties Angelo“ 

maldos popiežius Pranciš-
kus atkreipė dėmesį į įvai-
rias situacijas pasaulyje, pir-
miausia Nikaragvoje. Ši šalis 
pateko į tikrą pilietinę krizę: 
socialiniai protestai virto su-
sirėmimais gatvėse, kurių 
metu žuvo dešimtys žmo-
nių, daugybė buvo sužeisti, 
dar kiti – areštuoti. Katalikų 
Bažnyčia nuo pat pradžių 
stengėsi tramdyti aistras ir 
tarpininkauti dialoge.

Atnaujindamas maldą už 
mylimus Nikaragvos žmones 
trokštu prisidėti prie pastan-
gų, kurias deda šalies vysku-
pai ir daugybė geros valios 
žmonių, tarpininkaudami ir 
liudydami nacionaliniame 
dialoge, demokratijos kely-
je, - sakė popiežius.

Jis taip pat paminėjo Si-
rijos Daraa provinciją, kur 
pastaruoju metu vyko inten-
syvūs karo veiksmai, neap-
lenkę mokyklų ir ligoninių, 
išprovokuodami naują tūks-
tančių pabėgėlių bangą. Po-
piežius pakvietė veikti, kad 
ir taip daugybę išbandymų 
patyrę žmonės nekentėtų dar 
daugiau.

Tarp daugybės konfliktų 
privalu pažymėti iniciaty-
vą, kurią galima pavadinti 
istorine, kuri yra gera nau-
jiena: šiomis dienomis, po 
dvidešimties metų, Etiopijos 
ir Eritrėjos vyriausybės pra-
dėjo kalbėti apie taiką. Tegu 
šie susitikimai įžiebia vilties 
šviesą šioms dviem šalims ir 
visam Afrikos kontinentui, - 
sakė popiežius.

Šventasis Tėvas taip pat 
paminėjo dramą Tailande: 
daugiau nei prieš savaitę 
vienoje grotoje liko įkalinti 
dvylika vaikų, vienos futbolo 
komandos narių, ir jų 25 me-
tų amžiaus treneris. Jie lankė 
šią grotą, tačiau staigūs lietūs 
pakėlė vandens lygį grotos 
viduje ir užkirto kelią. Buvo 
mobilizuotos gausios gel-
bėtojų pajėgos, tačiau ir jie 
negali prasibrauti iki vietos, 
kur, tikimasi, vaikai galėjo 
prisiglausti. Popiežius užti-
krino savo maldą ir už juos.

Galiausiai Pranciškus pri-
minė, kad kitą šeštadienį 
vyks į Barį, kur taip pat at-
vyks daug Artimųjų Rytų 
Bažnyčių ir krikščionių ben-
druomenių vyresniųjų speci-
aliai maldai už visą regioną, 
kuriame kenčia tiek mūsų 
brolių ir seserų.

Prašau visų savo malda ly-
dėti šią taikos ir vienybės pi-
ligrimystę, - sakė popiežius 
Pranciškus savo klausyto-
jams, kuris, pasveikinęs dar 
kelias piligrimų grupes, su 
visais atsisveikino priminęs, 
jog liepos mėnuo tradiciškai 
skirtas Brangiausiojo Kris-
taus Kraujo pamaldumui. 
Prieš kelias dienas audienci-
joje šį pamaldumą praktikuo-
jančioms asociacijoms po-
piežius pabrėžė jo vertę, nes 
„Kristaus Kraujas yra išgel-
bėjimo versmė pasauliui“.

Mažesniųjų brolių 
kapucinų pripažini-

mo metinės
Į Lietuvą kapucinai atvy-

ko XX amžiaus pradžioje, po 
Pirmojo pasaulinio karo.

Mažesnieji broliai kapu-
cinai antradienį Romoje pa-
minėjo ordino pripažinimo 
490-ąsias metines. Popiežius 
Klemensas VII 1528 metų 
liepos 3 dieną bule „Religio-
nis zelus“ oficialiai pripažino 
kapucinus, kilusius iš Mažes-
niųjų brolių reformos.

Kapucinų šeimos vyres-
nieji paminėjo pripažinimo 
metines savo generalinėje 

kapituloje Romoje. Po kon-
ferencijos kapucinai dalyva-
vo metinėms skirtose Mišio-
se, kurias aukojo su Kapu-
cinų generaliniu ministru t. 
Mauro Jöhri.

Kapucinų generalinės ka-
pitulos tema: „Vieni temaz-
goja kitiems kojas“ primena 
Mažesniųjų brolių įsteigimo 
regulą, kurią parašė šv. Pran-
ciškus Asyžietis: „Niekas te-
nebūna vadinamas prioru, o 
visi tebūna vadinami papras-
tai mažesniaisiais broliais. 
Ir vieni temazgoja kitiems 
kojas“.

2012 metais buvo 10.364 
kapucinų vienuoliai, gyve-
nantys 106 pasaulio kraštuo-
se. Kapucinų ordiną sudaro 
80 provincijų ir kelios dešim-
tys generalinių ir provincinių 
provincijų. Į Lietuvą kapuci-
nai atvyko XX amžiaus pra-
džioje, po Pirmojo pasaulinio 
karo. Kapucinai vienuoliai 
šiuo metu darbuojasi Vilniu-
je, Kaune ir Jurbarko rajone, 
Petrašiūnų gailestingumo na-
muose vykdo socialinę vei-
klą, tarnauja reabilitaciniuose 
centruose, vadovauja maldos 
grupėms.

VATICAN NEWS

Ir katalikai šypsosi
Grįžta vyras iš komandi-

ruotės. O žmona jam visą 
laiką buvo neištikima.
Ir meldžiasi jinai Dievui:
– Viešpatie, išgelbėk ma-

ne!
Dievas sako:
– Gerai. Šį kartą išgelbė-

siu, bet žinok – po metų nuo 
vandens mirsi.
Žmona galvoja: „Na, kaip 

nors... Bus gerai“. Ir visus 
metus jinai prie vandens 
nė nesiartina. Nei prie eže-
ro, nei prie upės, visai artyn 
neina. Bet po metų jinai iš-
važiuoja į komandiruotę, ir 
ten pasiūlo kruizą per Juo-
dąją jūrą.
„Na, – galvoja, – dėl manęs 

vienos tikrai Dievas laivo 
neskandins“.
Ir įsėdo į laivą. Tik staiga 

beplaukiant prasidėjo audra. 
Ji šaukia:
– Viešpatie, išgelbėk ma-

ne!
O Dievas atsako:
– Ne, atėjo laikas mirti.
– Bet tu dėl manęs vienos 

juk laivo neskandinsi?!
– Aš jus visas paleistuves 

per visą šalį visus metus 
rinkau!
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

Savaitė istorijos pusla-
piuose

15�� m. liepos � d.: mirė Lenkijos 
karalius ir Lietuvos didysis ku-

nigaikštis Žygimantas Augustas. Pasibaigė 
lietuvių kilmės gediminaičių ( jogailaičių) 
dinastija (nuo 1�1� m.).

180� m. liepos � d.: tarp Rusijos ir 
Prancūzijos sudaryta Tilžės 

taika. Įkurta nuo Prancūzijos priklausoma 
Varšuvos kunigaikštystė, į kurią įėjo Lietu-
vos Užnemunė.

18�0  m. liepos � d.: Rusijos caro 
Nikolajaus I įsakymu panai-

kintas Lietuvos statutas, Lietuvoje įvesti 
bendri Rusijos įstatymai.

�005  m. liepos � d.: įvyko ketu-
rių sprogimų serija Londo-

no viešajame transporte. Šio teroristinio 
akto metu žuvo mažiausiai 55 žmonės, 
�00 sužeistų.

1��8m. liepos 8 d.: LssR mT nutari-
mu nacionalizuoti visų tikybų 

maldos namai, kiti bažnyčių pastatai bei 
kulto objektai. Pradėtas ideologinis Lietu-

vos Katalikų Bažnyčios puolimas.

1���m. liepos 8 d.: Vasko da ga-
ma išplaukė iš Portugalijos  

į kelionę aplink Afriką į Indiją. Vaskas da 
gama paliko Lisaboną su keturiais laivais 
ir 1�0 žmonių įgula, kurioje būta nemažai 
kalinių. jis turėjo malšinti maištus, kovoti 
su didelėmis audromis ir skorbutu, alinusiu 
įgulą. 1��� m. rugsėjį Portugaliją pasiekė 
tik 55 žmonės. V. da gama buvo gausiai 
apdovanotas kaip žmogus, kuriam pavyko 
iki galo įgyvendinti planą ir gavo „Indijos 
jūrų admirolo“ titulą.

1�0�m. liepos 8 d.: Poltavos mū-
šyje Rusijos caras Petras I su-

mušė Švedijos karalių Karolį XII. Lemiamas 
persilaužimas Šiaurės kare.

1�8�m. liepos � d.: Vytautas susi-
taikė su jogaila, sudegino tris 

kryžiuočių pilis ir grįžo į Lietuvą.

1�01m. liepos � d.: savojos princas 
Eugenijus pradėjo Ispanijos pa-

veldėjimo karą. Ispanijos įpėdinystės karas 
baigėsi 1�1� m. balandžio 11 d. Utrechte 
sudarius taikos sutartį tarp Prancūzijos, Is-
panijos, Didžiosios Britanijos, jungtinių Ny-

derlandų Provincijų bei savojos bei 1�1� m. 
kovo � d. Raštate ir rugsėjo � d. Badene 
sudarius taikos sutartį tarp Šventosios Ro-
mos imperijos ir Prancūzijos. Karo rezulta-
tai gerokai sumažino Prancūzijos aktyvu-
mo galimybes Europos politikoje. Ispanija 
taip pat faktiškai buvo palikta nuošalyje 
nuo didžiosios Europos politikos.

181�m. liepos � d.: san migel de 
Tukumano kongresas Nepri-

klausomybės rūmuose paskelbė Argenti-
nos nepriklausomybę nuo Ispanijos.

1�8�m. liepos � d.: žaibas trenkė 
į jorko minsterį – didžiausią 

Anglijos gotikinę bažnyčią. Kilęs gaisras 
sudegino stogą, bet svarbiausios verty-
bės nenukentėjo.

1��5m. liepos 10 d.: Deitono mies-
telyje ( jAV) prasidėjo „Bež-

džionių procesas“: buvo teisiamas �� me-
tų mokytojas Dž. skoupsas, išdrįsęs mo-
kiniams dėstyti Čarlzo Darvino žmogaus 
evoliucijos teoriją. mokytojas nubaustas 
100 jAV dolerių bauda.

1���m. liepos 10 d.:  sovezo mies-
te (Šiaurės Italijoje) dėl sprogi-

mo chemijos gamykloje žuvo augmenija ir 
apie �0 tūkst. gyvūnų. Žmonių evakuacija 
pradėta tik liepos �� d.

1�18m. liepos 11 d.:  Lietuvos Vals-
tybės Taryba išrinko Viurten-

bergo hercogą Vilhelmą fon Urachą Lie-
tuvos karaliumi mindaugu II. Liepos �5 d. 
Vokietijos kancleriui georgui fon Hartlin-
gui atsisakius pripažinti Lietuvos karalys-
tės nepriklausomybę, Lietuvos Valstybės 
Taryboje kilo krizė. 1�18 m. spalio �0 d. 
karą bepralaiminčiai Vokietijai pagaliau 
pripažinus Lietuvos teisę į nepriklausomą 
gyvenimą, lapkričio � d. Lietuvos Valstybės 
Taryba atšaukė savo liepos 11 d. nutarimą 
dėl V. fon Uracho išrinkimo Lietuvos kara-
liumi. Vilhelmas fon Uranchas kartais va-
dinamas „šimto dienų karaliumi“.

1��0 m. liepos 1� d.: maskvoje 
pasirašyta Lietuvos-Rusijos 

taikos sutartis. Rusija de jure pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę.

1��0 m. liepos 1� d.: prie Durbės 
ežero (netoli Liepojos) įvyko 

Durbės mūšis, kuriame žemaičiai, kuršiai ir 
estai sutriuškino Livonijos ordino pajėgas.

Liepos 6 d.
PENKTADIENIS

Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) diena

Tarptautinė bučinių diena
Saulė teka 04:50

leidžiasi 21:57
Dienos ilgumas 17.07

Delčia (23 mėnulio diena)
Marija, Nervydas, Ginvilė, Do-
minyka, Domė, Mindaugas, 

Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti, konservuoti ir šal-

dyti vaisius.

Liepos 7 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė kooperacijos 
diena

Saulė teka 04:51
leidžiasi 21:56

Dienos ilgumas 17.05
Delčia (24 mėnulio diena)

Sangailas, Vilgailė, Estera, Asti-
jus, Elita, Sangaudas

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, salierus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, kaupti, konservuoti ir šal-

dyti vaisius.

Liepos 8 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė alergijos diena
Saulė teka 04:52

leidžiasi 21:55
Dienos ilgumas 17.03

Delčia (25 mėnulio diena)
Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, 
Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir konservuoti šakniavaisius.

Liepos 9 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 04:53
leidžiasi 21:54

Dienos ilgumas 17.01
Delčia (26 mėnulio diena)

Marcelina, Veronika, Algirdas, 
Algirdė, Leonardas, Marcė, 

Vera
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius 
ir konservuoti šakniavaisius.

Liepos 10 d.
ANTRADIENIS

7 broliai miegantys
Saulė teka 04:54

leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.00

Delčia (27 mėnulio diena)
Amalija, Prudencija, Rufina, 

Gilvainas, Eirimė
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 11 d.
TREČIADIENIS

Pasaulio gyventojų diena
Saulė teka 04:55

leidžiasi 21:53
Dienos ilgumas 16.58

Delčia (28 mėnulio diena)
Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, 

Pijus, Kipras
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, salierus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS 
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+16 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

38KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6170 nSv/val. 

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

Atsakymai

LIEPOS

7
Š E Š TA D I E N I s

VILNIUs
+18

+16
LIEPOS

8
sEKmADIENIs

+18
KLAIPĖDA

+15 +18+15

LIEPOS

9
P I R m A D I E N I s

LIEPOS

10
A N T R A D I E N I s

LIEPOS

11
T R E Č I A D I E N I s

LIEPOS

12
KETV IRTAD IEN Is

LIEPOS

13
P E N K TA D I E N I s

VILNIUs
+23

+15
+24
KLAIPĖDA

+15 +21+15

VILNIUs
+18

+14
+20

KLAIPĖDA
+13 +21+13

VILNIUs
+19

+13
+19
KLAIPĖDA

+14 +20+12

VILNIUs
+19

+15
+21
KLAIPĖDA

+14 +24+15

VILNIUs
+23

+15
+24
KLAIPĖDA

+15 +25+13

VILNIUs
+23

+15
+23
KLAIPĖDA

+15 +24+12


