Klinika „Teradenta“
savo pacientams siūlo
visas odontologines
paslaugas

Abiturientų pasiekimų
kraitėje – septyni
šimtukai

SKAITYKITE 3 p.

TREČIADIENIS

Klojimo teatrų
festivalyje
netrūko geros
nuotaikos

SKAITYKITE 6 p.
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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Į gyvenimą išlydėta 94-oji
abiturientų laida

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Nustatytas afrikinio kiaulių
maro atvejis kiaulių laikymo
vietoje Birštono savivaldybėje
Gautas Nacionalinio
maisto ir veterinarijos
rizikos vertinimo instituto
2018-07-11 tyrimų
protokolas Nr. 2-18/10612
G1-3, kuriuo patvirtinama,

kad kiaulių laikymo
vietoje (bandos Nr.
41308100660), esančioje
Birštono sav. Birštono
sen. Bučiūnų k. iš trijų
NUKelta Į 2 p. 

Žemaitkiemyje nuvilnijo
Naujosios Ūtos seniūnijos
vasaros šventė vasaros šventė „Žiedų

Dumplainiai

abiturientams.
Laima

DUOBLIENĖ
Penktadienį brandos
atestatai buvo įteikti
98 Prienų „Žiburio“
gimnazijos 94-osios laidos

„Jūs visada liksite mūsų
mokiniais, mūsų gimnazistais, mūsų vaikais, kad ir į ką
beišaugtumėte ar kur likimas
jus benublokštų. O mes visada liksime jūsų mokytojais,
auklėtojais, patarėjais arba

tiesiog žmonėmis, į kuriuos
nedvejodami galite kreiptis“,–
kalbėjo gimnazijos direktorė
Irma Kačinauskienė.
Ji išskirtinai padėkojo Dainai Mazuronytei, kuri gimnaziją baigė aukštesniuoju
NUKelta Į 6 p. 

Dainų šventė – meno kolektyvų
įvertinimas ir patriotiškumo egzaminas
SKAITYKITE 8 p.

Alzheimeris ar
natūrali senatvė:
kaip atskirti
ankstyvuosius
ligos požymius?
SPECIALIAI IŠ VILNIAUS
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SKAITYKITE 7 p.

REKLAMA

Išleistuvės Birštono
gimnazijoje

Prabėgo dar viena Lietuvos
dainų šventė. Dar viena
šventė, suvienijusi viso
pasaulio lietuvius. Ypač

tuos, kurių tėvų, senelių,
protėvių atminimas dar ir
šiandien yra gyva istorija.

Turbūt sunku apsakyti, kaip
nuostabu, kad ši istorija yra
saugoma ir perduodama iš
kartos į kartą, kad ji yra puoselėjama bet kokia kaina, bet
kokiais resursais. Nuostabu

matyti, kaip mūsų tautosaka
atgimsta net tolimiausiuose
planetos užkampiuose!
Ir dar nuostabiau matyti, su
kokiu džiaugsmu, entuziazmu
ir ryžtu į tai žvelgia lietuvių
tautosakos puoselėtojai – ne
tik savo rankomis slaptai audę
NUKelta Į 2 p. 

taku“, skirta atkurtos
Lietuvos valstybės
šimtmečiui.

Laima

DUOBLIENĖ
Praėjusį šeštadienį
Žemaitkiemio kaime vyko
Naujosios Ūtos seniūnijos

Šventė prasidėjo jau popietę sporto varžybomis. Buvo
varžomasi futbolo baudinių,
krepšinio baudų metimų, paNUKelta Į 3 p. 

Kelių direkcijos atsakymas
į mero raštą dėl tranzitinio
transporto eismo nukreipimo
Birželio 8 d. Prienų r.
savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas
raštu kreipėsi į Lietuvos
automobilių kelių direkciją
(toliau – LAKD) prie
Susisiekimo ministerijos
dėl kelio Nr. A16 Vilnius–
Prienai–Marijampolė
rekonstrukcijos darbų
Prienų mieste.

Rašte paaiškinta, jog Savivaldybės saugaus eismo komisija 2018 m. vasario 15 d.
posėdyje buvo pritarusi rangovo UAB „Fegda“ prašymui
leisti, vykdant darbus, visiškai
uždaryti eismą rekonstruojamame ruože su sąlyga, kad
visi pagrindiniai srautai keliuose nuo Vilniaus, Kauno,
Marijampolės, Alytaus būtų
iš anksto nukreipti aplinkiniais
keliais, nurodant, jog Prienuose vyksta remonto darbai. Neatsižvelgusi į Saugaus eismo
komisijos sprendimą, LAKD

visu statybos darbų laikotarpiu
patvirtino apvažiavimo schemas Prienų m. gatvėmis.
Prieš rangovui pradedant
magistralinio kelio Nr. A16
rekonstrukcijos darbus vaizdo registratoriumi buvo užfiksuota visų Prienų gatvių,
per kurias nukreiptas tranzitinis transportas, asfalto dangos būklė. Akcentuota, kad
miesto gatvės nepritaikytos
tokiam intensyviam sunkiojo
transporto eismui, todėl šiais
metais esant ypač aukštai
aplinkos temperatūrai gatvių
asfalto dangos būklė akivaizdžiai blogėja, didėja provėžos,
atsiranda pažeidimų.
2018 m. birželio 11 d. rangovas UAB „Fegda“ pradėjo Vytauto g. rekonstrukcijos
darbus, kurių metu transporto
eismas leidžiamas tik viena
eismo juosta abiem kryptiNUKelta Į 3 p. 

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
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Neišrinktų kandidatų duomenys nebebus prieinami visuomenei



Rinkimuose pralaimėjusių kandidatų duomenys, pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK),
viešai bus skelbiami ribotą laiką. Siūloma, kad kandidatų duomenys vieši būtų vieną kadenciją, o
paskui prieiga prie jų apribojama. Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) su institucijomis svarsto, kaip
įgyvendinti pradėjusį galioti ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Ketinant griežtinti verslinę žvejybą, žvejai baiminasi likti be darbo
Seimo Aplinkos apsaugos komitetui siūlant sugriežtinti žvejų verslininkų veiklą, versline žvejyba
užsiimantys žvejai sako, kad didelė dalis jų liktų be darbo. Tuo metu pataisų rengėjai teigia, jog
tai pagerintų žuvų išteklių apsaugą. Siūloma nuo kitų metų drausti verslinę žvejybą Baltijos jūros
priekrantėje, 3 kilometrų spinduliu nuo Klaipėdos jūrų uosto ir 1 kilometro spinduliu nuo Šventosios.

Dainų šventė – meno kolektyvų
įvertinimas ir patriotiškumo egzaminas
Nustatytas afrikinio kiaulių
maro atvejis kiaulių laikymo
vietoje Birštono savivaldybėje
ATKelta IŠ 1 p.
nugaišusių kiaulių paimtų
mėginių nustatytas
afrikinis kiaulių maras
(toliau – AKM). Ūkyje buvo
laikomos 4 nedeklaruotos
kiaulės.

2018-7-12 vieta skelbiama
AKM židiniu .

Aplink židinį
nustatyta 3 km.
apsaugos zona, į
kuria įeina:
Birštono sav. Birštono sen.
Babronių k., Birštono vs., Bučiūnų k., Būdų k., Dimšiškių
k., Geležūnų k., Gojaus k.,
Jundeliškių k., Kamiliavos
k., Kimbirų k., Nečiūnų k.,
Nemajūnų k., Padvariškių k.,
Paverknių I k., Paverknių II k.,
Pelėšiškių k., Šilaičių k., Šilėnų k., Širvinių k., Tauliukų k.,
Voseliūnų k., Žvirgždėnų k.;
Prienų r. sav. Jiezno sen.
Jundeliškių k., Kukiškių k.,
Sokonių k., Voseliūnų k.;

Aplink židinį
nustatyta 10 km.
priežiūros zona, į
kuria įeina:
Birštono sav. Birštono sen.
Balvoniškių k., Dirvoniškių
k., Dzingeliškių k., Grikapėdžio k., Gudakalnio k., Ivoniškių k., Kernuvių k., Lengveniškių k., Matiešionių k.,
Medeikonių k., Moibelių k.,
Naudžiūnų k., Panemunio k.,
Siponių k., Šaltinėnų k., Škėvonių k., Trakelių k., Vaitiškių k., Žemaitkiemio k., Birštono m.;

Prienų r. sav.:
Ašmintos sen. Alksniakiemio k., Davaitbalio k., Kalvių k., Pociūnų k., Rūdupio
k., Šmitiškių k., Važatkiemio
k., Žarijų k.,
Balbieriškio sen. Giraitiš-

kių k., Naravų k., Paduoblio
k., Žiegždrių k.,
Jiezno sen. Anglininkų k.,
Apušoto k., Benčiakiemio
k., Beniukų k., Beržynų k.,
Dambavos k., Daukantų k.,
Dvareliškių k., Grikapėdžio
k., Jiezno Kolonijų k., Jiezno
m., Julijanavos k., Juodaviškių k., Kadikų k., Karveliškių
k., Kašonių k., Kisieliškių k.,
Kurmoniškių k., Liciškėnų
k., Lingėniškių k., Marginių
k., Medeikonių k., Mediniškių k., Musninkų k., Nibrių
k., Padriežiškių k., Paverknių
k., Pelekonių k., Sobuvos k.,
Strazdiškių k., Šilaičių k., Šilinių k. Truncų k., Verbyliškių k., Vėžionių k., Vilūnėlių
k., Vincentavos k., Žideikonių k.,
Prienų sen. Prienų m.,
Stakliškių sen. Pikelionių
k.;
Židinio vietoje gaišenos
saugiai sunaikintos užkasant,
atlikta pirminė židinio dezinfekcija, tvartas užplombuotas
Apsaugos ir priežiūros zonose bus skubiai surašomi
kiaulių ūkiai, tie kurie nėra
deklaravę savo kiaulių bandos, privalo kuo skubiau tai
padaryti;
Draudžiamas bet koks
kiaulių judėjimas ir vežimas viešaisiais ar privačiais
keliais;
Apie visas ūkyje nugaišusias arba susirgusias kiaules nedelsiant pranešama
VMVT.
Visuose kiaulių ūkiuose privalu laikytis biosaugos reikalavimų, riboti transporto ir asmenų judėjimą.
Paskerdus kiaulę savo reikmėms būtina paimti mėginius AKM tyrimams ir tik
žinant, kad skerdiena neužkrėsta, ją bus galima naudoti
maistui. VMVT 

ATKelta IŠ 1 p.
lietuviškos trispalvės juostas
senjorai, bet ir jaunimas. Netgi tas jaunimas, kuris gimė jau
kitoje – laisvoje Lietuvoje.
Lietuvos dainų šventė – tai
šventė ne tik žiūrovams, klausytojams bei įvairių liaudiškų amatų mugėse parduodamų kūrinių pirkėjams, tai, ko
gero, didžiausia šventė ir jos
dalyviams. Visi šioje šventėje
dalyvaujantys liaudies meno,
folkloro kolektyvai bei pavieniai atlikėjai visų pirma gauna
svarbiausia – įvertinimą. Metus laiko kiekvieno kolektyvo
ruošiamos šventėje numatytos programos yra vertinamos
komisijos, kuri ir nusprendžia,
ar konkretus kolektyvas vertas dalyvauti Dainų šventėje,
ar ne. Deja, šią atranką pereina tikrai ne visi – tik patys
geriausi. Todėl kolektyvai

neretai prieš šias atrankas net
keletą metų intensyviai lavina
savo įgūdžius, balsus, šokius,
grojimą vien tam, kad taptų
tais geriausiais. Tais, kurie yra
tinkami būti Dainų šventės
dalyviais – patekti tarp keleto dešimčių tūkstančių iš trijų
milijonų – visos Lietuvos.
Pastangos atperka ne tik
siekius, bet ir patį svarbiausią
– bendruomeniškumą, kuriam
kelio nepastoja ir gamta. Daugelis dalyvių, atvykę į Dainų
šventę, patenka į tikrą repeticijų maratoną. Dainų šventėje
visi kolektyvai – tūkstančiai
dalyvių – susijungia į vieną
didelį kolektyvą ir, norėdami
viską atlikti sklandžiai, net kelias dienas visi kartu repetuoja, nepaisydami oro sąlygų ar
stadionus užgulusios tamsos.
Repetuoja iki išsekimo, po re-

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

www.naujasisgelupis.lt
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Kiekvieną kartą
kitokia
Jau daugelį metų organizuojama Dainų šventė kasmet
būna kažkuo kitokia. Nors
kartais keičiasi įvairių šventės dalių turinys, apimtys bei
vieta, tačiau visos Dainų šven-

visi dalyviai turėjo patys atsivežti ne tik patalynę, bet ir
miegojimui skirtus čiužinius,
kas vėlgi sukėlė nepatogumų,
nes visą šitą „turtą“ reikėjo atvežti ir sutalpinti į dalyviams
skirtas mokyklines klases.
Visgi, nors nakvynės vietos
bei maitinimas kasmet kinta ir
galbūt nėra toks geras, koks
galėtų būti pagerbiant dalyvių
ryžtą ir įdėtą darbą, šventės
dalyvius visas dienas lydėjo
puiki nuotaika.
Deja, Šokių dienos koncerto žiūrovai bei dalis Ansamblių vakaro žiūrovų dėl pasikeitusios bilietų tikrinimo
tvarkos šventę labiau peikė,
nei džiaugėsi. Dėl didelio žiūrovų antplūdžio ir stringančio
patekimo į koncertus, daugelis jų į koncertų pradžią labai
vėlavo, dar kitiems – nebeliko vietų. Žinoma, šios proble-

Folkloro kolektyvai prieš išvykimą į Dainų šventę.

LEIDĖJAS:

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

peticijos tikėdamiesi tik vieno
– ilgos dalyvių eilės prie dušo ir miego ant vienos iš Vilniaus mokyklų grindų. Tai ir
yra Dainų šventės paradoksas
– net ir alinančios repeticijos
bei prastas oras nuo dalyvių
veidų nenugena šypsenos,
o iš širdies – džiaugsmo šilumos.
Ko gero, neįmanoma žodžiais apibūdinti šventės metu dalyvių širdyse vyraujančių emocijų, tai gali suprasti tik dalyvavusieji Dainų
šventėje.

jo ir žiūrovus. Diriguoti Šimtmečio dainų šventės chorui
stojo ir ilgametis šių švenčių
dirigentas Lioginas Abarius.
Banguojant choristų trispalvei suskambėjo „Lietuva,
brangi...“, kurią kartu su dainininkais atliko ir tūkstantinė
žiūrovų minia.
Jau liepos 1 d. rytą iš Prienų
bei daugelio Lietuvos rajonų į
Vilnių pajudėjo autobusai su
Šokių dienos dalyviais. Į pirmąsias repeticijas išskubėjo
liaudies šokių kolektyvai,
kuriuos su vaišėmis išlydėjo Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros,
sporto ir jaunimo skyriaus
vedėjas Rimantas Šiugždinis
bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė.
Šokėjams pasiekus apgyvendinimo vietas ir pradėjus
pirmąją repeticiją, Vilniuje
įvyko oficialus Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan
tos“ atidarymas. Kartu vyko ir
Pasaulio lietuvių ir Lietuvos

tės pamatu išlieka dvi pagrindinės dalys – Šokių ir Dainų
dienos. Todėl nekeista, kad
jos yra masiškiausios ir populiariausios.
Tiesa, dėl masiškumo kyla
ir šventės dalyvių aprūpinimo
problemų. Šiemet Šokių dienos koncerte dalyvavo daugiau nei 8 tūkst. šokėjų, o Dainų dienos koncerte – daugiau
nei 12 tūkst., tad nereikėtų
stebėtis, kad jau pirmosiomis
repeticijų dienomis kilo nesklandumų dėl dalyvių maitinimo. Tiesa, pačių šventės
dalyvių nuomonės dėl maitinimo tiekimo ir kokybės išsiskyrė – vieni skundėsi, kiti
prieštaravo, kad atvažiavo ne
pavalgyti, ir maitinosi savo
pačių atsivežtomis vaišėmis.
Tiesa, kai kur kilo problemų
ir dėl apgyvendinimo. Šiemet

mos nebuvo nemokamuose
renginiuose.

Šimtmečio dainų
šventė
Tradiciškai Dainų šventė
prasidėjo birželio 30-ąją Kauno Dainų slėnyje. Taip pagerbiamas miestas, kuriame 1924
m. pirmą kartą buvo surengta
Dainų diena. Todėl ir šių metų Lietuvos šimtmečio dainų
šventės „Vardan tos“ pirmoji
diena vadinama Dainų diena.
Kauno Dainų slėnyje susirinkę 1500 dainininkų bei šokėjų
žiūrovams padovanojo ne tik
girdėtas, širdyje gyvas dainas,
bet ir lašelį Kauno bei pačios
Dainų šventės istorijos. Į Kauno Dainų dieną susirinko ir
visi Dainų šventės dirigentai.
Ko gero, viena jausmingiausių koncerto akimirkų pakerė-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

tautinių bendrijų diena „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Na, o Vilnių
apgaubus tamsiems lietaus
debesims, 21 val., prasidėjo
šventės atidarymo renginys
Vingio parko estradoje. Čia
žiūrovai galėjo išvysti Laimio Vilkončiaus roko operą
„Eglė“, sukurtą pagal lietuvių liaudies epą „Eglė, žalčių
karalienė“. Tiesa, daugelis
žiūrovų šią operą stebėjo per
televizijos ekranus, o Vingio
parke siaučianti liūtis šia opera leido džiaugtis tik nedideliam būriui žiūrovų.
Liepos 2 d. prie Valdovų
rūmų vyko Vaikų tradicinių
amatų miestelio mugė bei
liaudies meno paroda „Gyvos
jungtys“ Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje.
NUKelta Į 4 p. 
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Nelaimės Pakistano renginyje aukų skaičius išaugo iki 130
Penktadienį įvykusi ataka buvo viena iš daugelio užpuolimų per Pakistano rinkimų kampaniją,
pasibaigsiančią liepos 25 dieną. Jie iš viso nusinešė 156 žmonių gyvybes. Savižudis sprogdintojas
detonavo bombą, vietos politikui Sirajui Raisani kalbantis su šalininkų minia pietvakarių Mastungo
apskrityje. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė grupuotė „Islamo valstybė“.



Airija pirmoji pasaulyje atsisakys valstybės investavimo į iškastinį kurą
Airija pirmoji iš pasaulio šalių atsisakys investuoti nacionalinės gerovės fondo lėšas į iškastinį
kurą. Šią savaitę Airijos parlamento žemieji rūmai patvirtino įstatymo projektą, pagal kurį Airijos
strateginių investicijų fondas (ISIF) įpareigojamas kuo skubiau parduoti tokį turtą, kuris vertinamas
300 mln. eurų. Bendra ISIF valdomo turto vertė siekia 8,9 mlrd. eurų.

Klinika „Teradenta“ savo pacientams
siūlo visas odontologines paslaugas
Dainuoja Naujosios Ūtos laisvalaikio salės moterų vokalinis ansamblis.

Žemaitkiemyje nuvilnijo Naujosios Ūtos
lės šeimoje, būti aktyviems ir
seniūnijos vasaros šventė
stiprinti bendruomenę.
ATKelta IŠ 1 p.
plūdimio tinklinio, smiginio,
šaškių ir kiek neįprastose rąsto pjovimo ir pasagos mėtymo
rungtyse. Vaikai savo vikrumą ir greitumą demonstravo
estafetėse.
Šventės metu Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės konsultavo sveikos gyvensenos
klausimais.
Šventės dalyvius ir svečius
sveikinęs LR Seimo narys
Kęstutis Bacvinka džiaugėsi,

kad atvykęs į gimtinę jaučiasi
savas. Jis linkėjo, kad ir toliau
būtų puoselėjama bendruomeniškumo dvasia, kad šventės
burtų seniūnijos gyventojus.
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas, sveikindamas su vasara,
linkėjo, kad mūsų šalis ir toliau būtų laisva, mūsų kraštas
– dar gražesnis ir turtingesnis.
Seimo nario Andriaus Palionio padėjėjas Arūnas Vaidogas
Seimo nario vardu linkėjo visiems sveikatos, darnos, mei-

Koncertinėje programoje dainavo tik prieš devynis mėnesius susikūręs Naujosios Ūtos laisvalaikio salės moterų ansamblis (vad.
L.Sarnickienė), Veiverių KLC
vokalo studijos „Cukraus
pudra“ kvartetas ir atlikėjas
Mino.
Šventę organizavo Žemaitkiemio bendruomenė, Naujosios Ūtos seniūnija, PKLC
Naujosios Ūtos laisvalaikio
salė, parėmė UAB „Imota“ ir
Kęstučio Marčiulionio IĮ.

Smagiomis dainomis džiugino Veiverių KLC vokalo studijos „Cukraus pudra“ dainininkai.

Kelių direkcijos atsakymas į mero raštą dėl
tranzitinio transporto eismo nukreipimo
ATKelta IŠ 1 p.
mis, dėl ko dar labiau padidėjo
spūstys Prienuose.
Atsižvelgdamas į išdėstytas
aplinkybes ir į tai, kad UAB
„Fegda“ nėra numačiusi lėšų
gatvių dangai atstatyti, Savivaldybės meras rašte prašė
kuo skubiau nukreipti tranzitinio transporto eismą aplinkiniais keliais arba garantuoti, kad LAKD numatys lėšas
Prienų m. gatvių, per kurias
nukreiptas tranzitinio sunkiasvorio transporto eismas,
dangai atstatyti, kitu atveju
REKLAMA

Savivaldybės saugaus eismo
komisija priims sprendimą dėl
sunkiasvorio transporto eismo
uždraudimo vietinės reikšmės
Prienų miesto gatvėmis.
Kelių direkcija išnagrinėjo
mero prašymą ir liepos 12 d.
pateikė atsakymą. Jame paminėta, kad Kelių direkcija ėmėsi
papildomų veiksmų dėl transporto srautų sumažinimo vietinės reikšmės keliais ir birželio
19 d. raštu kreipėsi į rangovą
dėl papildomų nukreipiamųjų
ženklų, nurodančių apylankos
schemą ir leidžiančių pasirink-

ti alternatyvų maršrutą nevažiuojant Prienų miesto vietinės
reikšmės keliais (gatvėmis),
įrengimo. Šiuo metu ženklai
įrengti valstybinės reikšmės
magistraliniame kelyje A16
Vilnius–Prienai–Marijampolė ties Jiezno miesteliu, taip
pat skirtingų lygių kelių A16
Vilnius–Prienai–Marijampolė ir Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus transporto mazge,
taip iš dalies užtikrinant tranzitinio transporto nukreipimą
nuo Prienų miesto. SAVIVALDYBĖS inf. 

Pasaulinės sveikatos
organizacijos duomenimis,
pasaulyje 60–90 proc.
mokinių ir beveik 100 proc.
suaugusiųjų susiduria
su dantų ligomis. Su
periodonto ligomis yra
susidūręs beveik kas
antras vyresnis nei 35
metų žmogus.

Geriausias gydymas visada yra profilaktika, tačiau jau
esant pažeidimų reikia kreiptis į gydytoją odontologą.
Dantų kariesas, arba dantų ėduonis – viena labiausiai
pasaulyje paplitusių ligų, kuri
pažeidžia daugiau nei 90 proc.
visų pasaulio žmonių dantis.
Dantų ėduonis atsiranda, kai
dantų emalyje pradeda mažėti
mineralinių medžiagų (kalcio
ir fosforo). Taip atsitinka dėl
apnašose esančių bakterijų
veiklos. Jos išskiria rūgštis,
kurios pradeda ardyti emalį,
o vėliau ir dentiną. Ilgainiui
emalis lūžta ir susiformuoja
ertmė, paprastai pasireiškianti
kaip skylė dantyje. Ši liga neprofesionalų dažnai ir vadinama „skyle dantyje“.
Jei kariesas negydomas, pažeidimas eina gilyn, paveikiama danties pulpos kamera. Šis
pažeidimas vadinamas pulpitu. Pulpito gydymas yra kariozinių audinių pašalinimas ir
dažniausiai pažeistos pulpos
pašalinimas, šaknų kanalų sistemos mechaninis ir cheminis
apdorojimas bei užpildymas
plombine medžiaga. Dažnai
pacientams reikia pergydyti
dantų kanalus dėl esančio uždegimo, lūžusio instrumento
ar anksčiau nekokybiškai atlikto kanalų gydymo. Šis gydymas gali būti atliekamas tik
su mikroskopu.
Po dantų šaknų kanalų gydymo dažniausiai dantys yra

protezuojami. Dantų protezavimas paprastai atliekamas
esant pažeistiems danties audiniams, kai reikia restauruoti didesnius defektus, taip pat
protezuojami tie dantys, kuriems tenka didelis kramtymo
krūvis, protezavimas reikalingas ir keičiant senas neestetiškas, netikslias restauracijas.
Estetinis dantų protezavimas priekinių dantų srityje
siūlomas norint pakoreguoti
dantų formą, spalvą, uždaryti tarpelius. Dantų protezavimas šiandien neatsiejamas
nuo moderniųjų technologijų, kurios leidžia pagaminti
protezus, atitinkančius aukščiausius estetinius ir funkcinius reikalavimus.
Kai dantų jau neįmanoma
protezuoti arba išsivysčius stipriam periodontitui (kai sveiki dantys dėl kaulo nutirpimo
tampa paslankūs), dantys yra
šalinami. Pašalinus net ir vieną dantį ir jo neatkūrus protezuojant ar implantuojant,
pasikeičia visa kramtymo
sistema. Šalia defekto esantys
dantys pradeda krypti į defekto pusę, o antagonistai išilgėja. Įvykus šiems pokyčiams,
dantų protezavimas tampa
labai sudėtingas.
Vis dažniau gydytojai ir pacientai renkasi gydymą dantų
implantais. Daugumos odontologų nuomone, implantai
– vienas didžiausių šiuolaikinės odontologijos laimėjimų.
Dantų implantai – pastovus
natūralių dantų pakaitalas.
Jis laiko danties karūną ar
tiltą lyg šaknis laikytų dantį.Priešingai nei tiltai, dantų
implantai iš tikrųjų įsitvirtina
žandikaulyje. Anksčiau, kai
trūkdavo vieno danties, gretimi du dantys turėdavo būti

nušlifuoti. Dabar vienas implantas paprasčiausiai įtvirtinamas tarp dantų, nesukeliant
neigiamo poveikio šalia esantiems dantims.
Labai svarbu prižiūrėti savo dantis, juos laiku gydyti ir
taip išvengti tolesnių komplikacijų. Pas odontologą reikėtų apsilankyti bent du kartus
per metus.
Klinika „Teradenta“ savo
pacientams siūlo visas odontologines paslaugas: karieso,
dantų šaknų kanalų gydymą,
dantų šaknų kanalų pergydymą naudojant mikroskopą,
protezavimą ant dantų ir implantų, dantų šalinimą ir implantaciją, ortodontinį gydymą. „Teradenta“ taip pat dirba
su ligonių kasomis.
Klinikoje dirbantys gydytojai yra baigę savo srities rezidentūros programas, todėl
vadinami gydytojais odontologais specialistais ir savo
srityje yra tikri profesionalai.
Galite būti ramūs, jog pakliuvote į geras rankas, nes gydymas atliekamas ypač kruopščiai ir tiksliai.
Klinika „Teradenta“ turi panoraminį rentgeną ir gali ne
tik labai tiksliai diagnozuoti dantų ir žandikaulių ligas,
bet ir virtualiai suplanuoti visą gydymą. Virtualiai įvertinus paciento tyrimą ir tiksliai
suplanavus gydymą, maksimaliai sumažėja komplikacijų tikimybė.
Klinika „Teradenta“ įsikūrusi Laisvės a. 4, Prienuose. Darbo laikas: pirmadienis–penktadienis – 9–18
val, šeštadienis – 10–15 val.
Registruokitės nemokamai konsultacijai telefonu:
860265292 arba el.paštu
prienai@teradenta.lt 
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Vokietija žada Italijai priglausti 50 migrantų iš „Frontex“ laivų
Vokietija sekmadienį pranešė sutarusi su Italija priimti 50 iš 450 migrantų, įstrigusių dviejuose
Europos Sąjungos (ES) sienos apsaugos agentūros „Frontex“ laivuose Viduržemio jūroje. Roma nuo
šeštadienio prašė ES šalių priimti dalį šių migrantų, dreifuojančių šalia Italijos krantų.

Liepos 3 d. rytą iš visos Lietuvos bei Prienų į Vilnių pajudėjo dar viena vilkstinė autobusų, šįkart – su Folkloro dienos dalyviais. Jau 10 val. Ber-

ir laisvalaikio centro folkloro
ansamblis „Dūmė“ (vad. Dalė
Zagurskienė), Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centro folkloro
ansamblis „Jieznelė“ (vad. Ingrida Valentienė), Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Stakliškės“ (vad. Vida Beliukevičienė), Veiverių kultūros

nardinų sode, pilių teritorijoje
ir Katedros aikštėje prasidėjo
Folkloro diena „Didžių žmonių žemė“. Joje susivienijo
apie 6000 folkloro ansamblių
dalyvių, meistrų, kitų tradicijų
tęsėjų iš visų Lietuvos kraštų.
Savo dainomis, pasakojimais,
žaidimais bei šokiais visus
džiugino Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro (KLC)
Ašmintos laisvalaikio salės
folkloro grupė „Ošvenčia“
(vad. Rima Vilkienė), Prienų
KLC folkloro ansamblis „Gi-

ir laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Pasaga“ (vad.
Jadvyga Beikauskienė), Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Kankliukai“ (vad. Vilma Pučkienė)
ir Birštono kultūros centro
folkloro ansamblis „Raskila“
(vad. Algirdas Seniūnas ir Roma Ruočkienė). Na, o amatų
mugės prekeivius džiugino
VšĮ „Meninė drožyba“ vadovas, drožėjas Algimantas Sakalauskas.

ATKelta IŠ 2 p.
Parodoje buvo galima pamatyti apie 500 meistrų darbų.

Folkloro diena

REKLAMA

Į didelėje teritorijoje išsidėsčiusių net keletą scenų
vos buvo galima spėti subėgioti. Daugelis kolektyvų susijungė ir vienam ar keliems
bendriems kūriniams. Na, o
visus Prienų krašto kolektyvus galiausiai Gedimino pilies

A. Lukašenka nurodė ruoštis masiniam persėdimui į elektromobilius
Baltarusijos prezidento Aleksandro Lukašenkos išleistu dekretu atšaukiami mokesčiai ir rinkliavos
leidimams eksploatuoti elektromobilius Baltarusijoje, taip pat nulinami importo muitai Baltarusijoje
negaminamai jų įkrovos įrangai. Baltarusijos mokslo akademijai buvo nurodyta suprojektuoti
baltarusišką elektromobilį ir sukurti jo prototipą.

Dainų šventė – meno kolektyvų įvertinimas
bokšto papėdėje sujungė Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas. Jis ir
R. Šiugždinis, taip pat ir Prienų rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir
jaunimo skyriaus vyriausioji

specialistė Irena Urbanavičienė nuoširdžiai dėkojo kolektyvų vadovams ir perdavė
kolektyvams skirtus didelius
šakočius.
Nors Folkloro dieną bandė
sugadinti staiga iš dangaus
pabiręs lietus, jį greitai nuvijos varpų iš visos Lietuvos
gausmas. Katedros aikštėje
kiekvienas savo garsu ir vienu
metu visi drauge sugaudė net
60 varpų – Lietuvos žmogui,
dangui ir žemei. Apie Prienų kraštą susirinkusiesiems

„Šilas“ po koncerto

ja“ (vad. Dalė Zagurskienė),
Prienų KLC Pakuonio laisvalaikio salės folkloro ansamblis
„Obelėlė“ (vad. Renata Žibienė), Prienų KLC Šilavoto
laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“(vad. Saulė Blėdienė), Balbieriškio kultūros



pasakojo Prienų rajono savivaldybės mero patarėja
Jūratė Zailskienė, o Prienų
krašto varpu skambino 2017
m. Prienų krašto Metų kultūros darbuotojas, Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio centro liaudiškos muzikos kape-

los „Temela“ meno vadovas
Mindaugas Bartusevičius.
Vėl prapliupus lietui, visi
bėgo slėptis į šalia esančią Šv.
Jonų bažnyčią. Čia suskambo
800 kanklininkų liečiamos
kanklių stygos. Į kanklių koncertą „Skambėkite, kanklės“
sugužėję kanklių kolektyvai
Šv. Jonų bažnyčios skliautuose pažėrė stulbinančią muziką. Prie altoriaus, vargonų
balkone bei šoninėse navose
įsikūrę kanklininkai muzika

mi šokius artėjančiam Šokių
dienos koncertui, senamiestyje vyko Teatro diena „Sau,
tautai, žmonijai“. Jos metu
vaikų ir jaunimo teatrai pristatė poetines kompozicijas
„Lietuva, Tėvyne mūsų“, lėlių
teatrai vaidino Vydūno dramas arba spektaklius pagal jo
kūrybą. Suaugusiųjų mėgėjų
teatrai parodė originalius publicistinius vaidinimus, kurių
pagrindinis veikėjas – Vydūnas. Renginį vainikavo jau-

Beata Klimavičienė).
Temstant Kalnų parke tradiciškai prasidėjo Ansamblių vakaras „Tėvyne mūsų“.
Jame dalyvavo apie keturi
tūkstančiai dalyvių – dainų
ir šokių ansambliai, liaudies
instrumentų ansambliai bei
orkestrai, liaudiškos muzikos
kapelos, folkloro dainininkai
ir solistai instrumentalistai. Jame dalyvavo ir Birštono kultūros centro liaudiška kapela
„Lendrūnas“ (vad. Algiman-

„Kanklės“ po koncerto

užpildė kiekvieną bažnyčios
kertelę. Prie jų prisijungė ir
seniausias Lietuvoje kanklių
ansamblis – Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro Skriaudžių ansamblis „Kanklės“
(vad. Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė). Mažą miestelį
garsinantis ansamblis ne tik
pristatytas visiems susirinkusiems, bet ir tradiciškai
visiems atliko kūrinius „Oi
tu, ąžuolėli“ ir „Paklausykit jūs, lietuviai“, parašytus
ansamblio įkūrėjo, kanklių
meistro bei vargonininko
Prano Puskunigio.
Po kanklių koncerto įvyko ir vokalinių ansamblių
koncertas „Dėl žalio ąžuolyno“ Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. Jame dalyvavo geriausi šalies vokaliniai ansambliai,
tarp jų ir Prienų „Žiburio“
gimnazijos vaikinų vokalinis
ansamblis (vad. Roma Ruočkienė).

Ansamblių vakaras
Liepos 4 d., kol šokėjai vis
dar liejo prakaitą repetuoda-

nimo teatrų pasirodymai Katedros aikštės scenoje ir teatralizuotas arfos palydėjimas
bei išplukdymas Nerimi. Visus teatro mėgėjus džiugino
Prienų KLC Naujosios Ūtos
laisvalaikio salės mėgėjų teatras (vad. Alma Vaišnienė),
Prienų KLC mėgėjų teatras

(vad. Alma Vaišnienė), Jiezno
kultūros ir laisvalaikio centro
mėgėjų teatras „Žaltvykslė“
(vad. Angelė Jaruševičienė),
Birštono kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras (vad. Rimantas Jacunskas) bei Birštono vienkiemio teatras (vad.

tas Jazbutis).
Prieš koncerto pradžią
aukštai ant kalno įrengtą aukurą simboliškai įžiebė šeimos iš visų penkių etnografinių regionų. Šeimos motyvas
dominavo viso koncerto metu. Po Kalnų parko aikštę nuolat bėgiodami krykštavo tautiniais rūbeliais pasipuošę
vaikai, o juos ant rankų supo šeimos iš visos Lietuvos.
Daugelio širdis sujaudino ir
jaunosios mamos. Specialiai
į šį vakarą buvo pakviestos ir
savo atžalų dar besilaukiančios mamos, kurios koncerto
metu simbolizavo gimstančią gyvybę.
Ko gero didžiausias netikėtumas, kurio žiūrovai nesitikėjo, buvo virš aikštelės
skraidantys paukščiai. Šią
idėją pavyko įgyvendinti pasitelkus žmogaus protą
ir tobulėjančias technologijas. Virš aikštės skraidantys
paukščių modeliai sulaukė
itin gausių aplodismentų.

Šokių diena
Liepos 5 d. visų šokėjų bei
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Vengrų turistai mėgino pavogti plytų iš Aušvico memorialo
Du vengrų turistai prisipažino mėginę iš buvusios nacių koncentracijos stovyklos Aušvice pavogti
krematoriumo griuvėsių plytų, pranešė vietos policija. 30 metų moteris ir 36 metų vyras šeštadienį
buvo pagauti po to, kai kita užsienio turistų pora pamatė, kaip jie dedasi į kuprinę plytas, ir pranešė
apsaugai.



V. Putinas susitiko su E. Macronu, teigia atkuriantys bendradarbiavimą
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį Kremliuje susitiko su Prancūzijos kolega
Emmanueliu Macronu (Emanueliu Makronu) ir vėliau pareiškė, kad Rusija ir Prancūzija laipsniškai
atkuria įšaldytus bendradarbiavimo mechanizmus. Jis taip pat išreiškė viltį, kad bus išspręstos visos
dvišalio bendradarbiavimo problemos.

ir patriotiškumo egzaminas
žiūrovų laukė vienas iš labiausiai kvapą gniaužiančių renginių – Šokių diena „Saulės
rato ritimai“ Lietuvos futbolo
federacijos stadione. Šių metų
Šokių dienos temine jungtimi
pasirinktas Saulės įvaizdis.

(vad. Džordanas Jogimantas
Aksenavičius), Prienų rajono bendruomenės „Balbieriškis“ vyresniųjų liaudiškų
šokių grupė „Ringis“ (vad.
Raimundas Markūnas), Birštono kultūros centro jauni-

talpinantį stadioną papildomai
tilpo ir 8 tūkstančiai šokėjų.
Šokių koncerto įžangoje visi žiūrovai galėjo pažvelgti ir į
teatralizuotą Lietuvos istoriją,
kurioje net karai nesugebėjo iš
lietuvių atimti rašto ir kalbos.

„Trapukas“ po koncerto

„Ringis“ po koncerto

Aušra, ryto brėkšmas saulei
kylant asocijuojasi su tamsos
atsitraukimu, šviesos pergale
prieš tamsą, gyvybės – prieš

mo liaudiškų šokių grupė
„Aguonėlė“ (vad. Virginija
Bankauskienė), Birštono kultūros centro jaunuolių liau-

Žiūrovus džiugino ir 2 tūkstančiai lietuvių išeivijos šokėjų, na, o labiausiai užbūrė
paskutinė šokio dalis, kurią

trų koncertas „Vario audra“
Vilniaus pramogų arenoje.
Skambėjo nuostabūs šimtų
instrumentų garsai, o spalvingi orkestrų bei šokėjų apdarai džiugino savo energija
ir judesiu. 3 tūkstančių dalyvių koncerte netrūko kvapą
gniaužiančios muzikos bei
sunkiai suvokiamų orkestrų
judėjimo ypatybių. Visus sužavėjo policijos bei kariniai
orkestrai bei žiūrovus labiausiai nustebinusi ir išgąsdinusi
Lietuvos kariuomenės Garbės
kuopos žygiuotė su trimis šautuvų salvėmis.

Dainų diena
Liepos 6 d. popietę paskutinioji Dainų šventės dalis prasidėjo tradicinėmis šventės dalyvių eitynėmis iš Katedros aikštės į Vingio parką. Išpuošta is-

torinės Lietuvos praeities, valstybingumo, didžiųjų šių dienų
laimėjimų – valstybės atkūrimo ir kūrimo visos Lietuvos
visuomenės, miestų ir regionų
jėgomis – ženklais, dainuojanti
ir šokanti gyva žmonių juosta
iš Katedros aikštės nusidriekė
iki Vingio parko. Tiesa, ji buvo
tokia ilga, kad paskutiniai eisenos dalyviai į koncertą vėlavo
kone valandą.
17 val. prasidėjusi Dainų
diena „Vienybė težydi“ Vingio parko estradoje savo klausytojams padovanojo nuostabų balsų sąskambį. Joje dalyvavo net per 12 tūkstančių
dainininkų, tarp jų ir Prienų
„Žiburio“ gimnazijos jaunimo mišrus choras (vad. Roma Ruočkienė), Prienų KLC
choras „Šilas“ (vad. Aldona
Šyvokienė), Prienų meno mo-

kyklos jaunių choras (vad. Reda Černiauskienė) bei Birštono
kultūros centro moterų choras
„Aušrinė“ (vad. Aldona Armonienė).
Keturias valandas trukęs
koncertas galiausiai baigėsi
„Tautiška giesme“. Ją kartu su
visais atliko ne tik visi šventės
dirigentai bei dauguma dalyvių, bet ir aukščiausi valstybės
pareigūnai – LR Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, Ministras
pirmininkas Saulius Skvernelis bei Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis.
Pasibaigus Dainų dienai visų dalyvių akyse buvo galima
išvysti tik dvi emocijas – palaimą bei nerimą. Palaimą dalyvavus tokiame renginyje bei
nerimą – kaip kuo greičiau pasiekti namus. Ten – šeima. Ten
– mūsų Lietuva.

„Žiburio“ gimnazistai po koncerto

sąstingį, garsų – prieš tylą.
Šokių dienoje dalyvavo Prienų KLC pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Vajaunas“
(vad. Ligita Gediminienė),
Prienų KLC vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Trapukas“

diškų šokių grupė „Kupolė“
(vad. Birutė Brazdžiūtė) bei
Birštono kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Jievaras“ (vad. Virginija
Bankauskienė).
Į vos 5 tūkstančius žiūrovų

atliko visi 8 tūkstančiai šokėjų. Šiame šokyje atsiskleidžianti lietuvių vienybė nuolat
džiugina, įrodydama, jog mes
– vis dar Lietuva.
Tą pačia dieną vyko ir pučiamųjų instrumentų orkes-

„Vajaunas“ po koncerto

Prienų krašto Folkloro dienos dalyviai
REKLAMA

 Atgarsiai
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Gašlios žinutės JK vyriausybės ministrui kainavo postą
Didžiosios Britanijos vyriausybės ministras sekmadienį pranešė esąs „labai susigėdęs“ ir
atsistatydinęs po to, kai buvo paviešintos jo gašlios kelioms barmenėms siųstos žinutės. 28 metų
barmenė Imodžen Treharn papasakojo, kaip vedęs 47 metų Konservatorių partijos narys, balandį su
žmona susilaukęs pirmagimio, per tris savaites atsiuntė jai daugiau nei 2 tūkst. žinučių.



Sukilėliai ir jų šeimos pradeda evakuotis iš Sirijos Daros miesto
Sirijos sukilėliai ir jų šeimų nariai sekmadienį pradėjo evakuotis iš Sirijos pietinio Daros miesto – prieš
daugiau kaip septynerius metus prasidėjusio sukilimo „lopšio“, pranešė naujienų agentūros AFP
korespondentas ir vienas stebėtojas. Ši evakuacija yra dalis paliaubų susitarimo, kuriam tarpininkavo
Sirijos valdžios sąjungininkė Rusija.

Abiturientų pasiekimų
kraitėje – septyni šimtukai

Į gyvenimą išlydėta 94-oji abiturientų laida
ATKelta IŠ 1 p.
lygmeniu, Juliui Rasimui,
gavusiam du šimtukus (iš
anglų kalbos ir informacinių technologijų), Aistei Sorokaitei, gavusiai šimtuką iš
anglų kalbos, Alei Olifirenko, gavusiai 100 iš rusų kalbos. Direktorė pasidžiaugė,
kad šešių mokinių bendras
egzaminų vidurkis yra daugiau nei 80, kad du gimnazistai Liudvikas Juodsnukis
ir Ignas Marčiukaitis laikė po
septynis brandos egzaminus
ir juos sėkmingai išlaikė, o
Ignas yra vienas iš nedaugelio abiturientų Lietuvoje, pasirinkęs rašyti brandos darbą
ir jį sėkmingai parašęs.
Direktorė džiaugėsi visų
abiturientų egzaminų rezultatais ir už tai nuoširdžiai padėkojo abiturientams, mokytojams ir mokinių tėveliams.
„Šiandien jūs gaunate brandos atestatus. Tai reiškia, kad
šiandien jūs tampate vieni iš
mūsų – tampate suaugusiais.
Ir pradedate suaugusiųjų gyvenimą, kuris yra kupinas
galimybių. Ir ši diena yra pati
tinkamiausia išsiaiškinti, vardan ko visa tai. Vardan ko jūs
mokėtės ir vardan ko jūs tęsite mokslus toliau? Kam jums
reikėjo kamuotis mokantis
nemėgstamų dalykų, patirti
stresą per egzaminus? Vardan
ko? Manau, vardan sėkmės.
Kodėl sėkmė dažniausiai aplanko tuos, kurie mokosi, turi
išsilavinimą ir yra raštingi? Į
tai buvo bandyta atsakyti daug
kartų, bet man yra artimiausias antikos filosofo Aristotelio paaiškinimas: „Žinios yra
reikalingos tam, kad mes galėtume nuspėti ateitį“. Suvokti savo sprendimų ir poelgių
pasekmes. O ateitis yra pavojinga ir klampi. Todėl mokytis reikia visą gyvenimą, ir
lai neišnyksta jumyse žinių ir
pažinimo aistra“, – linkėjo direktorė I. Kačinauskienė.
Abiturientus, jų tėvelius ir
mokytojus sveikino ir Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas.
Tradiciškai pačių geriausių abiturientų pavardės yra
įrašomos į Prienų „Žiburio“
gimnazijos Garbės knygą. Į
REKLAMA

ją įrašomi abiturientai, mokęsi
aukštesniuoju lygiu ir garsinę
„Žiburio“ gimnazijos vardą
tarptautinėse ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, tarptautiniuose
projektuose, aktyviai dalyvavę gimnazijos bendruomenės
veiklose. Šiais metais į Garbės
knygą įrašyta Dainos Mazuronytės pavardė.
Patys geriausi mokiniai
buvo apdovanoti prizais, kuriuos įsteigė Prienų rajono
savivaldybė, LR Seimo narys A. Palionis, UAB „Prienų kompiuteriai“ ir „Žiburio“
gimnazija.
Meras Alvydas Vaicekauskas abiturientams linkėjo sėkmės visuose tolimesniuose
gyvenimo etapuose, džiaugėsi
šimtukininkų sėkme ir įteikė
jiems padėkas, taip pat už kiekvieną aukščiausią egzamino
įvertinimą po 100 eurų čekį.
Apdovanojimus pelnė Alė
Olifirenko, Aistė Sorokaitė ir
Julius Rasimas.
Seimo nario Andriaus Palionio apdovanojimai buvo
įteikti Liucijai Ališauskaitei ir
Robertai Bartkevičiūtei.
Už tiksliųjų mokslų propagavimą apdovanoti Justinas
Valčiukas ir Aurelija Valčiukaitė, kuriems buvo įteikti
UAB „Prienų kompiuteriai“
prizai.
„Žiburio“ gimnazija apdovanojo Gabrielę Černiauskaitę, Donatą Šiupšinską, Liudviką Juodsnukį ir Roką Kondrotą, kurie ketverius metus
aktyviai dalyvavo gimnazijos
veikloje ir jai atstovavo: vedė
renginius mokykloje ir rajone,
dalyvavo projektuose, reprezentavo gimnaziją respublikiniuose renginiuose.
Dideliam būriui abiturientų
bei jų tėveliams įteiktos padėkos už gimnazijos vardo garsinimą meninėje ir sportinėje
veikloje, tarptautiniuose projektuose, aktyvią veiklą gimnazijos bendruomenėje, puikų
mokymąsi.
Visų abiturientų vardu gimnazijos vadovams, mokytojams ir auklėtojams nuoširdų
AČIŪ, pirmiausia už tai, kad
mokykla išmokė būti žmonėmis, tarė Gabrielė Černiaus-

Laima

DUOBLIENĖ
Praėjusios savaitės
pabaigoje Prienų
„Žiburio“, Stakliškių,
Jiezno bei Veiverių Tomo
Žilinsko gimnazijose
abiturientams buvo
įteikti vieni svarbiausių
gyvenime dokumentai
– brandos atestatai,
pasidžiaugta jų
pasiekimais, padėkota
tėveliams ir mokytojams.

Šiemet brandos egzaminus
laikė 158 abiturientai. Daugiausia – 122 abiturientai –
laikė užsienio kalbos (anglų)
valstybinį brandos egzaminą,
lietuvių kalbos ir literatūros
bei matematikos egzaminus
laikė po 111 abiturientų, istorijos – 77, biologijos – 51, fizikos – 22, geografijos – 19, informacinių technologijų – 11,
chemijos – 6, užsienio kalbos
(rusų) – 1 abiturientas.
Visi egzaminą laikiusieji
abiturientai išlaikė biologijos,
chemijos, informacinių technologijų, geografijos valstybinius egzaminus. Prasčiausiai
sekėsi laikyti matematikos
valstybinį egzaminą – jo neišlaikė daugiau nei 25 proc.
abiturientų, istorijos egzami-

no neišlaikė 6,4 proc. abiturientų, fizikos – 4,6 proc.
Visose gimnazijose buvo mokinių, kurie savo mokyklos pasiekimų rodiklius
kilstelėjo vienu ar keletu šimtukų.
Šimtukus iš užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino gavo Julius
Rasimas (Prienų „Žiburio“
gimnazija), Aistė Sorakaitė
(Prienų „Žiburio“ gimnazija), Gytis Dubovikas (Prienų r. Jiezno gimnazija), Lina
Jurkonytė (Prienų r. Stakliškių
gimnazija).
Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą laikė vienintelė Alė Olefirenko
(Prienų „Žiburio“ gimnazija)
ir buvo įvertinta šimtuku.
Biologijos valstybinio
brandos egzamino šimtuką
gavo Jogilė Karažaitė (Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazija).
Informacinių technologijų
brandos egzamino šimtuką
gavo Julius Rasimas (Prienų
„Žiburio“ gimnazija).
Visus šimtukus gavusius
abiturientus pasveikino ir
100 eurų čekiais apdovanojo
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
ir Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas.

PO ŽVAIGŽDĖTU VASAROS DANGUM
LITERATŪRINIAI VAKARAI BIRŠTONE 2018 M.

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

kaitė: „Šiandien gavome atestatus, kuriuose yra daugybė
skaičių. Vienus jie džiugina,
kitus nelabai. Bet ne dėl tų
skaičių kiekvieną rytą ritomės
iš lovų ir bėgome į mokyklą.
Išmokome ne tik Napoleono žygius, trigonometriją ar
baltymų sintezę. Išmokome
pakantumo, išklausymo ar
įsiklausymo, galbūt tapome
šiek tiek geresni ir galbūt šiek
tiek supratingesni. Manau,
kad šios savybės gyvenime

turės didesnę vertę nei skaičiukai atestatuose. Ir už visa
tai esame dėkingi jums, mieli mokytojai. Buvo visko: ir
daug juoko, ir ašarų. Tačiau
juk visko būna ir visko reikia.
Atsiprašome, kad kartais buvome nedovanotinai šiurkštūs ir ne tokie uolūs, kaip jūs
tikėdavotės. Bet dabar norime jums ištarti AČIŪ už tai,
kad ketverius metus buvote
su mumis. O dabar jau mes
keliausime patys.“

Vakaras poetui, pirmajam Nepriklausomos Lietuvos
pasiuntiniui Prancūzijoje

OSKARUI MILAŠIUI
Dalyvaus:

Aktorius
Petras Venclovas

Operos solistė
Julija Karaliūnaitė

Pianistė
Rūta Mikelaitytė-Kašubienė

Renginys nemokamas. Bus fotografuojamas ir viešinamas

Projektą organizuoja:

Finansuoja:

Partneriai:
Siponių krašto
bendruomenė

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Per choleros protrūkį Kamerūne mirė šeši žmonės
Per choleros protrūkį Kamerūne nuo ligos mirė šeši žmonės, pranešė šalies sveikatos apsaugos
ministerija. Nuo gegužės mėnesio 43 žmonės buvo užkrėsti. 2010 metais per choleros protrūkį
Kamerūne mirė daugiau kaip 750 žmonių.



Šakiuose neblaivus prie vairo sustabdytas pasienietis
Šakiuose neblaivus prie vairo sustabdytas pasienietis. Pareigūnai šeštadienį apie 21 val. 20 min.
Vasario 16-osios gatvėje sustabdė automobilį „Opel Astra“, pranešė policija. Jį ne tarnybos metu
neuniformuotas neblaivus vairavo 1984 metais gimęs Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio
užkardos vyresnysis pasienietis A. S. Vyras blaivumą tikrintis atsisakė.

Klojimo teatrų festivalyje netrūko geros nuotaikos
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šeštadienį nuo pat ryto
besiniaukstantis dangus
neišgąsdino liaudies meno
mylėtojų. Jie visi sugužėjo
į Birštono savivaldybėje,
Matiešionių kaime,
Galinių sodyboje vykusį
klojimo teatro festivalį
„Kur Nemuno mėlynas
kelias“. Šis visų laukiamas
festivalis yra tapęs
tradiciniu ir vyksta kas
antri metai.

Gausiai susirinkusius žiūrovus pasveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė. Ji pasidžiaugė Birštono
vienkiemio bendruomenės
iniciatyva rengti šį festivalį,
padėkojo bendruomenės pirmininkui Vytui Kederiui bei
režisierei Beatai Klimavičienei už įdėtą darbą ir pasiektus
puikius rezultatus puoselėjant
liaudies meną ir saviveiklą.
Pirmieji scenoje pasirodė
svečiai iš Lenkijos – Karyčino miesto senjorų teatras.
Jie klojimų teatro festivalyje dalyvavo svečio teisėmis
ir parodė Moljero komediją

„Miestelėnas bajoras“. Šiai
pjesei būdinga lengva satyra, išryškinanti ir pajuokianti
žmogaus siekį būti tuo, kuo
jis nėra, siekį išgarsėti, trokšti
garbės ir galios, kurių jis nenusipelnė.
Svečiai iš Lenkijos sulaukė
daug plojimų ir palaikymo, o
vienas žinomas dailininkas
netgi padovanojo aktoriams
savo nutapytą paveikslą.

čius iki Vydūno, mūsų tautos
dramaturgo, filosofo ir kultūros veikėjo. Lietuvos ateitis
kiekvieno mūsų rankose. Todėl norėkime, kalbėkime ir
atraskime vis kažką naujo ir
ypatingo mūsų valstybėje. Tegul Lietuva žydi ir klesti visose gyvenimo srityse. Išugdykime sąžiningą, skaidrią ir atsidavusią savo šaliai kartą, kuri kurtų dorą kitų kartų ateitį,

sios lietuviškos dainos.
Labai puikiai dabartinį laikotarpį ir nuotaikas perteikė
Kaišiadorių kultūros centro
teatro pristatyta inscenizacija
„Išvarytieji“ (pagal R. Granausko apysaką „Juodas gaidys raudona uodega, vardu
Jonas“). Ką norima pasakyti
šiuo spektakliu? Spektaklio
pristatyme sakoma: „ Pasirinkimą inspiravo gailestis.

Šventės organizatoriai ir
šeimininkai Birštono vienkiemio teatras pristatė puikų publicistinį vaidinimą „Kalboje
– tautos stiprybė“, kuris buvo
parodytas ir Šimtmečio dainų
šventės metu.
„Tautos stiprybė... kelias
nuo pirmojo lietuviško žodžio
atsiradimo mūsų lūpose, kalbos laisvė ir nepriklausomos
Lietuvos siekis, lietuvių tautos
tautiškumas šiandien... Šviesa, ėjusi per keturis šimtme-

tuo pačiu saugodama senolių
papročius ir tradicijas. Branginkime kiekvieną gimtosios
žemės lopinėlį, saugokime ir
puoselėkime gražiausias vertybes. Tikėkime savimi ir savo Tėvynės šviesia ateitimi.
Išlaikykime tautiškumą, juk
Lietuva – išskirtinis kraštas,
per tūkstantmečius išlaikęs ir
išsaugojęs pačią autentiškiausią kalbą. Juk mūsų valstybė
– tautos namai...“ Gražius žodžius lydėjo pačios gražiau-

Gailestis motinų, laukiančių
iš norvegijų, anglijų negrįžtančių vaikų, gailestis išvytųjų ne tik iš paežerių, bet ir iš
savo gyvenimo, iš užuojautos,
pagarbos lauko“.
Spektaklyje perteikiama
vienų likusių senyvų moterėlių baimė dėl vienkiemiuose siaučiančių plėšikų, baimė
ne tik dėl turto, bet ir dėl savo
gyvybės. O tokių „personažų“
mūsų mieloje šalelėje daug,
labai daug. Tokie kaimo žmo-

čienė ir Loreta Janulevičienė), brandos atestatus gavo
48 abiturientai.
Gimnazijos direktorius pasidžiaugė, kad net 9 mokiniai
gavo puikius daugiau kaip 90
balų įvertinimus: Gabrielė
Liaugodaitė – 94 balus gavo
iš lietuvių kalbos ir 100 balų
iš anglų kalbos; Rokas Urbanavičius – 97 balus iš istorijos; Justinas Zajančkauskas
– 95 balus iš IT egzamino ir
96 balus iš anglų kalbos; Eglė
Kotryna Rimšaitė – 100 balų iš anglų kalbos; Karolina
Banionytė – 98 balus iš an-

glų kalbos; Simona Veiverytė – 97 balus iš anglų kalbos; Deimantė Simonaitytė
– 96 balus iš anglų kalbos;
Kotryna Simanaitytė – 94
balus iš anglų kalbos; Aistė
Ambrazevčiūtė – 92 balus iš
anglų kalbos.
Šimtukus iš anglų kalbos
gavusios Eglė Rimšaitė ir
Gabrielė Liaugodaitė buvo
apdovanotos 100 eurų čekiais.
Savivaldybės merė N. Dirginčienė 500 eurų čekį įteikė
geriausiai abiturientei Gabrielei Liaugodaitei. NG

Audronės Šidiškienės nuotr.

Išleistuvės Birštono gimnazijoje
Liepos 13-oji buvo
nepaprasta diena visų
Birštono gimnazijos 12osios laidos abiturientų
gyvenime. Jiems buvo
įteikti brandos atestatai,
atveriantys kelią į naują
gyvenimo etapą.

Abiturientų, jų tėvelių bei
artimųjų ir mokytojų šventė vyko Birštono kultūros
centre. Renginyje dalyvavo
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė ir jos pavaduotojas Vytas Kederys,
REKLAMA

LR Seimo nario Andriaus Palionio padėjėja Valė Petkevičienė, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėja Angelė Žiūraitienė.
Birštono gimnazijos direktorius Alvydas Urbanavičius džiaugėsi abiturientų
gerais valstybinių egzaminų
rezultatais.
Šiais metais vidurinio ugdymo programą baigė dvi
abiturientų klasės (klasių
vadovės Kristina Justinavi-

nės vis dar laikosi įsitvėrę vieni kitų, surištų bendru likimu,
gyvena, nors nieko per daug
nesitiki. Spektaklyje pagyvenusios moterėlės skaičiuoja
gautus iš verslininko pinigėlius už savo žemę ir namelius,
nuogąstaudamos, kas bus, jeigu jos gyvens per ilgai? Šiame
režisieriaus Jono Andriulevičiaus pastatyme išryškinama
skaudi mūsų tautos moralinė
degradacija, su vis dar rusenančiomis žmogiškumo kibirkštėlėmis... Gal dar iš jų
kas nors įsidegs?
Gerai žiūrovus nuteikė
Birštono kultūros centro teatro spektaklis – komedija pagal J.Tumo-Vaižganto kūrinį
„Žemės ar moters“. Spektaklyje kalbama apie niekaip
nuotakos neišsirenkantį ir
jau senberniu tapusį klebono ūkvedį Joną, kuris niekaip
neapsisprendžia, ko jis nori
– žemės ar moters? Visgi Jono kaimynui, ūkininkui, saldžialiežuviui Rudžiui, kartu
su jaunamarte Pele, pavyksta

senbernį „apmoninti“ ir parinkti jam į žmonas pakankamai brandžią mergą Karusę,
turinčią žemės ir namus...
Klojimo teatro festivalyje
jau ne pirmą kartą dalyvavo
Kelmės mažojo teatro kolektyvas, tad ir šį kartą iš jų buvo
laukiama tam tikro siurprizo.
Jie Matiešionių kaimo Galinių sodybos kieme suvaidino nuotaikingą komediją pagal A. Čechovo „Piršlybos“.
Tai spektaklis apie žmogaus
tuščiagarbiškumą, savanaudiškumą ir nesveikas ambicijas, kurias pavyksta šiaip
taip užgožti atsiradus jausmui
– meilei...
Visą dieną, kuri buvo saulėta ir šilta, linksmino Tautkaičių kaimo kapela „Sūduva“.
Tad norintys galėjo ir padainuoti, ir pašokti.
Kiemo pakraščiuose įsitaisę
amatininkai siūlė pirkti medžio dirbinių, megztų raštuotų
pirštinių, o Matiešionių kaimo
žolininkė Birutė vaišino arbata ir sūriu su medumi.

 šeimininkėms
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JAV per automobilių susidūrimą žuvo 3, sužeisti 22 žmonės
Per autoavariją Naujosios Meksikos valstijos šiaurinėje dalyje sekmadienį žuvo trys, sužeisti 22
žmonės. Eismo įvykis, per kurį susidūrė keleivinis autobusas, lengvasis automobilis, visureigis ir
sunkvežimis, įvyko maždaug 30 kilometrų į šiaurę nuo didžiausio Naujosios Meksikos valstijos
miesto Albukerko. Autobusu iš viso važiavo 35 žmonės.



Prancūzijos triumfas – nukovė Kroatiją ir tapo pasaulio čempione
Po 20 metų pertraukos Prancūzijos futbolo rinktinė antrą kartą tapo pasaulio čempione. Neįprastai
rezultatyviame pasaulio čempiono finale Maskvos Lužnikų stadione prancūzai 4:2 nugalėjo Kroatiją.
49-erių metų Prancūzijos rinktinės treneris Didier Deschamps tapo tik trečiuoju žmogumi planetoje,
kuriam tapti pasaulio čempionu pavyko ir būnant treneriu, ir žaidėju.

Rauginti dumplainiai
Paruošti nunokę dumplainiai sudedami į sterilizuotus stiklainius ir užpilami sūrymu (1 l
vandens – 35 g cukraus, 10 g druskos). Prispausti apie savaitę laikomi kambario temperatūroje. Jei paragavus sūrymą jis bus rūgštus, vadinasi, rūgsta gerai, tokius galima uždaryti
polietileniniais dangteliais ir laikyti šaldytuve arba vėsiame rūsyje. Po mėnesio dumplainius
galima valgyti. Dumplainių galima dėti į raugiamus kopūstus.

Cukrintiniai
Vienodo dydžio paruoštus dumplainius subadome mediniu pagaliuku ir suberiame į verdantį sirupą (1 kg uogų imame 1,2 kg cukraus ir 1 stiklinę vandens). Verdame 5 min., nukėlę
laikome 8 val., taip kartojame 5 kartus. Po to nuvarviname, apdžioviname ir apibarstę cukraus
pudra laikome kartoninėje dėžutėje.

Dumplainiai
Dumplūnė (dumplainis)
nėra retas augalas
Lietuvoje, tačiau
valgomojo dumplainio
mūsų soduose reikėtų
paieškoti. Nuo
dekoratyvinio jis skiriasi
tuo, kad subrendęs
neparausta. Išvaizda
vaisius primena mažą
geltoną pomidorą,
skonis – gan pikantiškas,
kai kam atrodo gaivus,
kai kam panašus į
pomidoro su ananaso
prieskoniu.
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Visiems dumplainiams
būdinga savybė yra vaisius
– uoga (2–5 cm skersmens)
apvalkale. Iš čia kilęs ir pavadinimas, graikiškai reiškiantis pūslę.
Vaisiai paprastaipradeda nokti ir subręsta liepos
mėnesį, noksta iki rugsėjo.
Ant krūmelio vienu metu
būna ir žiedų, ir vaisių. Vaisiaus svoris, priklausomai
nuo rūšies ir veislės, svyruoja nuo 1 iki 60 g. Vaisiuje daug mažyčių suspaustų
sėklų – net iki 100 ir daugiau. Dumplūnių valgomi
ne tik vaisiai, bet maistui

galima vartoti ir ūglius
bei pernokusių vaisių sėklas. o liaudies medicinoje
itin vertinamos dumplūnės
šaknys.
Šaknys – puikus tonikas
esant pasunkėjusiam kvėpavimui, kosuliui, sumažėjusiam raumenų tonusui,
nervų išsekimui, pervargimui, nuovargiui ir stresui.
Šaknų milteliai vartojami
ir gydant nevaisingumą bei
impotenciją, sergant onkologinėmis ir kitomis sunkiomis ligomis.
Dumplūnės skatina audinių regeneraciją ir lėtina senėjimo procesą, naudingos sergantiesiems podagra, reumatu, sutrikus
skrandžio ar kepenų veiklai, pasižymi šlapimą skatinančiu poveikiu, priešuždegiminėmis ir skausmą
slopinančiomis savybėmis.
Vaisiai tinkami dietinei mitybai, suriša ir šalina iš organizmo sunkiuosius metalus, radionuklidus, perteklinį cholesterolį, padeda
viduriuojant.
Valgomosios dumplūnės vaisių dedama į sriubas, salotas, iš jų gaminami konservai su morkomis
pomidorų padaže, verdama
uogienė su citrina, vaisiai
džiovinami, marinuojami
ir raugiami, norint išgauti
pikantiškesnių skonių, dedami į raugiamus kopūstus.
Prieš gaminimą ar konservavimą dumplūnės vaisiai
minutę palaikomi karštame
vandenyje, kad lengviau
nusivalytų juos gaubiantis
lipnus apvalkalas.

Dumplainių salotos su avietėmis
Reikės: 100 g įvairių salotų mišinio, 20 g vyšninių pomidorų, 1 valg. šaukšto kedro
riešutų, 20 g aviečių, 30 g kietojo sūrio, 50 g jaunų žirnių ankščių, 2 valg. šaukštų graikinių riešutų aliejaus, 1 valg. šaukšto citrinos sulčių, 1 arbatinio šaukštelio medaus,
žiupsnelio druskos, pipirų.
Per pusę perpjaukite mažuosius pomidorus, žirnelių ankštis, dumplainius ir viską sudėkite ant salotų mišinio. Ant
viršaus sudėkite avietes bei
plonomis riekelėmis supjaustytą kietąjį sūrį, pabarstykite
pakepintais kedro riešutais.
Užpilui sumaišykite aliejų su citrinos sultimis, skystu
medumi, druska, pipirais ir
pašlakstykite salotas.

Obuolių ir dumplainių pyragas
Įdarui reikės: kilogramo saldžių obuolių, 4 valg. šaukštų džiovintų spanguolių, 4 valg.
šaukštų apelsinų sulčių, 100 g dumplainių uogų, 1 valg. šaukšto cukraus.
Tešlai: 125 g miltų, 100 g sviesto, 50 g cukraus, 50 g avižinių dribsnių, 50 g lazdyno
riešutų, vieno apelsino žievelės, 1 valg. šaukšto vandens.
Nuluptus ir supjaustytus obuolius dėkite į puodą, berkite spanguoles, supilkite apelsinų
sultis. Virkite, kol obuoliai suminkštės. Tuomet suberkite cukrų ir dumplainius, išmaišykite.
Masę supilkite į kepimo skardą.
Į miltus sumeskite gabaliukais supjaustytą atvėsintą sviestą. Minkykite pirštais, kol nebeliks atskirų sviesto gabaliukų. Tuomet supilkite likusius ingredientus ir išmaišykite rankomis.
Masė turi būti labai tiršta, šokanti į gabalus. Ją paskirstykite ant kepimo inde sudėtų obuolių.
Kepkite 200 laipsnių temperatūroje, kol viršus gražiai paruduos.

Dumplainių pagardas (čatnis)
Reikės: 1 kg dumplainių, 250 g. cukraus, 250 g. svogūnų, 100 ml obuolių acto, kardamono.
Puode sumaišykite pjaustytus dmplainius, svogūnus,
suberkite cukrų, actą ir kardamoną. Kai užvirs, virkite
ant mažos ugnies dar apie 2 val., kol pagardas taps tirštas ir vientisas.

verta žinoti 
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A. Guoga – antras daugiausiai uždirbęs europarlamentaras
Europos Parlamento narys Antanas Guoga yra antras daugiausiai kadencijos metu uždirbęs
europarlamentaras, turintis daugiausiai papildomų veiklų, rodo nevyriausybinės organizacijos
„Transparency International“ atliktas tyrimas. Jo duomenimis, gautais iš politikų pajamų deklaracijų,
nuo kadencijos pradžios 2014 metais A. Guoga iš išorinių veiklų uždirbo nuo 1,36 iki 1,43 mln. eurų.

„Pragaro audra“
Thomas Goodrich. Pragaro audra. Vertėjas Kęstutis
Šatkauskas. – Vilnius: Briedis
[2018]. – 400 p. iliustr.
Leidykla „Briedis“
pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“
naujieną – Thomas‘o
Goodricho knygą apie
nacistinės Vokietijos
žlugimą „Pragaro audra“.
Tai buvo kruviniausias ir baisiausias karas
pasaulio istorijoje. Žuvo milijonai žmonių,
sunaikintas neįkainojamos vertės turtas, nuo
žemės nušluoti senoviniai miestai – Antrasis pasaulinis karas tapo didžiausia tragedija
visų kariavusių šalių
piliečiams, įskaitant
vokiečius – pralaimėjusią pusę.
Thomas‘o Goodricho knyga „Pragaro audra“ – tai pasakojimas apie Vokietiją užgriuvusius karo siaubus, kuriuos šalys nugalėtojos linku-
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sios nutylėti. Autorius aprašo,
ką matė sąjungininkų pilotai
bombarduodami Vokietijos
miestus, ką patyrė esantys
bunkeriuose, kai, girdėdami
krintančių bombų švilpesį,
laukė mirties... Pasakojama

apie Rytų fronto žiaurumus
paskutiniais karo mėnesiais,
apie vokiečių moterų likimus, kai siautėjanti Raudonoji armija prievartavo ir

žudė visoje Europoje – kaip
visos „nuo aštuonerių iki aštuoniasdešimties metų“ moterys su pasibaisėjimu laukė
žodžių „Frau Komm“ (vok.
„Eikš, moterie“).
Didžiausių nuostolių istorijoje atnešusios nelaimės, kai, bėgdami
jūra, žuvo tūkstančiai karo pabėgėlių,
priverstinė masinė
emigracija, pareikalavusi galybės aukų,
žmonių likimai pokarinėse mirties stovyklose ir kankinimo kamerose – šios
ir daugybė kitų tamsiųjų Antrojo pasaulinio karo paslapčių
atskleidžiamos „Pragaro audroje“.
Thomas‘o Goodricho knygoje gausu
liudininkų pasakojimų. Neretai jie tokie
kraupūs, kad tiesiog
sunkiai įtikinami.
Deja, tai ne meninis pagražinimas ir ne siaubo romano
rašytojo fantazija, o pragarą
žemėje išgyvenusių žmonių
prisiminimai.



Pradėta kompensuoti insulino pompų nuoma
Cukriniu diabetu sergantiems žmonės, kurių sveikatos priežiūrai reikalingos insulino pompos, jau
gali jas išsinuomoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Valstybinė
ligonių kasa (VLK) informuoja, kad šiems metams iš PSDF biudžeto insulino pompų nuomai yra
skirta 1 mln. eurų. Jų nuoma pradėta kompensuoti nuo liepos, jos kompensuojamos 100 procentų.

Alzheimeris ar natūrali senatvė: kaip atskirti
ilgus metus mezgusi seankstyvuosius ligos požymius? Jeigu
nolė sakosi nebeatsimenanti,
Nors Alzheimerio liga
būdinga vyresnio
amžiaus žmonėms,
tačiau pastaruoju metu
ji vis jaunėja. Žmonės
simptomus pradeda jausti
ir nuo 40 metų.

Pasak Kauno „Kardiolitos“
klinikų gydytojos neurologės
Ligijos Silvos Mikalauskienės, dažnai pirmuosius ligos
požymius artimieji linksta
suvesti į charakterio keistenybes, o nežinodami kaip elgtis,
sergančiuosius dažnai palieka
vienus. Laiku pradėtas gydymas – išeitis ligai suvaldyti.

Silpstantys pojūčiai
Pasaulio pažinimas atitinkamų pojūčių dėka vyksta nuolat: per regėjimą, uoslę, skonį,
lytėjimą. Vyresniame
amžiuje silpsta ne
tik jie, bet ir atmintis, dėmesys. Pasak
neurologės, svarbu
šias funkcijas lavinti nuolat. Tai ne tik
kultūringų žmonių
taisyklė, bet ir priemonės, padedančios
atitolinti senatvinę
demenciją ar alzheimerio ligas. Bet kaip
įprastus senatvės sutrikimus atskirti nuo
ligos pradžios?
„Normaliam žmogaus funkcionavimui yra būtinas gebėjimas per tam tikrą laiką gauti
informaciją, ją išlaikyti ir atgaminti. Taip veikia kognityvinės funkcijos, kurioms priklauso dėmesys, atmintis, kalba, planavimas, skaičiavimas,
netgi erdvinio išsidėstymo suvokimas, orientacija ir t.t. Kai
šių funkcijų sutrikimas pradeda trukdyti kasdienei žmogaus
veiklai, jau galime įtarti ligą“,
− teigia gydytoja.
Pasak specialistės, šiandien
iš 10-15 lengvą kognityvinį
sutrikimą turinčių žmonių,
10-15 procentų po metų prognozuojama Alzheimerio liga.
O jau po 5 metų suserga maždaug 60-80 procentų. Laiku
pastebėjus sutrikimus, jiems
esant dar ankstyvoje stadijoje, spartų ligos progresą galima suvaldyti.

Pirmieji požymiai –
ne charakterio
keistenybės
Su laiku alzheimeriu sergantys pacientai praranda gebėjimus justi aplinką, jiems
darosi sunkiau orientuotis,
o sutrikimų progresas vyksta sparčiai. Todėl pastebėjus
keistą artimųjų elgesį, nereikėtų to suvesti į charakterio
ypatumus, nes delsiant – padariniai gali būti negrįžtami.
„Žmogus, kuriam pradeda vystytis kognityviniai sutrikimai, palaipsniui pradeda
užmiršti švaraus rūbo pojūtį,
vandens sukeliamas emocijas, jam viskas yra gerai, jis
nenori persirengti, jis nenori
praustis, pradeda valgyti bet

kaip, trupina, ima su rankom
iš puodo. Jam darosi nesvarbu
ir nebeaktualu, nes jis užmiršo, ką reiškia švaraus rūbo ar
vandens prisilietimas prie kūno, etiketas.
Kalbėdami su vyresniu
žmogumi, taip pat jo prašome atkreipti dėmesį, kur padeda daiktus: ar jų neieško, ar nepradeda pykti, kad neranda, ar
neatsiranda liūdesys, kad visada kažko ieško ir ieško? Jeigu,
sakykim, jis vis užmiršta, kur
padėjo akinius – tai nejuokai.
Reikėtų pagalvoti „kodėl aš
pamirštu?“. Gal tai ne atminties sutrikimas, o dėmesio nesukaupimas?“, − pirmuosius
požymius apžvelgia L. S. Mikalauskienė.

Praranda norą
Dar vienas ryškus ir ligą padėsiantis įtarti požymis – ilgalaikių pomėgių atsisakymas.

kaip tai daryti – tai jau gali būti
ligos požymis. Kaip ir nenoras žaisti anksčiau labai mėgtą šachmatų žaidimą. Namiškiai, pasak neurologės, turėtų
stengtis pomėgius priminti ir
skirti jiems laiko drauge.
„Jie atsisako ankstesnių pomėgių, nes jiems atrodo „nesąmonė“, nebeišeina. O kodėl
neišeina? Todėl kad nebėra
mąstymo sekos, žmonės užmiršta. Labai svarbu, kad namiškiai kalbėtųsi su jais, nepaliktų jų „ramybėje“, nes kitu
atveju jie tiesiog pasmerkiami
ligai“, − sako gydytoja.

Gydo artimųjų
rūpestis
Pasak neurologės L. S. Mikalauskienės, didelė dalis situacijos pagerėjimo
priklauso nuo artimųjų įsitraukimo. Tai reikalauja ir kantrybės,
ir kūrybiškumo, bet
minimalus dėmesys
padės žmogui nepasimesti ir ilgiau išlikti
sąmoningesniam. Artimųjų dėmesio dėka
žmogus nebus paliktas
visiškoje nežinioje, nes
vienatvėje sparčiau pasiduodama ligai.
„Namiškiai neturi
informacijos kaip elgtis, todėl dažnai pasimetusį žmogų
palieka vieną. Bendravimas,
aiškinimas, kalbėjimas padeda orientuotis laike ir vietoje.
Tai labai svarbu, nes kitu atveju situacija labai sparčiai veda
į demenciją ir į ligą.
Blėstančius įgūdžius reikia
aktyvinti, padedant žmogui:
paserviruojant maistą, padedant šaukštą, šakutę, peilį,
servetėlę, kad pasišluostytų. Jį
reikia nuolat kalbinti. Galima
suteikti žmogui laimę simuliuojant situacijas ir parodant,
kad ne jis vienas pamiršta, o ir
aš užmirštu.
Pavyzdžiui, paklausti „seneli, o kokia šiandien diena?“,
tada jis nueis prie kalendoriaus, atsakys ir bus „palepintas“, jog ne jis vienas pamiršta
tam tikrus dalykus ir kad jam
buvo suteiktas šansas atsakyti.
NUKelta Į 10 p. 
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Šiaurės Korėja ir JAV derasi dėl Korėjos kare žuvusių JAV karių palaikų
Šiaurės Korėjos ir JAV delegacijos sekmadienį pradėjo derybas dėl Korėjos kare žuvusių JAV karių
palaikų sugrąžinimo, pranešė Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“. JAV karių, žuvusių per
1950–1953 metų konfliktą, palaikų sugrąžinimas buvo dalis susitarimo, kurį per savo istorinį
susitikimą praėjusį mėnesį pasirašė Šiaurės Korėjos lyderis ir JAV prezidentas.



Afganistane žuvusių civilių skaičius pasiekė rekordinį lygį
Jau beveik 17 metų konflikto draskomame Afganistane žuvusių civilių skaičius 2018 metų pirmąjį
pusmetį pasiekė rekordinį lygį, parodė paskelbti Jungtinių Tautų duomenys. Daugiausia jų žuvo per
kovotojų išpuolius ir savižudžių sprogdinimus. Per šešis šių metų mėnesius žuvo 1,692 tūkst. civilių
– 1 proc. daugiau negu tuo pat laikotarpiu pernai. Šis skaičius didžiausias nuo 2009 metų.

Plaukai greitai riebaluojasi – kodėl ir ką daryti?

Ką jūsų kojos praneša apie
diniai simptomai pasireiškia
sveikatą?
kojų sunkumu, tempimu tose
Po ilgo pasivaikščiojimo
ar intensyvesnio fizinio
krūvio įprasta jausti kojų
raumenų skausmą ir
nestiprų patinimą, tačiau
kartais kojas ima skaudėti
ir be rimtos priežasties.
Pasak sveikatos
specialistų, tai gali būti
signalas, kad organizmas
nefunkcionuoja normaliai
ir šį negalavimą jaučiate
visai ne dėl nuovargio ar
didesnio krūvio.

„Paprastai žmonės nėra linkę sureikšminti kojų skausmo ar patinimo. Dėl šio negalavimo vieni kaltina gausų
skysčių vartojimą, ypač prieš
miegą, kiti – netinkamą mitybą, kai valgoma daug sūraus
ir aštraus maisto. Dar kiti tai
sieja su dideliu fiziniu krūviu
ar viršsvoriu“, – teigia „Eurovaistinės“ vaistininkė Laura
Vanagaitė.
Tačiau, pasak farmacijos
specialistės, kojų skausmas
gali būti įvairių ligų, pavyzdžiui, širdies nepakankamumo, kepenų veiklos sutrikimo
ar inkstų pakitimų, ženklas. Jei
jaučiate skausmą ties kulkšnimis, vertėtų sunerimti dėl
mazginio venų išsiplėtimo,
padidėjusio kraujospūdžio ar
inkstų nepakankamumo.

Venų ligų rizika
L. Vanagaitė sako, kad gana dažnai kojų skausmą, nuovargį ir tempimą sukelia venų
ligos. Dažniausiai pasitaikanti
– paviršinių kojų venų varikozė arba lėtinis venų nepakankamumas, kuris atsiranda dėl
paviršinių venų vožtuvų nesandarumo.
„Ši liga turi tiek išorinių,
tiek vidinių požymių. Išorėje
dažniausia yra matomos išsiplėtusios paviršutinės kojų
venos blauzdų srityje, o viREKLAMA

dalyse, kur yra patinimas, taip
pat skausmu ir dažnai pasikartojančiu mėšlungiu“, – aiškina
„Eurovaistinės“ vaistininkė.
Pasak jos, ligos pradžioje
tinimas būna nežymus, dažniausia juntamas vakare, atsigulus į lovą, kai kojos yra vertikalioje padėtyje. Ryte toks
tinimais atslūgta. Tačiau negydant šių simptomų su laiku
iš venų susiformuoja mazgai,
kurie yra ne tik apčiuopiami,
bet ir matomi plika akimi.

Nuo vaistų iki pirštų
mankštos
Farmacininkės teigimu, kojų skausmą ir tinimą galima
gydyti ir vaistais, ir liaudiškomis priemonės. Gydimo būdas dažniausiai priklauso nuo
ligos sunkumo.
„Medikamentiniam gydymui neretai skiriami tepalai
su heparinu, šaldantį poveikį
suteikiantys geliai, bioflavonoidai su diosminu bei vazoprotektoriai, kurie malšina
patinimą, skausmą, naktinį
mėšlungį ir sunkumą kojose“,
– sako vaistininkė.
Jei venų liga yra lengvos
formos, galite išmėginti ir
keletą liaudiškų būdų. Rekomenduojama kuo dažniau daryti kojų pirštų mankštą ir masažą: laikykite pėdą prispaustą
prie žemės ir nepakeliant kulnų kuo aukščiau kelkite kojų
pirštus.
„Padeda ir šalto vandens
dušas. Pilkite šaltą vandenį
aukštyn ir žemyn nuo pėdos
iki kelio. Tai padės sureguliuoti kraujotaką. Dėkite vėsius
kompresus su pipirmėtėmis,
eukaliptais ar ramunėlėmis.
Taip pat rekomenduočiau vartoti ir šlapimo išsiskyrimą skatinančias arbatas“, – pataria L.
Vanagaitė. 

Sveiki ir gražūs plaukai
ne tik moterų, bet ir
vyrų puošmena. Tačiau
ne visus jie džiugina.
Greitai besiriebaluojantys
plaukai jų savininkams
sukelia nemažai rūpesčių.
Šią vasarą, kai saulė
mus lepina, daugiau
prakaituojame, tad ir
riebių plaukų problemos
dar paaštrėja.

„Dažniausiai plaukų tipas
tiesiogiai susijęs su odos tipu.
Jeigu jūsų veido oda riebi, tai
ir plaukai greitai riebaluojasi,
nes riebalinės liaukos išskiria
daugiau riebalų. Tačiau riebūs
plaukai gali būti ir pas tuos,
kurių galvos oda sausa“, – sako mažų kainų vaistinių tinklo
„Camelia“ vaistininkė Kristina Zacharevič.

jūsų medžiagų apykaita arba
vandens ir druskų pusiausvyra organizme, o gal trūksta B grupės vitaminų. Plaukų
būklei gali atsiliepti ir tokios
ligos kaip egzema, psoriazė,
seborėja.
Plaukai gali labiau riebaluotis dėl streso, kai kurių vaistų,
netaisyklingos mitybos. Riebalų išsiskyrimą skatina ir kai
kurios sezoninės aplinkybės
– vasarą karštis, šaltuoju metų
laiku – kepurių nešiojimas.

galvą plauti kiekvieną dieną,
naudokite švelnų, riebiems
plaukams ir kasdieniam naudojimui skirtą šampūną. Neplaukite galvos karštu vandeniu, tai suaktyvins riebalinių
liaukų veiklą“, – pataria „Camelia“ vaistininkė.
Pasak specialistės, vienas
populiariausių riebios galvos
odos šampūnų yra su dilgelių ekstraktu. Šis daugiametis
augalas žinomas dėl sutraukiamųjų ir gaivinamųjų sa-

Ką daryti?

vybių. Šampūnas paprastai
gaminamas iš didžiosios dilgelės, kurioje gausu skopoletino – veikliosios medžiagos,
reguliuojančios riebalinių
liaukų veiklą. Toks šampūnas
švelniai ir natūraliai reguliuoja
riebalų išsiskyrimą ir apsaugo
plaukus nuo greito riebalavimosi. Plaukai išlieka lengvi
ir elastingi.
Riebiems plaukams plauti labai tinka ir šampūnas su
baltuoju moliu. Jis gerai išvalo plaukus ir galvos odą
nuo riebalų pertekliaus, nepažeisdamas plono hidrolipidų
sluoksnio. Panaikina rieba-

Riebių plaukų
priežastys
Pašnekovė pastebi, kad
dažnai į vaistinę įsigyti plaukų priežiūros priemonių riebiems plaukams ateina paaugliai, nes lytinio brendimo
metu riebalinių liaukų veikla
suaktyvėja. Plaukai greitai
riebaluojasi ir moterims, kurių
organizmas gamina per daug
vyriško hormono testosterono. Pasak vaistininkės, jeigu
galvos oda staiga tampa riebi,
tai gali reikšti sveikatos sutrikimus: skydliaukės veiklos
problemas, nervų ir endokrininės sistemos funkcijų pakitimus, padidėjusį cukraus kiekį
kraujyje, vidurių užkietėjimą.
Jeigu plaukai pradėjo smarkiai
riebaluotis, vadinasi, sutriko

„Pirmiausia reikėtų išsiaiškinti greito plaukų riebalavimosi priežastį. Jei tai sveikatos
sutrikimas, jį šalinti. Jei jūsų
galvos oda tiesiog natūraliai
riebi, rekomenduojama naudoti tokiam odos tipui pritaikytas plaukų priežiūros priemones – šampūnus, kondicionierius ir kitas priemones.
Neplaukite galvos per dažnai.
Geriausia, jei tai darytumėte
2-3 kartus per savaitę. Jeigu
jau po dienos jūsų plaukai sulimpa, atrodo kaip neplauti,
praranda purumą, įgauna riebų blizgesį ir esate priversti

luotų plaukų sukeliamą sunkumo jausmą.
Vaistininkė žmonėms, kurių plaukai greitai riebaluojasi, taip pat rekomenduoja
plaukus trinkti subalansuotais
nedidelio rūgštingumo (pH
6,0) šampūnais. Pagrindinė
jų veiklioji medžiaga – lauryl
glukosidas – gausiai putoja,
švelniai ir atsargiai valo galvos odą bei plaukus. Šampūne
esantys citrusinių vaisių aliejai
dezodoruoja plaukus ir galvos
odą bei naikina nemalonų riebių plaukų kvapą. Jie taip pat
suteikia plaukams žvilgesį ir
veikia antibakteriškai.
Kalbėdama apie kondicionierių naudojimą K. Zacharevič atkreipia dėmesį, kad
riebių plaukų savininkams
kondicionierių naudoti nebūtina, o jei naudojate, tai reikomenduojama skirtą specialiai
riebiems plaukams. Ir tepkite
jį tik ant plaukų galiukų, netepkite šaknų ir galvos odos.
Labai kruopščiai nuskalaukite
plaukus drungnu ar šaltu vandeniu. Venkite plaukų formavimo priemonių.
„Dar vienas reikšmingas
patarimas – rečiau šukuokite
plaukus, netrinkite ir nekasykite galvos odos, nes tai skatina riebalinių liaukų veiklą ir
plaukai riebaluojasi greičiau.
Turinčius riebius plaukus,
kviečiu drąsiai kreiptis į vaistininkus. Mes visada jums individualiai parinksime plaukų
priežiūros priemones, patarsime, kaip jas naudoti ir tikiu,
kad greitai galėsite džiaugtis
gražiais plaukais“, – sako „Camelia“ vaistininkė. 

Alzheimeris ar natūrali senatvė: kaip atskirti ankstyvuosius ligos
Visame pasaulyje vykdomi paskirti reikalingą gydymą, mi įvairūs orientacijos sutrikipožymius?
įvairūs tyrimai ieškant Alzhei- pakonsultuoti artimuosius, mus įvertinantys, skaičiavimo,
ATKelta IŠ 9 p.
Labai rekomenduojame drauge užsiimti fizine veikla: daryti mankštą, eiti pasivaiščioti,
maudytis upėje. Stengtis sugalvoti kuo įvairesnių pojūčių
lavinimo aplinkybių. Visa tai
skatina energiją, džiaugsmą ir
gerus išgyvenimus bei atitolina ligos eigą“, − prevencines
priemones vardija neurologė.

Kilmė nežinoma, bet
kontroliuoti galima

merio ligos priežasčių. Pasak
gydytojos, plėtojamos teorijos
apie amiloido apykaitą, virusus, kraujotakos sutrikimus
ar netgi nesteroidinių vaistų
poveikį. Tačiau priežastys vis
dar nėra žinomos.
Ligos diagnostikai šiandien
labiausiai padeda artimųjų
drąsa kreiptis į specialistus
konsultacijai ir ilgas pokalbis
su pacientu. Gydytojai turi
įvairias metodikas, kurių dėka
gali įvertinti sutrikimo laipsnį
ir nustatyti ligos sunkumą bei

juos informuoti, kaip reikėtų
elgtis esamoje situacijoje.
„Delsti nereikėtų, nes „pagavus“ kognityvinius sutrikimus dar lengvoje fazėje, juos
galima atstatyti. Kai jie jau
taps demencijos sindromu
– nieko nebegalėsime padaryti. Situaciją įvertinti padeda
ilgas pokalbis su pacientu, todėl konsultacijos neturėtų būti greitos. Specialistui reikia
nemažai laiko tam, kad iš pokalbio įvertintų paciento būklę. Susitikimo metu atlieka-

skaitymo, ilgalaikės atminties,
ligonio veiklos analizės, testai. Išklausomi artimųjų pasakojimai.
Gydymui naudojami vaistai sulėtina ligos progresavimą. Todėl norint, kad žmogus
galėtų pilnaverčiu gyvenimu
džiaugtis kuo ilgiau, labai
svarbu „pagauti“ ligonį ir padėti jam laiku, nenuleidžiant
rankų“, − gydymo galimybes
apžvelgia Kauno „Kardiolitos“ klinikų gydytoja neurologė L. S. Mikalauskienė. 
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A.Šerkšnienė trečią kartą šį sezoną pagerino Lietuvos rekordą
Šeštadienį Šveicarijos čempionate Zofingene Agnė Šerkšnienė pagerino Lietuvos rekordą 200
metrų distancijoje. Finale A.Šerkšnienė finišavo pirma ir trečią kartą šį sezoną pagerino Lietuvos
rekordą – 22,99/1.3 sek. Šiais metais A.Šerkšnienė Lietuvos rekordus gerino jau septynis kartus: 400
m bėgimo uždarose patalpose ir 200 m bėgimo – po tris kartus, 400 m bėgimo – vieną kartą.



ŠMM siūlo didinti stipendijas doktorantams
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) siūlo nuo kitų metų gerokai padidinti doktorantų stipendijas.
Pagal ŠMM planą, pirmųjų metų nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantų stipendijos
turėtų didėti nuo maždaug 395 iki 722 eurų, o antrų–ketvirtų metų doktorantams jos augtų nuo 456
iki 836 eurų. Jei tokiam siūlymui būtų pritarta, kitąmet papildomai reikėtų 8,2 mln. eurų.

10 labiausiai užterštų vietovių pasaulyje
Itin didelė tarša kelia
grėsmę tūkstančiams ir
net milijonams žmonių,
gyvenančių labiausiai
pasaulyje užterštose
vietose ar šalia jų,
sveikatai ir gamtai.

Nors sąrašas paskelbtas
dar 2013 metais, grėsmė dėl
didelės aplinkos taršos ir jos
poveikio aplinkai aktuali ir
šiandien. Skelbiame 10 labiausiai pasaulyje užterštas
vietoves.

10. Sąvartynas šalia
Akra miesto (Gana)
Netoli Ganos sostinės
Akros, įsikūrusios Gvinėjos
įlankoje, esantis komercinis
rajonas (angl. Agbogbloshie)
yra bene didžiausias elektronikos atliekų sąvartynas
pasaulyje. Ši vakarų Afrikos valstybė per metus importuoja apie 215 tūkst. tonų
naudotų buitinių elektroninių
prietaisų.
Šis rajonas neatskirtas nuo
gyvenamųjų zonų, nemažai
elektronikos atliekų tvarkoma nelegaliai. Pavyzdžiui,
daug jaunų vyrų ir vaikų, siekiant išgauti varį, atliekas tiesiog degina. Didžiuliai kiekiai
toksiškų garų išsiskiria į orą,
cheminės medžiagos patenka į dirvožemį ir aplinkinius
vandens telkinius, o per maistą ir vandenį – vietos gyventojams. Tyrimai parodė, kad
šiame rajone ir aplink jį esantis dirvožemis buvo užterštas itin dideliu švino kiekiu.
Ši pavojinga medžiaga išsiskiria, pavyzdžiui, deginant
kabelius.
Nelegaliai iš elektronikos
prietaisų išgaunant metalus,
patiriama ir didelių traumų,
kaip nudegimai, akių pažeidimai, plaučių ir nugaros
skausmai. Šioje atliekų perdirbimo vietovėje dauguma
darbuotojų miršta nuo vėžio
jau 20 metų.

9. Černobylis (Ukraina)
1986 metų balandžio 25
dieną Ukrainoje, Černobylyje, įvykusi katastrofa yra viena skaudžiausių branduolinių
nelaimių pasaulyje. Sprogęs
branduolinis reaktorius paREKLAMA

skleidė 100 kartų daugiau radioaktyvių medžiagų nei jų
buvo per Hirosimos ir Nagasakio bombardavimą.
Šios katastrofos Ukrainoje metu radioaktyvios medžiagos pasiekė daugelį Azijos, Afrikos ir Europos vietų.
Kokie yra katastrofos padariniai, bendro sutarimo nėra.
Nevyriausybinės organizacijos „Greenpeace“ teigimu,
dėl Černobylio branduolinės
elektrinės mirė maždaug 93
tūkst. žmonių, įskaitant ir mirusiuosius nuo vėžio, o iki
2011 metų iš viso dėl katas-

ar manganas.

trofos pasekmių žuvo apie
734 tūkst. žmonių. Net ir dabar Černobylio teritorija kelia
pavojų visuomenei dėl paviršiniame dirvožemyje esančios
pavojingos radionuklidų koncentracijos.

knygoje Dzeržinskas buvo
paskelbtas labiausiai užteršta
vieta pasaulyje.
Požeminiame vandenyje
rasta beveik 190 rūšių teršalų,
įskaitant fenolį ir dioksinus.
Dėl šios priežasties gyventojai
turėjo daugybė ligų ir sutrikimų, buvo didelis sergančiųjų
vėžiu skaičius. 2006 metais
vyrų vidutinė gyvenimo trukmė šioje vietovėje buvo 42
metai, moterų – 47 metai.

8. Citarum upė
(Indonezija)
Labiausiai pasaulyje užteršta upe laikoma Indonezijoje tekanti Citarum. Vanduo
iš užterštos upės turi tiesioginį neigiamą poveikį žmonių
sveikatai, nes upės vanduo yra
pagrindinis saloje geriamasis
vanduo. Jį taip pat naudoja
pramonės įmonės, juo laistomos auginamos kultūros.
Skaičiuojama, kad kiekvieną
dieną ne mažiau kaip 20 tūkst.
tonų atliekų ir 340 tūkst. tonų nuotekų, o daugiausia iš 2
tūkst. tekstilės gamyklų, patenka į Citarum upę. Joje aptikta daugybė teršalų, tokių
kaip švinas, aliuminis, geležis

7. Dzeržinskas (Rusija)
Dešimtmečius Dzeržinskas
tarnavo kaip viena pagrindinių chemijos pramonės įmonių Tarybų Sąjungoje. Net
ir šiandien Dzeržinskas yra
svarbus Rusijos chemijos gamybos centras. Ir, nors šiuo
metu miestui galioja griežtesnė kontrolė dėl taršos, vien
1930-1998 metais miesto teritorijoje buvo netinkamai palaidota beveik 300 tūkst. tonų
cheminių atliekų. 2007 metais Gineso pasaulio rekordų

6. Hazaribagas
(Bangladešas)
2013 metais tarptautinė
organizacija „Pure Earth“ šį
miestą įvardijo kaip vieną iš
dešimties didžiausių toksinių
grėsmių dėl 270 odos dirbinių raugyklų koncentracijos.
25 hektarų plote sutelkta 9095 proc. visų šalies raugyklų,
kurių dauguma naudoja primityvius darbo metodus ir
mažai rūpinasi atliekų tvarkymu. Dėl šios priežasties

į aplinką patenka toksiškos
cheminės medžiagos. Didžioji dalis atliekų patenka į
Burigangos upę, kuri yra pagrindinė šalies sostinės Dakos gyventojų vandens tiekimo sistema.
Šešiavalentis chromas (žinomas kaip kancerogenas)
yra viena iš cheminių atliekų,
susidarančių odos raugyklose. Šių raugyklų darbuotojai
(skaičiuojama, kad jose dirba 185 tūkst. gyventojų) beveik negauna jokios apsaugos, nors kasdien susiduria su
toksinėmis atliekomis. Dėl to

juos kamuoja daugybė ligų,
įskaitant kvėpavimo takų ir
odos sutrikimus.

5. Kabvė (Zambija)
Aplinkos užteršimas švinu
dėl kalnakasybos ir lydymo
veiklos sukėlė daug pavojų
Kabvės, svarbaus pramoninio miesto centrinėje Zambijoje, gyventojams. Švino
kasyba ir lydymas Kabvės
mieste prasidėjo 1902 metais
ir vyko apie 90 metų. Dideli
teršalų kiekiai pateko į aplinką, nes dešimtmečius buvo
skiriama itin mažai dėmesio
atliekų tvarkymui.
2006 metais atliktas tyrimas atskleidė šokiruojantį
faktą: Kabvėje gyvenančių
vaikų kraujuje švino buvo
rasta maždaug 5-10 kartų
daugiau nei leistina. Ir, nors
kasyba šiuo metu neaktyvi
regione, smulkių amatininkų
veikla buvusiuose kasyklose
toliau išskiria toksiškas che-

mines medžiagas į orą, dirvožemį ir vandenį.

4. Kalimantanas
(Indonezija)
Besivystančiose šalyse mažiems amatininkams kalnakasyba tampa pragyvenimo
šaltiniu, o Kalimantano (Kalimantanas – Indonezijai priklausanti Borneo salos dalis) regione pragyvenimui iš
kasybos užsidirba 43 tūkst.
žmonių. Neretai mažose kasyklose dirbama neoficialiai
ir jose naudojama primityvi technologija. Kalnakasiai
aukso iš rūdžių išgavimui
naudoja gyvsidabrį. Daugumai kalnakasių naudojant pri-

mityvią įrangą, gyvsidabris
išleidžiamas į aplinką. Toksiško metalo garai į žmogaus
organizmą patenka per kvėpavimo takus.
Jungtinių Tautų Pramonės
ir plėtros organizacijos duomenimis, šios salos kasyklos
kasmet į aplinką išleido daugiau kaip 1 tūkst. tonų gyvsidabrio. Gyvsidabris kenkia
ne tik aukso gavybos vietose
gyvenančių žmonių sveikatai, bet ir toli nuo šio regiono
esantiems gyventojams.

3. Matanza-Riačuelo
(Argentina)
Argentinos upė Matanza (Matanza-Riachuelo) yra
viena labiausiai užterštų upių
pasaulyje. Maždaug 15 tūkst.
pramonės įmonių, įskaitant
daugelį cheminių medžiagų
gamintojų, esančių šios upės
baseine, išleidžia savo nuotekas į upę. Upė teka per 14-ką
Argentinos sostinės Buanos

Airės savivaldybių, todėl teršalai nesunkiai pasiekia gyventojus.
Dirvožemio tyrimas upės
pakrantėse parodė, kad teršalai, tokie kaip chromas, cinkas, švinas, varis ir kiti, viršija rekomenduojamą lygį. Dėl
didelės taršos šios upės baseine gyventojus kamuoja kvėpavimo ir viduriavimo ligos,
taip pat ir vėžys.

2. Nigerio upės delta
(Nigerija)
Apie 8 proc. Nigerijos teritorijos užimanti Nigerio upės
delta turi didžiulį naftos rezervą. Pavyzdžiui, 2012 metais
Nigerio deltoje kiekvieną dieną buvo išgaunama maždaug
po 2 mln. barelių naftos. Visgi, daugelis naftos gavybos
procesų šiame regione nėra
griežtai kontroliuojami, todėl
naftos išsiliejimas be priežiūros yra itin paplitęs. Apskaičiuota, kad nuo 1976 metų iki
2001-ųjų Nigerio upės deltoje
įvyko apie 7 tūkst. incidentų,
susijusių su naftos išsiliejimu,
ir tik nedidelė dalis išsiliejusios naftos buvo surinkta.
Išsiliejusioje naftoje yra
angliavandenilių ir kitų cheminių medžiagų, kurios yra
kenksmingos žmonių sveikatai. Kai kurios iš šių cheminių
medžiagų taip pat yra kancerogeninės. Naftos išsiliejimas
Nigerio upės deltoje ne tik užteršia paviršių ir šios teritorijos gruntinius vandenis, bet ir
orą bei dirvožemį.

1. Norilskas (Rusija)
1935 metais įkurtas pramoninis Norilsko miestas yra
viena iš labiausiai užterštų
vietų pasaulyje dėl didžiausių pasaulyje sunkiojo metalo
lydymo vietų. Iš miesto lydymo fabrikų į orą patenka apie
2 mln. tonų sieros dioksido ir
kitų teršalų, kurie užteršia ne
tik orą, bet ir vandenį ir dirvožemį. Norilske gyvena apie
130 tūkst. žmonių, jiems, kaip
ir aplinkinių vietovių gyventojams, įprastos kvėpavimo
takų ligos ir vėžys.
10 labiausiai pasaulyje užterštų vietovių sąrašą sudarė tarptautinės organizacijos
„Pure Earth“ (JAV) ir „Green Cross“, jį paskelbė www.
worldatlas.com. APAI 

12 skelbimai

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Vokietijos miestelis rengia itin paklausių kapaviečių loteriją
Ramūs kaimynai, per amžius nepakitusi aplinka ir nuostabus kraštovaizdis – nenuostabu, kad
kapavietės Vokietijos miestelyje Berchtesgadene yra tokios paklausios. Apie 8 tūkst. gyventojų
turinčio Berchtesgadeno valdžiai jau daugelį metų teko atmesti prašymus skirti amžinąją poilsio
vietą miestelio XVII amžiaus kapinėse. Atlaisvinus 200 kapaviečių, buvo nuspręsta surengti loteriją.



Ukraina įsigis iš „Airbus“ 55 civilinius sraigtasparnius
Ukraina šeštadienį pasirašė sutartį su Prancūzijos aviacijos milžine „Airbus“ dėl 55 civilinių
sraigtasparnių pirkimo už 555 mln. eurų. Šis sandoris yra didžiausias iš kada nors sudarytų Ukrainos
ir Prancūzijos. Sutartis dėl 24 sraigtasparnių H125, 10 H145 ir 21 H225 buvo pasirašyta Kijeve Ukrainos
vidaus reikalų ministerijos atstovo ir bendrovės „Airbus Helicopters“ vadovų.

Prienų
turguje
Štai jau ir įpusėjo liepa
– pats vidurvasaris, pats
gražumas. Gamtoje
gausu įvairių spalvų,
daug žalumos, o ir
įvairiausiomis gėrybėmis
galima mėgautis. Netrūko
jų ir šeštadienio turguje,
galėjai rinktis įvairių šiais
metais išaugintų daržovių,
uogų bei vaisių.

Per naktį visur gausiai palijo, o vis dar apsiniaukusį šeštadienio rytą gąsdino pažeme
slenkantys tamsūs debesys,
todėl turguje žmonių buvo
nedaug. Beje, nedaug buvo ir
prekiautojų – daugelis atostogauja, kiti, pabūgę lietaus,
liko namuose. Juk nemalonu, kai prekes sulyja ar jos
sudrėksta.
Tačiau savo vietose buvo
beveik visi prekiautojai daržovėmis, kurių reikia bet kokiu
oru. Pirkėjai į savo krepšius
mielai krovė daržoves, uogas, kai kurie pirko ir mėsos
produktų.
Kilogramas šviežių
bulvių kainavo 0,5–0,8
euro, kopūstų – 0,7 euro, morkų – 1–1,3 euro,
burokėlių – 0,8–1 eurą,
kalafiorų – 1,4–1,5 euro, šiųmetinių svogūnų
galvučių – 0,8–1eurą, tačiau kai kurie prekiautojai
prašė ir 1,5 euro. Įdomumo dėlei reikia pasakyti,
kad prekybos centre kilogramas tokių svogūnų
ropučių kainavo tik 59
euro centus. Tą patį galima pasakyti ir apie cukinijas, kurių kaina turgavietėje
daug didesnė nei parduotuvėje. Turguje kilogramas geltonų ar žalių cukinijų kainavo
0,8–1,2 euro, o prekybos centre – 0,49 euro.
Kilogramą pomidorų buvo
galima nusipirkti už 0,99–1,5
euro, agurkų (šiltnaminių) –
už 0,8–1 eurą, o lauko agurkų – už 0,6–1 eurą. Kilogramas žaliųjų žirnelių kainavo 1
eurą, šparaginių pupelių – 1,3
euro, nemaža česnako galvutė
– 0,5 euro.
Pirkėjai geriausiai pirko
REKLAMA

Informuojame, kad 2018-07-27 d. nuo 17.00 val. bus
atliekamas žemės sklypo, kadastro Nr. 6943/0001:22,
Astrų g.4, Prienai (s/b „Medelynas“) ribų ženklinimas.
Dėl matuojamo žemės sklypo bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo žemės sklypo, kadastro Nr.
6943/0001:11,Astrų g.2, Prienai (s/b „Medelynas“) bendrasavininkę Jolantą Matusevičienę, deklaruota gyv. vieta Jungtinė Karalystė, arba jos įgaliotus asmenis per 30
dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.
bulves, žadėdami iš jų kepti
kugelį ar virti cepelinus, moterys šnekėjosi ir apie agurkų
ruošimą žiemai.
Turguje buvo nemažai įvairių uogų. Kilogramas braškių
kainavo 3,5–5 eurus, vyšnių,
trešnių – 1,99–3 eurus, litras
mėlynių – 3,5–4 eurus, pusės kilogramo indelis aviečių
– 2–2,5 euro, serbentų (juodųjų) – 1,5–1 eurą, baltųjų
ir geltonųjų – 1 eurą, o slyvų
– 1,2 euro. Brangiausios buvo
šilauogės, kurių kilogramas
kainavo 3,99–5 eurus. Už kilogramą ankstyvų alyvinių
obuolių pardavė prašė 0,5 euro, o kriaušių – 1 eurą.
Po lietingų pirmųjų liepos
savaičių miškuose dygsta tik

voveraitės, tad kol kas ant
turgaus prekystalių dar nėra
kitokių grybų. Už litrinį indelį geltonųjų miško gražuolių
teko mokėti 4–5 eurus.
Pieno ir jo produktų kainos laikosi tokios pačios. Litrą pieno pardavė už 0,5 euro,
grietinės – už 3,4–3,6 euro,
puskilogramį sviesto – už 3,5–
4 eurus, kilogramą varškės
– už 1,6–2,4 euro, o sūrį – pagal dydį, už 1,5–3 eurus. Sūrių buvo galima rinktis, kokių
norėjai – didesnių, mažesnių,
iš varškės ar saldaus negrieb-

to pieno, o gal su razinomis ar
kmynais, keptų ar rūkytų.
Dešimtį naminių vištų kiaušinių dešimtį pardavė už 1,3–
1,8 euro, o paukštyno vištų –
už 1,1–1,3 euro, o už dešimtį
ančių kiaušinių prašė 2 eurų.
Tiek rūkytos mėsos gaminių, tiek šviežios skerdienos
kainos kol kas lieka panašios.
Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,33–3,8 euro,
kumpio –-3,9 euro, sprandinės ar karbonado – 4,9–5,1
euro, karkos – 1,9–2,17 euro,
maltos mėsos 3,2–3,8 euro,
pažandės – 2,8 euro, šviežių
lašinukų – 2,3–2,6 euro. Kilogramas jautienos kainavo 8–9
eurus, o veršienos – 12 eurų.
Kilogramą mėsinio viščiuko buvo galima nusipirkti už 2,3–2,4 euro,
kalakuto kumpio – už
4,22 euro, triušienos –
už 6–7 eurus. Namuose augintų mėsinių vištų kaina buvo šiek tiek
didesnė – kilogramas
kainavo 3,5–4 eurus, o
antienos – 5–6 eurus.
Kilogramas nestorų
rūkytų lašinukų su raumeniu kainavo 5,3–6,5
euro, su kumpiu – 6,6–
7,8 euro, sukto kumpio – 12 eurų, dešros
– 5,5–7,7 euro, dešrelių – 4–5,5 euro. Sūdytų ir
vytintų mėsos gaminių kainos šiek tiek skyrėsi – sūdyti
produktai buvo keliasdešimčia centų pigesni, o vytinti –
brangesni. Rūkytos „pūslės“
buvo galima įsigyti mokant
už kilogramą 8–10 eurų, o už
vytintos išpjovos kilogramą
– 10–11 eurų.
Nemažai buvo bitininkų,
prekiaujančių medumi. Neseniai nužydėjo liepos, taip
pat daugelis pievų augalų, tad
medaus į avilius bitės prinešė
nemažai. Už kilogramą me-

daus bitininkai prašė 6 eurų,
už pusės litro stiklainį – 4,5–
5 eurų. 100 g bičių duonelės
kainavo 2,3 euro, o žiedadulkių – 2 eurus.
Šaltai spaustas sėmenų aliejus labiausiai perkamas žiemos metu, tačiau prekiautojai
nesiskundžia ir dabar. Pusės
litro buteliukas kainavo 3,5
euro, o kilogramas sėmenų
– 1,5 euro.
Labai sumažėjo prekiautojų
naminių paukščių jaunikliais.
Už trijų dienų amžiaus mėsinius ar dedeklinius viščiukus
pardavėjas prašė 1 euro, o už
2 savaičių paukščiukus – 1,6
euro, dar didesnius pardavė
už 2–2,5 euro. Tačiau buvo ir
išimčių – vieni pardavėjai už
rūšiuotus dedeklinius viščiukus (margus) prašė 4–5 eurų,
kaip už vištaites.
Už ančiukus teko mokėti 3
eurus, žąsiukai kainavo 5–6
eurus, kalakučiukai –7–8 eurus. Vienas kalakučiukas sugebėjo netgi iššokti ir pabėgti
nuo šeimininko. Teko gaudyti
po purvyną...
Ūkininkų turgavietėje didesnių pokyčių nėra. Vyrai
džiaugiasi, kad prasidėję lietūs
dar padeda augalams augti,
kad atsigauna daržai ir ganyklos. Apie būsimą derlių garsiai kalbėti nenori, bet sako,
kad metai bus kaip ir visada;
vieniems geri, kitiems – tik
neblogi. Už centnerį kviečių,
miežių ar kvietrugių prašė 7–
9 eurų, už pašarinius miltus
– 9 eurų.
Nemažai buvo prekiautojų žydinčiomis vazonėliuose
ir skintomis gėlėmis, vaismedžiais bei dekoratyviniais
augalais.
Šį kartą žmonės turgavietėje ilgai neužsibuvo, visi skubėjo į namus, nes kaupėsi juodi debesys, protarpiais negausiai palaistydami žemę. NG

Informuojame, kad 2018-07-30 d. nuo 14.00 val. bus
atliekamas žemės sklypo, suformuoto žemės sklypų ormavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Birštono
sav. administracijos direktoriaus 2018-07-12 įsakymu
Nr. AV-252 „Dėl įsiterpusio valstybinės žemės ploto,
sujungiamo su besiribojančiu žemės sklypu, kadastro
Nr.1201/0002:159, esančiu Birštone, Kunigaikštienės
Elenos g. 2A, formavimo pertvarkymo projekto patvirtinimo“ ribų ženklinimas. Dėl matuojamo žemės sklypo
bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo žemės sklypo, kadastro Nr. 1201/0002:208, bendrasavininkio Vytenio Kazio Linkevičiaus (miręs 2008-07-01) turtinių teisių
perėmėjus arba jos įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo
šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8
609 04746, Dalė Gulijeva.

Nekilnojamasis
turtas

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

Parduoda

Perka

1 kambario butus

Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.

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

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (73 kv. m, IV a., du įstiklinti
balkonai, šarvuotosios durys)
Stadiono g., Prienuose. Tel. 8
674 10093.

NAMUS
Medinį namą (103 kv. m, yra vonios kambarys su tualetu, šildoma krosnimi, yra ūkinis pastatas
(32 kv. m), šulinys, 10 a žemės)
Kęstučio g., Prienuose. Tel.: (8
319) 58020, 8 672 75016.
Mūrinį sodo namelį (40 kv.m.,
plius rūsys, 7500 Eur) Šilėnuose,
netoli Nemajūnų (13 km nuo
Birštono). Tel. 8 616 21788.

GARAŽUS
Garažą (24 kv. m., metalinės
durys. 2000 Eur) Rasos g. prie
elektros tinkų. Tel. 8 656 24191.

Brangiai perkame miškus įvairaus brandumo: jaunuolynus,
pribręstančius, brandžius. Tel. 8
625 44123.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

IŠNUOMOJA
Du garažus Vytenio g., Prienuose.
Tel. 8 686 97434.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
Nerūšiuotus, dėvėtus rūbus urmu
iš Anglijos. Tel. 8 670 78566.

Automobiliai ir
jų dalys

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

Parduoda

PASLAUGOS

„VW Golf“ (1994 m., 1,6 l, B, TA
iki 2020 m. 07 mėn., 4/5 durys).
Tel. 8 682 83999.

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

žemės ūkis
Parduoda
Dvi ožkytes ir du ožiukus. Tel. 8
687 99246.
Paršelius. Tel.: (8 319) 46330, 8
612 16677.
Lietuvos pilkųjų veislės pirmaveršę karvę. Tel. 8 676 06273.
Pašarines pupas (155 Eur/t). Tel.
8 671 29691.
Joduosius serbentus nusiskinti
(0,50 Eur/l) šalia Prienų (2 km nuo
Prienų). Tel. 8 615 79445.
Kalnines pušis „Pinus mugo turra“ (50–70 cm, 1 kartą karpytos,
3–4 metų, 8–10 Eur/vnt). Tel.: 8
683 24058, 8 686 70328.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Šių metų šieną „kitkomis“. Galimas pristatymas. Tel. 8 675
84559.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
REKLAMA

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Pigiai parduoda pušines malkas,
skaldytas, kaladėlėmis. Atveža.
Tel. 8 625 97091.

Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame (padengiame) geromis sąlygomis, net ir
turintiems skolų, iki 10 000 Eur
laikotarpiui iki 48 mėn. Refinansuojame Jūsų turimas skolas
Sergel, Lindorff, Gelvora ir t.t. Tel.
8 601 50935.

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, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Statome karkasus, dengiame
stogus, šiltiname sienas, kalame
dailylentes, atliekame betonavimo, mūro, tvorų montavimo ir
kitus statybų darbus. Tel. 8 672
05253.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!
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Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Gipso kartono, grindų bei durų
montavimas. Terasų ir stogų
montavimas. Tel. 8 648 57129.
Statybos darbai: griovimas, gipso
kartono montavimas, dažymas,
tapetavimas, grindų dėjimas ir
kiti darbai. Tel. 8 608 55288.
Greitai ir kokybiškai atliekame
remonto darbus (nuo mūro iki
stogo). Tel. 8 676 94621.
Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 62195.
Visi santechnikos darbai: šildymo, 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. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

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

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

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

DARBO
SKELBIMAI

Žemės kasimo darbai mini ekskavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645
20612.
Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

REIKALINGA
Veido ir kūno masažo kabinetui
Birštone – masažuotoja. Dirbti
10 dienų per mėnesį. Tel.: 8 698
86352, el. paštas phytobirstonas@gmail. com
Dėvėtų drabužių sandėlyje tvarkytoja-rūšiuotoja. Reikalavimai:
spartumas, atsakingumas, greita
orientacija, be žalingų įpročių.
Adresas: Liepų g. 77, Strielčių k.,
Prienų r. Tel. 8 687 50387.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.
Profesionalus autošaltkalvis.
Atlyginimas 800-900 Eur. Tel. 8
631 82930, kestux.kurtinaitis@
gmail.com
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Mūsų redakcija mėgaujasi ilgai lauktos vasaros
atostogomis, todėl nuo liepos 16 d. iki liepos 27 d.
dirbsime trumpesniu grafiku:
Pirmadieniais: 8.00-13.00 val.
Antradieniais: 13.00-17.00 val.
Trečiadieniais: 12.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais: 8.00-13.00 val.
Penktadieniais: 12.00-16.00 val.
Šeštadieniais, Sekmadieniais: nedirbsime
Labai atsiprašome visų skaitytojų bei norinčiųjų į
laikraštį patalpinti skelbimą. Tikimės Jūsų supratingumo
bei linkime gražios, šiltos bei turiningos vasaros!
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paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Liepos 20–22 dienomis – Balbieriškio seniūnijos vasaros
šventė „Prie Ringio ir Peršėkės“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui. Liepos
20 d. Balbieriškietės Marijos
Navickienės rankdarbių paroda.
20.00 val. – Edukacinis užsiėmimas vaikams – rankų darbo
saldainių gamyba (Balbieriškio
bažnyčios prieigose). 22.00 val.
– Kraštiečio Remigijaus Veličkos
filmo „Žmonės, kurie pastatė
bažnyčią“ pristatymas (Balbieriškio bažnyčioje). Liepos 21 d.
9.00–10.00 val. – Sporto turnyrų
dalyvių registracija. 10.00 val.
– Futbolo, krepšinio, tritaškių
metimo, paplūdimio tinklinio,
badmintono, smiginio turnyrai
bei žaidimai vaikams (Balbieriškio mokyklos sporto aikštyne
ir parko stadione). 10.00 val.
– Karo prievolės tarnybos pristatymas (parko stadione). 18.00
val. – Balbieriškio miestelio
garbės piliečių ir sporto turnyrų
nugalėtojų apdovanojimai Dvaro parke. Koncertinė–meninė

programa. 23.00 val. – Šventinis
fejerverkas. Liepos 22 d. 12.00
val. – Šv. Magdalenos atlaidai
Balbieriškio parapijos bažnyčioje. Po Šv. Mišių – Agapė ir
Balbieriškio KLC meno kolektyvų
koncertas.
Liepos 21 d. Pociūnų aerodrome
– aviacijos šventė „Diena su aviacija“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui. 12.00 val.
– Prekybininkų mugė 15.00 val.
– Aviacinės technikos paroda
17.00 val. – Aviacinė dalis. Dalyvauja: LK Karinės oro pajėgos;
LK Specialiųjų operacijų pajėgos;
LK Mokymo pajėgos; Aukštojo
pilotažo meistrai; Baltijos šalių
parašiutininkai; Sklandytuvų
„Jantar-standart“ pilotai; Savadarbiai lėktuvai ir sraigtasparniai; Motorizuoti parasparniai; Aviamodeliuotojai; Karšto
oro balionai. 19.00–19.30 val.
– Rekordinis 100 parašiutininkų
šuolis. 19.30 val. – Diskoteka
Nuo 12 val. bus organizuojami
apžvalginiai skrydžiai lėktuvais
ir sklandytuvais, veiks pramogos
vaikams. Programa gali keistis
atsižvelgiant į oro sąlygas.
Liepos 28 d. nuo 10 val. Jiezne,
Paežerės stadione – 27-asis Jiezno seniūnijos futbolo turnyras.

Dalyvauja „Centras“, „Kašonys“,
„Veteranai“, „Ežero krantas“,
„Mūrai“, „Paukščių galas“.
Liepos 28–29 d. – Veiverių seniūnijos vasaros šventė, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui.
Informacija tikslinama.
Rugpjūčio 11 d., Pakuonio parapijos parke Pakuonio krašto
vasaros šventė „Žolinė“. Organizatoriai: Pakuonio laisvalaikio
salė, seniūnija, Pakuonio pagrindinė mokykla, Pakuonio parapijos
aktyvas, bendruomenės.
Rugpjūčio 26 d., Serbentinės k.,
Naujosios Ūtos sen., Aldonos
Lietuvininkienės sodyboje Respublikinis klojimo teatrų festivalis
„Vėtrungė 2018“. Organizatoriai:
Naujosios Ūtos laisvalaikio salė,
Naujosios Ūtos seniūnija, seniūnaičiai, kaimų bendruomenės,
bibliotekos.
Rugpjūčio 27 d., Prienai, Kęstučio
g. esančioje žydų žudynių vietoje
minėjimas, skirtas 77-osioms
Prienų žydų žūties metinėms.
Parodos pristatymas. Organizatoriai: Prienų krašto muziejus
Prienų krašto muziejus, Prienų r.
savivaldybė.

PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui“ darbų paroda.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama ekspedicijų į lietuvių
tremties ir žūties vietas Sibire organizatoriaus ir vadovo, bendrijos „Lemtis“ pirmininko Antano
Sadecko tremties paveldo fotografijų paroda „Negrįžusiems“.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama Aurelijos Kleizienės
tapybos darbų paroda.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama menininkės Vilijos
Čiapaitės akvarelės darbų paroda
„Prakalbintoji akvarelė“.
Prienų krašto muziejuje eksponuojama fotografijų paroda
„Akimirkos iš keturių ekspedicijų“, skirta kraštiečiui keliautojui,
žurnalistui, visuomenės veikėjui
Matui Šalčiui.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama mokinių meno
darbų ir piešinių paroda „Mano
pasaulis“.
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Onutės
Masterkovienės karpinių paroda.
Pakuonio laisvalaikio salėje eksponuojama Birštono meno mokyklos suaugusiųjų dailės studijos
tapybos darbų paroda.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Liepos 20 d., 19 val. Birštono
kurhauze „PAŽADINTAS VISATOS
TYLOS“. Poeto, pirmojo Nepriklausomos Lietuvos pasiuntinio
Prancūzijoje Oskaro Milašiaus
kūrybos vakaras. Dalyvaus: aktorius P. Venslovas, operos solistė J.
Karaliūnaitė, pianistė R. Mikelaitytė-Kašubienė.

REKLAMA

Rugpjūčio 9 d., 19 val. Birštono

vienkiemio bibliotekoje tautinio
atgimimo dainiaus Maironio
ir Sigito Gedos, kuris žavėjosi
Lietuvos istorija ir mitologija bei

gebėjo meistriškai tai perteikti
kūryboje, vakaras. Dalyvaus:
aktorė V. Kochanskytė ir klarnetininkas V. Andriuškevičius.
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09:30 Teisingumo agentai (15)
10:30 Kobra 11 (9) 11:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (1) 12:35 Stoties policija
(31) 13:45 Džuna (7) 14:50 44-as
skyrius (108) 15:50 Teisingumo
agentai (16) 16:50 Kobra 11 (10)
17:55 Įstatymas ir tvarka. Specia22.30 val.
21.00 val. liųjų tyrimų skyrius (2) 18:55 Stoties policija (32) 20:00 Info diena
20:25 Nusikaltimų miestas (17)
„Dviveidis“
„Paslaptingoji sala“
21:00 Paslaptingoji sala 22:55
Mirtinas ginklas 3 01:10 Persekiotojas (8) 01:55 Vanity Fair. Vi06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- siškai slaptai (6)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai 06:37 Labas 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35 06:30 Žinios. Orai 06:37 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 „Baltoji vergė“ (28) 06:20 Progra- rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 6 ma 06:24 TV parduotuvė 06:40 Štutgarto kriminalinė policija 6
10:50 Komisaras Reksas 11:40 Kaimo akademija 07:10 4 kam- 10:50 Komisaras Reksas 11:40
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2 pai 07:40 Vasara tiesiogiai su D Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2
12:25 Šimtas 12:35 TV žaidimas 08:10 „Delta“ (2/16) 09:15 „Ro- 12:25 Šimtas 12:35 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite jus“ (86) 10:20 „Neišsižadėk“ (18) „Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“ 11:25 „Merdoko paslaptys“ (6/11) daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo14:00 Žinios. Sportas. Orai 14:15 12:30 „Iššūkis“ (2/8) 13:35 TV to“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai
Laba diena, Lietuva 16:30 Sese- parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
rys 17:30 Žinios. Sportas. Orai (1/31) 14:55 „Delta“ (2/16) 16:00 Seserys 17:30 Žinios. Sportas.
18:15 Auksinis protas 19:25 Šim- Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai Orai 18:15 Auksinis protas 19:25
tas 19:30 Gyvenimas 20:25 Lote- su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų Šimtas 19:30 Dokumentinė istoririja „Keno Loto“ 20:30 Panorama daktaras“ (2/33) 18:00 Reporteris nė laida „Lietuvos kolumbai“ 20:25
21:18 Sportas. Orai 21:29 Loterija 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (4/1) Loterija „Keno Loto“ 20:30 Pano„Jėga“ 21:30 Nacionalinė ekspedi- 20:00 Reporteris 20:30 Vasara rama. 21:18 Sportas. Orai 21:29
cija 22:30 Vasara su „Dviračio ži- tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 Loterija „Jėga“ 21:30 Nacionalinė
niomis“ 23:00 Aukštuomenės dak- „Ragana“ (1/13) 22:00 Reporteris ekspedicija 22:30 Vasara su „Dvitaras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė 22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ račio žiniomis“ 23:00 Aukštuomepolicija 6 00:30 TV žaidimas „Kas (1/30) 00:05 „Delta“ (2/16) 01:05 nės daktaras 6 23:45 Štutgarto
ir kodėl?“ 01:00 LRT radijo žinios „Iššūkis“ (2/5) 02:00 „Merdoko kriminalinė policija 6 00:30 TV
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi paslaptys“ (6/10) 02:45 „Neišsi- žaidimas „Kas ir kodėl?“ 01:00
2 01:50 Šimtas 02:00 LRT radijo žadėk“ (12) 03:35 „Svarbiausia LRT radijo žinios
žinios 02:05 Klauskite daktaro - įstatymas“ (15) 04:20 „Merdoko
03:00 LRT radijo žinios
paslaptys“ (6/10)
06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (210-212)
07:30 Neramūs ir triukšmingi (8)
06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (207-209) 06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Ta- 07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
07:30 Neramūs ir triukšmingi (7) nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai (159) 08:55 Rytas su LNK 10:55
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI Oplia! 11:25 Policijos akademija
(158) 08:55 Rytas su LNK 10:55 Majamis 10:30 Moderni šeima (26) 12:25 Gyvenimiškos istorijos
Oplia! 11:25 Policijos akademija 11:00 Moderni šeima 11:25 Kobra 13:25 Gyvenimo daina (34) 14:25
(25) 12:25 Gyvenimiškos istorijos 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Dvi širdys (957) 14:55 Dvi širdys
13:25 Gyvenimo daina (33) 14:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezi- (958) 15:25 Dvi širdys (959) 15:55
Dvi širdys (954) 14:55 Dvi širdys dentai 14:00 Rezidentai 14:30 Dvi širdys (960) 16:30 Labas va(955) 15:25 Dvi širdys (956) 16:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi karas, Lietuva 17:35 GyvenimišLabas vakaras, Lietuva 17:35 Gy- Amerikos namų vaizdeliai 15:25 kos istorijos 18:30 Žinios 19:25
venimiškos istorijos 18:30 Žinios Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 Oplia!
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 20:00 PREMJERA Tautos tarnas
Oplia! 20:00 PREMJERA Tautos 18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Re- (6) 20:30 PREMJERA Tautos tartarnas (4) 20:30 PREMJERA zidentai 19:55 Rezidentai 20:30 nas (7) 21:00 Bus visko 21:30
Tautos tarnas (5) 21:00 Bus vis- Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28 Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
ko 21:30 Žinios 22:24 Sportas Orai 21:30 Įvykis 23:15 Pėdsakai 22:30 VAKARO SEANSAS Gimęs
22:28 Orai 22:30 VAKARO SE- 00:20 Kobra 11 01:20 Naujaku- sukelti pragarą 00:25 Judantis
ANSAS Išdavikas 00:35 Judantis riai 01:45 Moderni šeima 02:10 objektas (5) 01:15 Išdavikas 03:05
objektas (4) 01:25 Nakties įkaitas Juokingiausi Amerikos namų Alchemija XX. Gyvenama sala
vaizdeliai 02:35 Simpsonai 02:55 03:35 RETROSPEKTYVA
03:30 Programos pabaiga
Programos pabaiga
05:00 CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius 06:10 Televitrina 06:25
Kempiniukas Plačiakelnis 06:55
Simpsonai 07:55 Kam ta meilė?
08:25 Paskutinis iš Magikianų
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 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 Kažkas skolinto
00:35 CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius 01:30 Kaulai 02:20 Pelkė
03:10 Ekstrasensų mūšis 04:10
Paskutinis iš vyrų

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras 07:00
Džiunglių būrys skuba į pagalbą
2 07:15 Džiunglių būrys skuba į
pagalbą 2 07:25 Lesė 07:50 Pradėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis
turtas 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba
12:15 Gamtos sergėtojai 12:42
Gamtos sergėtojai 13:10 Linija,
spalva, forma 13:35 Stilius 14:25
Užnuodytas miestas 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, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios
Kauno dienos 18:55 Maistas ir
aistros 19:25 Ten, kur namai 5
20:20 Dokumentinė istorinė laida
„Lietuvos kolumbai“ 21:15 Didžio06:00 Auklė (28) 06:30 Auklė sios Visatos paslaptys su Morganu
(29) 07:00 Auklė (30) 07:30 Džu- Frimanu 4 22:00 Šaltis liepą 23:45
na (6) 08:35 44-as skyrius (107) DW naujienos rusų kalba

05:15 Du tėvai ir du sūnūs 05:40
Du tėvai ir du sūnūs 06:10 Televitrina 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55
Kam ta meilė? 08:25 Paskutinis
iš Magikianų 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 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 Dviveidis
00:50 CSI elektroninių nusikaltimų
skyrius 01:45 Kaulai 02:35 Pelkė
03:25 Ekstrasensų mūšis 04:25
Paskutinis iš vyrų
06:00 Auklė (31-33) 07:30 Džuna (7) 08:35 44-as skyrius (108)
09:30 Teisingumo agentai (16)

10:30 Kobra 11 (10) 11:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (2) 12:35 Stoties policija
(32) 13:45 Džuna (8) 14:50 Farų
karai (1) 15:50 Teisingumo agentai (17) 16:50 Kobra 11 (11) 17:55
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (3) 18:55 Stoties policija (33) 20:00 Info diena 20:25
Savaitės kriminalai 21:00 Pažymėtas žmogus 23:00 Paslaptingoji
sala 00:55 Persekiotojas (9) 01:40
Kas žudikas? (39)

Penktadienis, liepos 20 d.

21.10 val.
„Paskutinį kartą Vegase“

16:50 Kobra 11 (12) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (4) 18:55 Stoties policija
(34) 20:00 Info diena 21:00 Absoliutus blogis. Išnykimas 22:50
Pažymėtas žmogus 00:45 Persekiotojas (10) 01:30 Kas žudikas? (40) 02:30 Absoliutus blogis.
Išnykimas
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00
„Pavojingiausios kelionės. Bolivija“
06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:30 „Nuostabūs pojūčiai“
06:40 Krepšinio pasaulyje su V
07:10 Grilio skanėstai 07:40 Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Delta“
(2/18) 09:15 „Rojus“ (88) 10:20
„Rasputinas“ (8) 11:25 „Merdoko
paslaptys“ (6/13) 12:30 „Iššūkis“
(2/10) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Gluchariovas“ (1/33) 14:55 „Delta“ (2/18) 16:00 Reporteris 16:27
Orai 16:30 Gyvenimo būdas 17:00
„Moterų daktaras“ (2/35) 18:00
Reporteris 18:45 Keliauk su „Reporteriu“ 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (4/3) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00
„Ragana“ (1/15) 22:00 Reporteris 22:45 Keliauk su „Reporteriu“
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(1/32) 00:05 „Delta“ (2/18) 01:05
„Iššūkis“ (2/7) 02:00 „Merdoko
paslaptys“ (6/12) 02:45 „Rasputinas“ (6) 03:35 „Gurovo bylos.
Medžioklė“ (1) 04:20 „Merdoko
paslaptys“ (6/12)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai 09:05 Senis
10:05 Štutgarto kriminalinė policija 7 10:50 Komisaras Reksas
11:40 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
2 12:25 Šimtas 12:35 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 13:05 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“
14:00 Žinios. Sportas. Orai 14:15
Laba diena, Lietuva 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:15 Auksinis protas 19:25 Šimtas 19:30 Beatos
virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto“
20:30 Panorama. 20:52 Sportas.
Orai 20:59 Loterija „Jėga“ 21:00
Duokim garo! 22:35 Gamtos inspektoriai 23:00 Rytojus niekada
nemiršta 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Štutgarto kriminalinė policija
7 01:50 Šimtas 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ 02:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 03:00 LRT radijo žinios 03:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2 03:50 Smegenų
paslaptys.
Polis Sezanas 04:00
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Ta04:05 Klauskite
LRT
radijo
žinios
nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Ta09:00 Vienam gale kablys 09:30 daktaro 05:00 Seserys
nia 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
CSI Majamis 10:30 Moderni šei09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
ma 11:00 Moderni šeima 11:25
06:10 Dienos programa 06:15 Ma- Majamis 10:30 Moderni šeima
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų
no gyvenimo šviesa (213) 06:40 11:00 Moderni šeima 11:25 Kobra
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 ReMano gyvenimo šviesa (214) 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55
zidentai 14:00 Rezidentai 14:30
07:05 Mano gyvenimo šviesa Vedęs ir turi vaikų 13:25 ReziTelevitrina 15:00 Juokingiausi
(215) 07:30 Neramūs ir triukšmin- dentai 14:00 Rezidentai 14:30
Amerikos namų vaizdeliai 15:25
gi (9) 07:55 Volkeris, Teksaso rein- Televitrina 15:00 Juokingiausi
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
džeris (160) 08:55 Rytas su LNK Amerikos namų vaizdeliai 15:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
10:55 Oplia! 11:25 Meilės sparnai Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Re(1) 12:25 Meilės sparnai (2) 13:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
zidentai 19:55 Rezidentai 20:30
Gyvenimo daina (35) 14:25 Dvi šir- 18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 ReSaša ir Tania 21:00 Žinios 21:28
dys (961) 14:55 Dvi širdys (962) zidentai 20:00 Farai 21:00 Žinios
Orai 21:30 Stokeriai 23:35 Pėd15:25 Dvi širdys (963) 15:55 Dvi 21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00
sakai 00:15 Kobra 11 01:15 Moširdys (964) 16:30 Labas vakaras, Kapitonas Amerika. Žiemos kaderni šeima 01:40 Moderni šeiLietuva 17:35 Nuo... Iki... 18:30 rys 00:30 Kobra 11 01:30 Moderni
ma 02:05 Juokingiausi Amerikos
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai šeima 01:55 Moderni šeima 02:20
namų vaizdeliai
19:30 KK2 penktadienis 21:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizSAVAITĖS HITAS Tamsiausia va- deliai 02:45 Simpsonai
landa 22:45 Netikėta sėkmė 00:30
06:00 Lietuvos Respublikos him- Gimęs sukelti pragarą
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka06:00 Lietuvos Respublikos himras 07:00 Džiunglių būrys skuba į
nas 06:05 Džiazo muzikos vakapagalbą 2 07:15 Mažasis atradė05:00 Kaulai 06:10 Televitrina ras 06:50 Džiunglių būrys skuba į
jas 07:25 Lesė 07:50 Linija, spal06:25 Kempiniukas Plačiakelnis pagalbą 2 07:05 Mažasis atradėva, forma 08:20 Lietuva mūsų lū06:55 Simpsonai 07:55 Kam ta jas 07:15 Mažasis atradėjas 07:25
pose 08:50 Kaip atsiranda daiktai
meilė? 08:25 Paskutinis iš Magi- Lesė 07:50 Vienuolynų kelias Lie9 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
kianų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 tuvoje 08:20 Pažvelk į profesiją kiDW naujienos rusų kalba 12:15
Tai - mano gyvenimas 12:00 Tarp taip 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9
Gamtos sergėtojai 12:41 Gamtos
mūsų, mergaičių 13:00 Pažadėtoji 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
sergėtojai 13:10 Euromaxx 13:40
14:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios DW naujienos rusų kalba 12:15
Klauskite daktaro 14:35 Didžiosios
16:28 TV3 orai 16:30 TV Pagalba Gamtos sergėtojai 12:41 GamVisatos paslaptys su Morganu Fri18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 spor- tos sergėtojai13:10 Stop juosta
manu 4 15:20 Mažasis atradėjas
tas 19:27 TV3 orai 19:30 Brolis lo- 13:35 Stambiu planu 14:20 Mūsų
15:30 Džiunglių būrys skuba į pakys 21:10 Paskutinį kartą Vegase miesteliai. Daugėliškis. 1 d 15:15
galbą 2 15:40 Lesė 16:05 Kaip
23:25 Stounas 01:20 Kaulai 02:20 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 15:25
atsiranda daiktai 9 16:30 Laba diePelkė 03:10 Ekstrasensų mūšis Detektyvė Miretė 15:40 Stebuklinna, Lietuva 18:00 Kultūrų kryžkegoji Boružėlė 16:05 Kaip atsiranda
04:10 Paskutinis iš vyrų
lė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00
daiktai 9 16:30 Laba diena, LieLietuva mūsų lūpose 19:30 Ten,
tuva 18:00 Mokslo sriuba 18:30
kur namai 5 20:20 Mes skrisime 06:00 Auklė (34-36) 07:30 DžuLietuvos tūkstantmečio vaikai
į Lietuvą 20:30 Anapus čia ir da- na (8) 08:35 Farų karai (1) 09:30
19:30 Ten, kur namai 5 20:15 Kulbar 21:15 Mano tėviškė 21:30 Teisingumo agentai (17) 10:30
tūros teismas 21:00 Dokumentinė
Kiotas. Romantiška pažintis su Kobra 11 (11) 11:35 Įstatymas
apybraiža „Mes nugalėjom“ 21:30
nacionalinėmis vertybėmis 22:15 ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyPranciškus 23:40 „Vilniaus festiKINO JUOSTOS 16:9. Moteris ir rius (3) 12:35 Stoties policija (33)
valis 2017“. Pabaigos koncertas
keturi jos vyrai 23:45 DW aujienos 13:45 Džuna (9) 14:50 Farų karai
„Sniegas, mėnuo ir gėlės“ 01:00
rusų kalba 00:00 Dabar pasaulyje (2) 15:50 Teisingumo agentai (18)
DW naujienos rusų kalba
00:30 Džiazo muzikos vakaras
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (29) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su
D 08:10 „Delta“ (2/17) 09:15 „Rojus“ (87) 10:20 „Rasputinas“ (7)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (6/12)
12:30 „Iššūkis“ (2/9) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(1/32) 14:55 „Delta“ 16:00 Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (2/34) 18:00 Reporteris
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Verslo genas“.” 19:00 „Iššūkis“ (4/2)
20:00 Reporteris 20:30 Vasara
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00
„Ragana“ (1/14) 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“.” 23:00 „Gluchariovas“
(1/31) 00:05 „Delta“ |(2/17) 01:05
„Iššūkis“ (2/6) 02:00 „Merdoko paslaptys“ (6/11)

Šeštadienis, liepos 21 d.

08:15 Auklė (34) 08:45 Sveikatos
ABC televitrina 09:00 Nutrūkę
nuo grandinės (5) 09:30 Apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta (6) 10:30
Džiunglių princesė Šina (4) 11:30
Paryžius. Gyventojai ir gyvūnai
(2) 12:40 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai (8) 13:40
Ekstrasensų
mūšis (11) 16:25
21.30 val.
Reali mistika (36) 17:25 Vanity
„Terminatorius 3. Mašinų
Fair. Visiškai slaptai (7) 18:25
prisikėlimas“
Kas žudikas? (41) 19:30 Dainuok mano dainą 21:30 MANO
HEROJUS Terminatorius 3. Ma06:00 Lietuvos Respublikos him- šinų prisikėlimas 23:40 AŠTRUS
nas 06:05 Ryto suktinis su Zita KINAS Sutartis su šėtonu 01:30
Kelmickaite 06:30 Klausimėlis Dainuok mano dainą
06:45 Nakties pasakos 08:05
Beatos virtuvė 09:00 Labas rytas, 06:00 „Pavojingiausios kelionės.
Lietuva 09:30 Žinios. Orai 11:45 Brazilija“ 06:30 „Neprijaukinti.
Gyvūnų išgyvenimo strategija Kodjako sala“ 07:00 Programa
12:40 Maži, bet ypatingi: vabz- 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Padžiai 13:35 Puaro. Detektyvas saulis iš viršaus“ 07:55 „Pasau14:30 Puaro. Detektyvas 15:20 lio turgūs. Atėnai“ 08:30 10 min
Gamtos inspektoriai 15:43 Lo- iki tobulybės su Jurijumi 08:45
terija „Keno Loto“ 15:45 Žinios. Skinsiu raudoną rožę 09:30 VanOrai 16:00 Sveikinimų koncer- tos lapas 10:00 Grilio skanėstai
tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 10:30 Gyvenimo būdas 11:00
18:00 Klausimėlis 18:30 Naci- „Iššūkis“ (2/1; 2/2) 13:00 „Baltoji
onalinė paieškų tarnyba 19:30 vergė“ (21; 22) 15:00 10 min iki
Stilius 20:25 Loterijos „Keno tobulybės su Jurijumi 15:15 SkinLoto“ ir „Jėga“ 20:30 Panorama siu raudoną rožę 16:00 Žinios
20:52 Sportas. Orai 21:00 „Ne- 16:13 Orai 16:15 Rubrika „Saurija“ – 45. Jubiliejinis koncertas gi vaikystė“.” 16:20 „Neišsižadėk“
su simfoniniu orkestru ir bigben- (19; 20) 18:00 Žinios 18:27 Orai
du 23:00 Mamytė žudikė 00:30 18:30 „Neišsižadėk“ (20 tęs. 21)
Rytojus niekada nemiršta 02:25 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25
Gyvūnų išgyvenimo strategija- „Deimantų medžiotojai“ (5; 6)
Rež. Alvaro Mendoza. LT 03:15 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30
Maži, bet ypatingi: vabzdžiai „Deimantų medžiotojai“ (6 tęs.)
04:05 „Nerija“ – 45. Jubiliejinis 23:10 „Iššūkis“ (2/1; 2/2) 01:10
koncertas su simfoniniu orkestru „Pražūtingi smaragdai“ (55; 56)
ir bigbendu
02:45 „Baltoji vergė“ (21; 22)
04:10 „Geriausios nardymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“ (2/1; 2/2)
06:25 Dienos programa 06:30
Žvėrelių būrys (6) 06:55 Neramūs ir triukšmingi (8) 07:20
06:05 Televitrina 06:25 Ledo
“Nickelodeon” valanda. Žuviukelias 07:25 Bjauriausi darbai
kai burbuliukai (7) 07:45 Kiaulė,
pasaulyje 08:25 Sandėlių karai
Ožka, Bananas ir Svirplys (20)
08:55 Vienam gale kablys 09:25
08:10 Pabaisiukas Bansenas
Žūklė laukinėje gamtoje 09:55
(7) 08:35 Tomo ir Džerio šou
Nuo amato iki verslo 10:25 Pla(20) 09:00 Saugokis meškinų
netos talentai 10:55 Visureigiais
(44) 09:15 Saugokis meškinų
per Aliaską 11:55 Aurum 1006
(45) 09:30 Drakonų kova. Sukm lenktynės. Startas 13:00 Riper (29) 09:55 Ogis ir tarakonai
zikingiausi skrydžiai pasaulyje
(49) 10:05 KINO PUSRYČIAI
14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje
Stebuklų namai 11:50 Gaisrinės
15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties
šuo 14:00 Neteisingai apkaltin17:00 Sandėlių karai 17:30 Santas 15:45 Policijos akademija 7.
dėlių karai 18:00 Aurum 1006 km
Misija Maskvoje 17:30 Geriau
lenktynės. Finišas 21:00 Žinios
vėliau, negu niekada (4) 18:30
21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
Kaimiečiai Beverlyje 23:50 Ka19:30 SUPERKINAS Madagaspitonas Amerika. Žiemos karys
karas 2 21:10 Brolis keistuolis
00:50 Dvigubas žaidimas 02:25
23:00 Galvok kaip vyras 2 01:00
Įvykis 03:55 Simpsonai 04:15
Tamsiausia valanda 02:35 ProProgramos pabaiga
gramos pabaiga
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo!
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 08:05 Misija: Vilnija 08:30
Mokslo sriuba 09:00 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos festivalis „Mes
– Pasaulis“. Legenda Lietuvai. 1
d. 10:25 Romeo ir Džuljeta 13:20
Klauskite daktaro 14:10 Stilius
15:05 Atžalos 16:00 Euromaxx
16:30 Stebuklas 17:30 Atspindžiai 18:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 18:45 Akistatos. Dokumentinis serialas 19:37
Akistatos20:30 Stambiu planu
21:15 Lorenco aliejus 23:25
LRT OPUS ORE. Grupė „Sraigės
efektas“. 00:20 Dabar pasaulyje
00:50 Pranciškus 03:00 Prokuro06:15 Auklė (30) 06:45 Auklė (31) rai 03:50 Klauskite daktaro 04:40
07:15 Auklė (32) 07:45 Auklė (33) Istorijos detektyvai

06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos 07:30
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00
Aladinas 08:30 Tolimos šalies
dievaitis 08:40 Lordo Farkvado
šmėkla 09:00 Skaniai ir paprastai 09:30 Maisto kelias 10:00
Kintamanio brangakmenis 11:00
Rodencija ir Dantukų fėja 12:45
Meilė keliauja laiku. Smaragdas
15:00 Bilis Medisonas 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 žinios
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3
orai 19:25 Eurojackpot 19:30
101 dalmatinas 21:35 Iksmenai.
Apokalipsė 01:30 Dviveidis 04:00
Lobiai O. K.
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Liepos 19 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 05:06
leidžiasi 21:44
Dienos ilgumas 16.38
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Aurėja, Galigantas, Mantigailė,
Vincentas, Auksė, Vincas
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.
Liepos 20 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė šachmatų diena
Perkūno, Šv. Elijaus debesų
valdytojo diena
Saulė teka 05:07
leidžiasi 21:42
Dienos ilgumas 16.35
Priešpilnis (8 mėnulio diena)
Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas,
Alvyda
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus,
krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus,
paprikas, bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas
ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Liepos 21 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 05:09
leidžiasi 21:41
Dienos ilgumas 16.32
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Laurynas, Lionginas, Rimvydas,
Rimvydė, Danielius
Tinkamas laikas sėti:
baklažanus, cukinijas, moliūgus, patisonus, laiškinius svogūnus, porus, česnakus,
krapus, garstyčias, pankolius, kalendras, pomidorus,
paprikas, bazilikus, rozmarinus, mairūnus, žirnius, pupas
ir pupeles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.
Liepos 22 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 05:10
leidžiasi 21:40
Dienos ilgumas 16.30
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Magdalena, Dalius, Mantilė
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, česnakus,
pomidorus, paprikas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.
Liepos 23 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė dešrainių diena
Saulė teka 05:12
leidžiasi 21:38
Dienos ilgumas 16.26
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Apolinaras, Romula, Tarvilas,
Gilmina, Brigita, Roma
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, česnakus,
pomidorus, paprikas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Palangą savaitei
0131036 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei
0358934 Pretendentas į 120
000 Eur

Lošimo Nr. 1162
Data: 2018-07-15

037*568 Siurblys - robotas
POLARIS
021*270 Sodininko rinkinys
FISKARS

51 60 21 22 28 41 56 20 37 43 026*314 Sodininko rinkinys
13 62 35 14 32 59 26 16 66 03 FISKARS
30 58 02 29 31 75 55 63 52 04
041*752 Telefonas SAM11 42 71 44 25 50 10 65
SUNG GALAXY J3

VISA LENTELĖ
46 19 34 73 64 36 69 67
33 07

PROGNOZĖ: Aukso puode –
720 000 Eur

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
10184.00€ 2
23.50€ 517
1.50€
12448
2.00€
11729

PAPILDOMI PRIZAI

Lošimo Nr. 654
Data: 2018-07-15

Kviečiame Prienų krašto vaikučius ir jų tėvelius
į „Muilo burbulų sodą”.
Renginyje džiaugsimės
vasara ir pristatysime kūrybines dirbtuves „Pasaką
kuria vaikai”, kurios vyks
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre rugpjūčio
21–24 dienomis.
Renginyje:
– Aptarsime kūrybinių
dirbtuvių „Pasaką kuria
vaikai“ reikalus;
– Spalvinsime ir dekoruosime aplinką;
– Susitiksime su „Peliūnės vasara“;
– Dainuosime debesims;
– Šoksime saulei.

ORAI
LIEPOS

18

LIEPOS

Renginys vyks Prienų
kultūros ir laisvalaikio
centro kiemelyje.
Kūrybinių dirbtuvių kaina vienam dalyviui 36.00
Eur (trisdešimt šeši eurai)
– už maitinimo paslaugas
ir priemones kūrybinėms
veikloms. Užsiregistravusiems dalyviams reikės

pristatyti sveikatos pažymą arba jos kopiją. Tokią
pažymą (forma 079/a) vaikai pristato į mokyklą.
Dalyvių registracija
vyks iki rugpjūčio 10 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre.
Žiūrovams įėjimas nemokamas. PKLC

023*729 Kavos aparatas
DELONGHI

000*518 Kuponas kelionei
(300 Eur)

LIEPOS

20

21

+21 +28

P E N K TA D I E N I S

+20
+27
KLAIPĖDA

+19 +27

Š E ŠTA D I E N I S

+19
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

+19 +24
LIEPOS

22

+18 +25

SEKMADIENIS

+19
+25
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +24
LIEPOS

23

Sekančio tiražo prizas:
60 x Huawei P Smart ir
50x250€

+17 +24

PIRMADIENIS

+17
+25
KLAIPĖDA

VILNIUS

+17 +25
LIEPOS

24

Lošimo Nr. 285
Data: 2018-07-13

+15 +23

ANTRADIENIS

+17
+27

SKAIČIAI
13, 14, 21, 34, 46 + 02, 05

0122782 Porinis kelialapis į 2 + 2 - 18.50€
Palangą savaitei
3 + 1 - 17.00€
0261087 Porinis kelialapis į 3 - 14.40€		
Palangą savaitei
1 + 2 - 9.00€
0334077 Porinis kelialapis į
2 + 1 - 7.60€
Palangą savaitei

113

+15 +25

VANDENS TEMPERATŪRA

0
0

+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

0
1
4

SAULĖS AKTYVUMAS

18

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

121

Saulės audrų
nenumatoma.

184
529

Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

1531

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 23 000 000 Eur
Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

KLAIPĖDA

VILNIUS

+16 +26

LAIMĖJIMAI

0

Sudoku

KLAIPĖDA

VILNIUS

LIEPOS

500 Eur - 654-0048*28

029*241 Pakvietimas į TV 5 + 2 - 10000000.00€
studiją
5 + 1 - 896645.60€
041*769 Pakvietimas į TV
5 - 210975.40€
studiją
4 + 2 - 4136.70€
031*007 Pakvietimas į TV
4 + 1 - 226.30€
031*582 Pakvietimas į TV
4 - 105.40€
016*479 P a s p i r t u k a s
3 + 2 - 50.00€
KETTLER

0438014 Porinis kelialapis į

+19
+26

+19 +25

Tel. 1634

047*800 Kepsninė

004*270 Kuponas degalams
(30 Eur)

19

KETVIRTADIENIS

VILNIUS

033*386 Kepsninė
023*240 Kuponas degalams
(30 Eur)

KLAIPĖDA

+21 +29

+18 +26

0100401 Automobilinis šal- 500 Eur - 654-0050080
dytuvas MOBICOOL
300 Eur - 654-0008066
0357428 Automobilinis šal- 300 Eur - 654-0020846
dytuvas MOBICOOL
300 Eur - 654-0027*42
0217661 Automobilis “NIS300 Eur - 654-0046164
SAN QASHQAI”
300 Eur - 654-0054*79
046*679 Dviratis AZIMUT
300 Eur - 654-0055636
00**349 Išmanioji apyrankė
300 Eur - 654-0057809
BLAUPUNKT
033*358 Kabantis krėslas
- KAMUOLYS

+20
+27

VILNIUS

0143613 Automobilinis šal- 1000 Eur - 654-0044480
dytuvas MOBICOOL
500 Eur - 654-0000665
0225699 Automobilinis šal- 500 Eur - 654-0009522
dytuvas MOBICOOL
500 Eur - 654-0023804
001*434 Automobilinis šal500 Eur - 654-0032983
dytuvas MOBICOOL
0291873 Automobilinis šal- 500 Eur - 654-0037*51
dytuvas MOBICOOL

TREČIADIENIS

+19 +26

(šio numerio atsakymai)

Liepos 18 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė aludarių diena
Saulė teka 05:04
leidžiasi 21:45
Dienos ilgumas 16.41
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas,
Eimantė, Kamilis, Ervinas
Tinkamas laikas sėti:
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus).
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

38
40

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5450 nSv/val.

nSv/val.

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

