Apie pakeitimus dėl
vairuotojo pažymėjimo
- detaliau

Prasidėjo buvusios
Nemuno pradinės
mokyklos pastato
rekonstrukcijos darbai

SKAITYKITE 2 p.

Š E ŠTA D I E N I S

2018 m. LIEPOS 21 d., Nr. 54 (1986)

Į LKL sugrįžo „PRIENAI“

SKAITYKITE 2 p.

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

SKAITYKITE 4 p.

www.naujasisgelupis.lt

Žuvo parasparnio
pilotas

http://www.facebook.com/labirintai

Kaina

0,50 €

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai.
Ir širdis patikėti negali,
Kad tiek daug galėjo praeiti.
Nusimeskit rūpesčių naštą,
Praeitis tebūna lyg daina.
Leiskit šventės dienoj palinkėti
Te sėkmė ir puiki sveikata
Jus lydės visada.

60-ies metų jubiliejaus proga
Ramutę
Viklerienę,
gyvenančią Prienuose,
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5 naujos vietos
pavalgyti
Birštone po
atviru dangumi

Prieniškiai nesiveržia dalyvauti
kvitų loterijoje
Laima

DUOBLIENĖ
Jau aštuntas mėnuo, kai
Valstybinės mokesčių

inspekcijos (VMI) iniciatyva
vyksta kvitų loterija, kuria
siekiama kovoti su šešėliu,
skatinti žmones pirkti tik
legaliai.

kia registruoti didesnius nei
vieno euro sumos kasos aparatų kvitus, gautus maitinimo,
paslaugų įstaigose ar turgavietėse už įsigytas prekes bei
paslaugas.
Loterijoje kas savaitę galima laimėti 10 prizų po 200
NUKelta Į 3 p. 

Norintiems dalyvauti terei-
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Pienas ir jo
produktai
vaikams: sveika
ar ne?

Padėkota Dainų šventėje
dalyvavusių meno kolektyvų
vadovams
Laima

DUOBLIENĖ
SKAITYKITE 8 p.
REKLAMA

Liepos 12 d. Prienų
savivaldybės salėje rajono

atstovams įteikti medaliai
ir padėkos už indėlį kuriant
Šimtmečio dainų šventę
„Vardan tos...“ Įspūdingoje
šimtmečio dainų šventėje
Prienų rajonui atstovavo
beveik 500 meno mėgėjų,
susibūrusių į 21 kolektyvą.

„Lietuvos Dainų šventė yra

sveikina
vyras Antanas, sūnus ir marčios, Rimas ir Siga, Vidas ir Jurga bei
tėvai, anūkai Vytautas ir Rokas.

nacionalinis visuotinio pobūdžio kultūros reiškinys ir
nuolatinis kryptingas kūrybos
procesas, savo dvasia prilygstantis senosioms Graikijos
olimpinėms žaidynėms“, – rašoma Dainų šventės interneto
svetainėje.
NUKelta Į 5 p. 

Teismas: Prienų šilumos ūkio
nuomos nutraukimo sutartis –
sąlygas.
negaliojanti sutarties
Teismas sutiko su prokuroPrienų rajono valdžios
ir Virginijaus Striogos ir
Europos rekonstrukcijos
ir plėtros banko (ERPB)
valdomos „E energijos“
grupės įmonės „Trakų
energija“ (buvusi „Prienų
energija“) sutartis dėl
šilumos ūkio nuomos
nutraukimo anksčiau laiko
yra negaliojanti, paskelbė
teismas.

2015 metų sutartimi rajono
savivaldybė įsipareigojo per
trejus metus bendrovei sumokėti per 432 tūkst. eurų.
Kauno apygardos teismas
antradienį nusprendė taikyti
restituciją – pagal ją „Trakų
energija“ savivaldybei turi sumokėti apie 360 tūkst. eurų (be
PVM) – ši suma buvo sumokėta vykdant 2015 metų liepos

rų argumentais, jog Prienų šilumos tinklams 2015 metais
buvo grąžintas 1,093 mln. eurų mažesnės likutinės vertės
nei nuomos sutarties pradžioje
2000 metais „Trakų energijai“
perduotas turtas.
„Byloje surinkti įrodymai,
teismo vertinimu, nesudaro
pagrindo išvadai, kad nuomininko investicijomis buvo pagerintas išsinuomotas turtinis
kompleksas, nustatyta priešingai – nuomotojui (savivaldybei – BNS) buvo grąžintas mažesnės vertės turtas nei
buvo perdavimo laikotarpiu,
todėl yra pagrindas spręsti,
kad ginčo sutarties dalis, kuria Prienų rajono savivaldybė
įsipareigojo per 36 mėnesius
„Prienų energijai“ sumokėti
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Alkoholį imituojančios prekės gali formuoti vaikų įpročius – A. Veryga



Alkoholį imituojančios prekės gali daryti poveikį vaikų elgsenai, todėl vertėtų atsakingai žiūrėti į
vadinamojo vaikiško šampano ir panašių prekių prieinamumą, teigia sveikatos ministras. Pasak
Aurelijaus Verygos, Lietuva jau susiduria su alkoholio vartojimo ankstyvame amžiuje problema.

Nuo liepos leidimo pjauti ar genėti reikia ir didesniems medžiams
Nuo liepos privaloma gauti savivaldybės leidimą, jei norima net ir privačioje valdoje nugenėti
didesnį medį ar jį nupjauti. Aplinkos ministerijos iniciatyva ir privačioje žemėje augančius medžius
– didesnio nei 30 cm skersmens kaime ir didesnio nei 20 cm skersmens mieste – Vyriausybė
pripažino saugotinais. Už medžio ar šakos nupjovimą be leidimo grės bauda iki 300 eurų.

Teismas: Prienų šilumos ūkio nuomos nutraukimo sutartis –
Kauno apygardos teismo mais, 1,093 mln. eurų.
pagal kainą, tai dabar, benegaliojanti gale
sprendimas
per 30 dienų gaBe to, prokurorai, anot „Trarods, 28-ti esame Lietuvoje iš

Kviečiame visus parapijiečius ir svečius į iškilmes.
Liepos 22 d., sekmadienį, 10 val.
Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos bažnyčioje
svečiuosis vyskupas Rimantas Norvila. Jis konsekruos
naująjį altorių. Po šv. Mišių parapijos namų salėje vyks
agapė, visi kartu praleisime Viešpaties dovanojamą
bendrystės laiką. Lauksime visų!
Liepos 29 d., sekmadienį,
bus švenčiami Šv. Onos atlaidai.
Šv. Mišios atlaidų dieną bus aukojamos 8; 10; 11 val.,
suma – 12.30 val. ir vakare – 18 val.
Po 11 val. šv. Mišių iki sumos vyks Švč. Sakramento
adoracija. Kviečiame tikinčiuosius atlaiduose gausiai
dalyvauti, įsijungti į Eucharistinę procesiją ir džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.

Apie pakeitimus dėl vairuotojo
pažymėjimo - detaliau
Nuo liepos 1 d.
įsigaliojoSaugaus eismo
automobilių keliais
įstatymo pakeitimai, susiję
su vairuotojų pareiga
turėti su savimi galiojantį
vairuotojo pažymėjimą,
taip pat kitus dokumentus.

Motorinės transporto priemonės ir (ar) priekabos vairuotojas, kuriam Lietuvos
Respublikoje išduotas vairuotojo pažymėjimas galioja, tikrinančiam pareigūnui, įsigaliojus įstatymo pakeitimams,
galės pateikti ne vairuotojo
pažymėjimą, o galiojantį savo
asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
Jei vairuotojas vairuoja jam
nuosavybės teise priklausančią
Lietuvoje įregistruotą transporto priemonę, jis neprivalo
su savimi turėti ir transporto
priemonės registravimo dokumento. Taip pat visų Lietuvoje įregistruotų transporto
priemonių vairuotojai, nepriklausomai nuo to, kam nuosavybės teise priklauso transporto priemonė, neprivalės su
savimi turėti privalomosios
techninės apžiūros dokumento ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo liudijimo (poliso).

Tačiau šie palengvinimai taikomi tik asmenims, turintiems
Lietuvos Respublikoje išduotus galiojančius vairuotojo
pažymėjimus, vairuojantiems
Lietuvoje įregistruotas transporto priemones ir dalyvaujant
eisme tik Lietuvoje.
Pažymėtina, kad Kelių eismo taisyklės leidžia vairuotojams įvykus eismo įvykiui,
kurio metu nežuvo ir nebuvo
sužeistas žmogus, sutarus dėl
eismo įvykio aplinkybių nekviesti policijos ir užpildyti
eismo įvykio deklaraciją.
Deklaracijoje be kitų duomenų vairuotojai turi nurodyti
draudimo liudijimo numatytus
duomenis (draudimo įmonės
pavadinimą, draudimo liudijimo numerį, galiojimo datą ir
kt.), todėl vairuotojams rekomenduojama pasirūpinti, kad
įvykus eismo įvykiui, jie tokią
informaciją turėtų.
Nežinant savo vairuotojo pažymėjimo numerio ir
dokumento galiojimo datos,
deklaraciją galima pildyti ir
be šių duomenų, juos vėliau
pateikiant draudimo įmonės
prašymu.
Visgi, su savimi turint dokumentus, kai kurios procedūros,
užtruks trumpiau. VRM inf. 

ATKelta IŠ 1 p.
432,6 tūkst. eurų už neatsipirkusias investicijas, prieštarauja
tiek imperatyvioms įstatymo
(...) nuostatoms, tiek ir sąžiningumo principams“, – rašoma
teismo nutartyje.
Prienų rajono meras Alvydas Vaicekauskas teigia, jog
savivaldybė palaikė prokurorų
ieškinį, nes ji galbūt turėjo ne
visą informaciją, 2015 metais
nutraukiant sutartį.
„Jeigu darant tą nutraukimo
sutartį ne visą informaciją mes
galėjome gauti iš privataus
tiekėjo („Trakų energijos“ –
BNS), tai jeigu kažką nuo mūsų nuslėpė, kažko nežinojo, ir
teismo metu paaiškėja, kad iš
tikrųjų mus kai kur gal ir apgavo, tai mes dėl to ir palaikėme
tą ieškinį ir galvojame, kad čia
bus mums į naudą“, – BNS sakė meras.
A. Vaicekauskas neįžvelgė
savivaldybės kaltės, nutraukiant susitarimus su „Trakų
energija“. Jis pridūrė, kad šilumos ūkio perėmimas leido savivaldybei užtikrinti mažesnę
šilumos kainą vartotojams.
„Mes žiūrėjome viską gana nuodugniai ir galiausiai vis
tiek mums geras sprendimas,
nes šiluma atpigo akivaizdžiai.
Jeigu anksčiau buvome sąrašo

Prasidėjo buvusios Nemuno
pradinės mokyklos pastato
rekonstrukcijos darbai

Prieš keletą dienų
prasidėjo darželiomokyklos Kauno g.
2C, Prienuose, išorės
modernizavimo darbai.
Darbų rangovas UAB „G&J
group“, projekto vertė
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50-ies tiekėjų. Sutartis (2000ųjų šilumos ūkio nuomos sutartis – BNS) buvo parašyta
tikrai nekokybiškai, nekvalifikuotai“, – pridūrė A. Vaicekauskas.
Anot jo, reikia palaukti teismo sprendimas įsigaliojimo,
nes jis gali būti skundžiamas.
„Dar reiktų palaukti, kol įsigalios tas sprendimas. Beveik
tikiu, kad „Trakų energija“ jį
skųs ir gali kitų instancijų teismai nagrinėti šį sprendimą“, –
BNS sakė A. Vaicekauskas.
„E energijos“ grupės vienas akcininkų ir vadovas V.
Strioga teigė ketinantis skųsti
teismo sprendimą ir tikisi, kad
aukštesnės instancijos teisme
jis bus pakeistas.
„Taip, skųsime. Teismo
sprendimas absoliučiai keistas, sprendime naudojama teisinė sąvoka „restitucija“, kuri savaime suprantama, kad
abi šalys atgauna tai, ką įdėjo.
Mes turime grąžinti pinigus,
bet mums niekas nėra grąžinama (...) Eilinį kartą Lietuvos teismai užsiima privataus
turto nusavinimu, tai yra nacionalizavimu. Kai restitucija
vyksta tik į vieną pusę, tai yra
turto paėmimas iš privataus
investuotojo“, – BNS sakė V.
Strioga.

darbus užbaigti iki 2018 m.
gruodžio 30 d.

Kitame etape planuojama
rekonstruoti pastato vidų. Į
jį bus perkelta Prienų meno
mokykla ir lopšelis-darželis
„Saulutė“.
SAVIVALDYBĖS inf. 

li būti skundžiamas Apeliaciniam teismui.
Pasak jo, šilumos ūkio nuomos nutraukimo sutartis buvo
„tam tikras kompromisas“. Jis
atmetė svarstymus, kad savivaldybė galėjo prarasti per 1
mln. eurų.
„Teismas perrašė skaičiavimą iš prokurorų, o ten įvesta skaičiavimo klaida. Pagal
Lietuvos norminius aktus,
reikia skaičiuoti ir sumokėtą nuomos mokestį. Tai iš tikrųjų mes permokėjome, mes
turtą grąžinome didesne verte
nei išsinuomojome“, – tikino
V. Strioga.
Kauno apygardos prokuratūra teismui teigė, jog pagal
2000 metų rugsėjo sutartį dėl
šilumos ūkio nuomos „Trakų
energija“ investavo 1,506 mln.
eurų ir 2015 metais perdavė savivaldybei turto už 3,066 mln.
eurų, o skirtumas tarp sutartų
investicijų ir realios perduoto
turto vertės – 1,560 mln. eurų
– yra papildomai įmonės sukurtas turtas, nesuderintas su
rajono valdžia.
2015 metų sutartimi, pasak
prokurorų, rajonui buvo perduota 1,368 mln. eurų likutinės vertės turto, arba 1,093
mln. eurų mažiau nei jis buvo
sutarties pradžioje. Nepaisant
to, savivaldybė įsipareigojo
per 36 mėnesius „Trakų energijai“ sumokėti 432,5 tūkst.
eurų už neva neatsipirkusias
investicijas, be to, Prienų šilumos tinklai atsisakė bet kokių
reikalavimų į 6,024 tūkst. eurų
likutinės vertės turtą.
„Trakų energija“ teismui teigė, kad skaičiuojant perduodamo turto vertę, buvo padaryta techninė klaida ir dalis jo
neperskaičiuota iš litų į eurus,
todėl tiksli grąžinto turto vertė yra 1,455 mln. eurų. Be to,
anot įmonės, prokurorai nutylėjo, jog operatorius mokėjo
savivaldybei nuomos mokestį, o pastaroji savarankiškai
atliko investicijas. Bendrovė
tikino, jog neigiamo turto vertės pokyčio nebuvo, nes jos
sumokėtas nuomos mokestis – 1,516 mln. eurų – viršijo
neigiamą buhalterinės vertės
pokytį – prokurorų skaičiavi-
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

kų energijos“, ignoravo jos negautas pajamas, kurias įmonė
būtų gavusi, jei sutartis būtų
įgyvendinta iki galo, bei pajamas, kurias savivaldybė ir Pienų šilumos tinklai gavo, anksčiau laiko pradėję naudoti savo
biokuro katilinę.
Kauno apygardos prokuratūra pernai birželį kreipėsi į
teismą, prašydama pripažinti
2015 metų Prienų rajono savivaldybės, Prienų šilumos
tinklų ir „Trakų energijos“
sandorį negaliojančiu ir taikyti restituciją, savivaldybei
grąžinant sumokėtus pinigus.
Prokurorai įtarė, kad Prienų
rajono biudžetui galėjo būti
padaryta daugiau nei 1 mln.
eurų žala.
Prokuroras Marijus Šalčius
pernai sakė, jog Prienų savivaldybė neatsižvelgė į Valstybės kontrolės audito išvadas
ir nepatikrino, ar perduodant
šilumos ūkį „Trakų energijai“, nepadaryta nuostolingų
sprendimų.
Valstybės kontrolė teismui
aiškino rekomendavusi Prienų rajono valdžiai kreiptis į
buvusią nuomininkę, kad ji
kompensuotų savivaldybės
patirtus praradimus dėl 1.093
mln. eurų sumažėjusios turto
vertės bei įvertinti, ar teisingai savivaldybė „Trakų energijai“ moka 432,5 tūkst. eurų.
Pasak valstybės auditorių, į jų
rekomendacijas nebuvo atsižvelgta.
Be to, Valstybės kontrolė
mano, jog šiuo atveju turėtų
būti keliamas klausimas dėl
galimybės kompensuoti rajono savivaldybei 1,093 mln.
eurų praradimus, o ne priteisiamos jos sumokėtos sumos
– tai yra 432,5 tūkst. eurų.
Prienų rajono savivaldybė
2015 metų liepą sutarė užbaigti 15 metų trukusią šilumos tinklų nuomos sutartį su
„Prienų energija“. Tų pačių
metų rugsėjį šilumos ūkio valdymą perėmė savivaldybės
įmonė Prienų šilumos tinklai.
Tai buvo pirmoji pasibaigusi
šilumos ūkio nuomos sutartis
Lietuvoje.
Vytautas Budzinauskas,
Roma Pakėnienė, BNS
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Indijoje sugriuvus pastatui aukų skaičius padidėjo iki devynių
Didžiosios Noidos mieste, 20 mln. gyventojų turinčios Indijos sostinės palydove, šešių aukštų
pastatas antradienį vakare užgriuvo ant kaimyninio pastato. Policija dėl kaltinimų netyčiniu
nužudymu areštavo keturis žmones, įskaitant sklypo savininką, ir nori apklausti dar 20 žmonių.
Indijoje statybos bendrovės dažnai taupo medžiagų kokybės sąskaita.



FTB vadovas: ką besakytų Putinas ar Trumpas, Rusija kišosi į rinkimus
JAV Federalinio tyrimų biuro (FTB) vadovas Christopheris Wray (Kristoferis Rėjus) trečiadienį pareiškė,
kad Amerikos žvalgybos bendruomenė laikosi savo pozicijos, jog Maskva kišosi į 2016-ųjų rinkimus,
nors šią savaitę Rusijos vadovas Vladimiras Putinas tai paneigė prezidentui Donaldui Trumpui
(Donaldui Trampui). „Jis turi savo požiūrį. Jis tą požiūrį išreiškė“, – sakė FTB direktorius.

Prieniškiai nesiveržia dalyvauti kvitų loterijoje
ATKelta IŠ 1 p.

eurų, o kas mėnesį – vieną 5
tūkst. eurų prizą.

Kvitą paima retas
Abiejuose Prienų turgeliuose kalbinti maisto prekių pardavėjai, kuriems privalu turėti
kasos aparatus (t.y. tie, kurie
prekiauja ne pačių užauginta
produkcija), sakė, kad kasos
aparato kvitą jie visada duoda
pirkėjui, tačiau retas kuris paima. Pasak pardavėjos Aušros,
pardavėjai net ragina pirkėjus
paimti kvitą, užsiregistruoti ir
dalyvauti loterijoje. Dauguma
tik numoja ranka, tačiau ji pažįsta ir tokių, kurie sako, kad
registruojasi. Pardavėjos teigimu, daugiau pirkėjų ketino
dalyvauti loterijoje, kai išgirdo, kad savaitės prizus laimėjo du ar trys prieniškiai.
Įvairiais maisto produktais
prekiaujanti Vanda parodė pilną kibirėlį kvitų – tiek jų paliko pirkėjai praėjusią dieną.
Moteris sakė, kad iš karto jų
neišmeta: „Gal kuris pirkėjas
sugrįš, gal jam kvitas bus reikalingas.“
Centriniame turgelyje mėsa prekiaujanti Vilė pasakojo,
kad dauguma pirkėjų kvitus
tiesiog palieka ant prekystalio, o ji juos išmeta, tačiau yra
pora vyresnio amžiaus nuolatinių pirkėjų, kurie visada paima kvitus ir sako, kad registruojasi loterijoje. Vienas jų
užsiregistruoti nueina į VMI
Prienų padalinį, kur darbuotojos jam pagelbsti. Pardavėja
sakė, kad labai apsidžiaugtų,
jei pirkinys jos kioske kam
nors atneštų sėkmę.
„Sėkme loterijose netikiu,
todėl ir šioje nedalyvauju“,
– teigė duoną pirkusi Danutė. Prisistatyti nepanorusi
garbaus amžiaus moteris sakė, kad net negirdėjusi apie
tokią loteriją, tačiau pažadėjo, kad nuo šiol visada ims
kvitus ir prašys anūkų pagalbos registruojantis loterijoje:
„Juk tai, pasirodo, net nieko
nekainuoja!“
Retkarčiais nešini kvitais
vyresnio amžiaus pirkėjai užsuka į Kauno apskrities VMI
Prienų padalinį ir prašo padėti
jiems užsiregistruoti loterijoREKLAMA

je. Pagalbos jie visada sulaukia, tačiau, anot darbuotojų,
sėkme pasidžiaugti dar nė
vienas nebuvo atėjęs.

Prienuose ir Birštone –
po vieną laimėtoją
Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
(Kauno AVMI) viršininkė
Judita Stankienė informavo,
kad nuo kvitų žaidimo pra-

Tad visai galimas dalykas,
kad mūsų krašte yra ir daugiau kvitų loterijos laimėtojų,
kuriems sėkmę atnešė kitame
mieste įsigyta prekė.

Auga gyventojų
sąmoningumas
Kauno AVMI viršininkės J.
Stankienės teigimu, kalbant
apie tarpinius kvitų žaidimo
rezultatus, pastebima, kad

džios užregistruota daugiau keičiasi ne tik verslo atstovų,
nei 1,46 mln. kvitų. Prekes bet ir pačių gyventojų elgeturgavietėse ar tam tikras pas- sys. Verslininkai pasiūlo gylaugas įsigiję asmenys kvitus ventojams pasiimti išduotą
registruoja gana aktyviai: per kasos kvitą, o kai kurie netgi
dieną vidutiniškai užregis- primena apie šiuo metu vykstruojama apie 7 tūkst. kvitų, tantį kvitų žaidimą. Tuo tarpu
tad kas mėnesį žaidimui patei- gyventojai vis dažniau paprakiama daugiau nei 200 tūkst. šo būtent fiskalinio kvito, nes
kvitų. Nors pastebima, kad jis įrodo, jog pajamos už jų
pastaruoju metu auga kvitų apmokėtas prekes ar paslauuž turgavietėse įsigytas pre- gas bus tikrai apskaitytos, t.
kes skaičius, tačiau už
Pilnas indelis kvitų
paslaugas gauti kvitai vis
– tie jų per dieną padar sudaro apie 60 proc.
liko pirkėjai.
užregistruotų kvitų.
Pasak J. Stankienės,
šiuo metu visoje Lietuvoje paskelbta 320 savaitinių kvitų žaidimo prizų
laimėtojų ir 7 mėnesinių
prizų laimėtojai, tad bendras kvitų žaidimo prizinis fondas siekia beveik
100 tūkst. eurų. Kauno
apskrityje iš viso laimėjusiųjų yra jau 74, o Prienų
ir Birštono savivaldybėse kol kas paskelbta tik
po vieną kvitų loterijos lai- y. mokesčiai pasieks valstybės
mėtoją.
biudžetą. Augantį gyventojų
Skelbiant laimėtojus, pami- sąmoningumą galima vertinti
nima vieta, kur loterijos daly- ir pagal VMI gyventojų siunviai įsigijo prekes ar gavo pas- čiamus pranešimus: palyginti
laugas, tačiau pirkėjų gyve- su praėjusių metų sausio–genamoji vieta, kuri leistų iden- gužės mėn., VMI šiais metifikuoti laimėtoją, loterijos tais iš gyventojų jau sulaukė
organizatoriams nežinoma. 25 proc. daugiau pranešimų

dėl galimai pastebėtų pajamų
neapskaitymo atvejų.
„Labai vertiname atsakingą
gyventojų elgesį, visa gauta
informacija nedelsiant analizuojama ir priimamas sprendimas dėl tolimesnių kontrolės priemonių“, – sakė J.
Stankienė.
Jos teigimu, pamažu galima vertinti ir finansinius kvitų
žaidimo rezultatus – praėjusių
metų pabaigoje VMI pradėta
iniciatyva labai paskatino aktyviau vykdyti PVM prievolę
viešojo maitinimo sektoriuje.
Skaičiuojama, kad per pirmus
penkis žaidimo mėnesius, atsižvelgus į bendrą šalies PVM
augimą ir lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, viešojo
maitinimo sektoriuje į biudžetą papildomai deklaruota 1,87
mln. eurų PVM.
Šiuo metu VMI skaičiuoja
tik viešojo maitinimo sektoriaus pokyčius, tačiau ateityje planuojama vertinti ir kitus
šiai iniciatyvai aktualius paslaugų sektorius. Kitąmet bus
galima įvertinti ir kvitų žaidimo nulemtus prekybos turgavietėse rezultatus.

Už pusantro euro
vertės paslaugą – 5
tūkst. eurų prizas
Pasak VMI atstovės, nemažai gyventojų žino apie
šiuo metu vykstantį kvitų žaidimą, kai kurie dalyvauja nuo pat iniciatyvos pradžios, o sprendimą dalyvauti žaidime neretai grindžia tuo, kad už
įprastai įsigyjamas prekes
gaunamas kvitas tampa ir
loterijos bilietu, tik nemokamu. Dalyvauti skatina
ir tai, kad užregistruoti
kvitą internetinėje VMI
sistemoje – patogu ir paprasta: registruojant kvitą
reikia nurodyti tik esminę
kvito informaciją bei telefono numerį, į kurį laimėjimo atveju atsiunčiama trumpoji žinutė.
Iki šiol laimėjusieji mėnesinius prizus buvo įsigiję prekių
ar gavę paslaugų, kurių vertė
nuo 1,59 iki 11 eurų, ir tik viena suteikta paslauga brangesnė – už 31,9 euro.

Mintimis dalijasi
praeiviai
Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar
dalyvaujate
kvitų
loterijoje?
Evaldas

Nesidomiu nei loterijomis,
nei azartiniais žaidimais, tai
ir apie šitą loteriją nieko negirdėjau. O kvitų neimu nei
turguje, nei kavinėje, nei kur
kitur, nors ir siūlo.
Valerija Astrauskienė

Nedalyvauju, kažkodėl
nepagalvojau, jog reikėtų
pabandyti laimę, nors žinojau, kad vyksta tokia loterija.
Kartais nusiperku loterijos
bilietą, bet niekada nieko
nesu laimėjusi, gal todėl ir
kvitų loterijoje nedalyvauju. Dabar, kai sužinojau,
kad labai paprasta, reikės
pabandyti užsiregistruoti ir
dalyvauti.

Ona Lukoševičienė

Nieko nežinau apie kvitų
loteriją, pirmą kartą girdžiu.
Turguje perku retai, jei ką
ir perku, tai pas ūkininkus,
o jie kvitų neduoda. Dabar
gal pasidomėsiu ir, kai turėsiu kvitą, paprašysiu anūkų,
kad užregistruotų.

Antanas

Nieko nesu girdėjęs apie
kvitų loteriją. Turguje pardavėjai man siūlo kasos kvitus,
bet aš niekada neimu, net nežinojau, kad užregistruotas
kvitas tampa loterijos bilietu. Seniau kartais pirkdavau
loterijos bilietų, bet niekada
nieko nesu laimėjęs, tai seniai
nebeperku ir jokiose loterijose nedalyvauju.

Šarūnas Matulevičius

Žinau, kad vyksta kvitų
loterija, bet nedalyvauju, nes
manau, kad ši loterija, kaip ir
visos kitos, yra „tuščias reikalas“. Turguje perku labai retai,
tai net nežinau, ar pardavėjai
duoda kvitus.

 verta žinoti
ŠEŠTAdienis, 2018 m. LIEPOS 21 d., www.naujasisgelupis.lt



Trumpo tarifai verčia nerimauti gamintojus ir kelti kainas
Gamintojai Jungtinėse Valstijose nerimauja dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo)
prekybos politikos, kurią kaltina dėl aukštesnių kainų ir tiekimo sutrikimų, teigiama JAV Federalinio
rezervo sistemos (FSR) trečiadienį paskelbtoje apklausoje. Savo ruožtu Baltieji rūmai tvirtina, kad D.
Trumpas siekia ilgalaikių tikslų, o FSR ataskaita – žiūri tik į trumpąjį laikotarpį.
guldytos ant neštuvų, įkeltos į GMP
automobilius ir išvežtos į gydymo
įstaigą. Atjungtas akumuliatorius,
automobilis atverstas ir ištemptas
iš griovio.

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

2018-07-06 apie 15.46 val. gautas
pranešimas, kad Stakliškių sen.,
Lepelionių k., Vilniaus g. atvira
liepsna dega vieno aukšto medinė
rūkykla. Rūkykla buvo sudegusi,
rūko dūmai. Rūkykla medinė, 1x1
m dydžio. Sudegė rūkykla ir apdegė
šalia augęs medis.
2018-07-06 apie 13.00 val. R. P. (gim.
2000 m., gyv., Prienų r. sav.) prie
gyvenamojo namo, kieme (Prienų
r. sav.) sudavė neblaiviam (2,8
prom. alkoholio) A. B. (gim. 1986
m., gyv., Prienų r. sav.) į nugarą, taip
padarydamas nesunkų sveikatos
sutrikdymą. R. P. pagal LR BPK 140
str. sulaikytas 48 val. ir uždarytas į
Alytaus AVPK areštinę.
2018-07-06 apie 21.40 val. sodybos,
esančios Prienų r., kieme R. M. (gim.
1990 m.), būdamas neblaivus, per
išgertuves kilusio tarpusavio konflikto metu savo neblaiviam, kartu
gyvenančiam broliui R. M. (gim.
1988 m.) smogė į veidą, tuo sukėlė
fizinį skausmą. Vadovaujantis LR BPK
140 str., R. M. laikinai sulaikytas 48
valandoms ir uždarytas į Alytaus
apskrities VPK areštinę.
2018-07-06 apie 21.40 val. sodybos,
esančios Prienų r., kieme R. M. (gim.
1988 m.), būdamas neblaivus, per išgertuves kilusio tarpusavio konflikto
metu savo neblaiviam, kartu gyvenančiam broliui R. M. (gim. 1990 m.)
ranka smogė į įvairias kūno vietas,
dėl to R. M. griūdamas atsitrenkė į
metalinę netoliese stovėjusią kepsninę ir susižalojo smakrą. Tokiais
savo veiksmais R. M. sukėlė fizinį
skausmą broliui ir galimai nežymiai
jį sužalojo. Vadovaujantis LR BPK
140 str., R. M. laikinai sulaikytas 48
valandoms ir uždarytas į Alytaus
apskrities VPK areštinę.
2018-07-07 apie 13.51 val. pranešta,
kad kelio Kaunas–Prienai–Alytus
31-ame km apvirto lengvasis automobilis, gali būti prispaustų žmonių.
R. U. (gim. 1968 m., gyv. Alytaus r.),
blaivus vairuodamas jam nuosavybės teise priklausantį automobilį
„Ford Mondeo“ (2001 m.), kelio
vingyje jo nesuvaldė, nuvažiavo
nuo kelio ir apvirto. Nuo kelio nuvažiavusiame ir griovyje apvirtusiame
lengvajame automobilyje prispaustų
žmonių nebuvo. Iki PGP atvykimo iš
automobilio buvo iškeltos 4 metų
mergaitė ir 27 metų moteris. Abi paREKLAMA

2018-07-08 mergina pranešė, kad
Stakliškių sen., kelyje A16 Vilnius–
Marijampolė 75 km važiuodama
automobiliu „Mini Cooper“ partrenkė
stirną, iš automobilio rūksta dūmai.
Gaisro požymių nebuvo, eksplotaciniai skysčiai neišsiliejo.
2018-07-08 apie 00.20 val. Prienų r.
sav. prie M. S. (gim. 1984 m., gyv.
Jurbarke) priėjęs nepažįstamas vaikinas kirto metaliniu daiktu į galvą
ir alkūne į veidą. Nukentėjusysis M.
S. galimo įtariamojo įvardinti negalėjo. Nusikalstamą veiką padaręs
asmuo nustatinėjamas. Dėl patirtų
sužalojimų M. S. išvežtas į Kauno
klinikų skubios pagalbos skyrių,
kur jam nustatyta galvos trauma.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal
LR BK 138 str. 1 d.
2018-07-08 apie 19.40 val. Prienų r.,
Ašmintos sen., kelyje Kaunas–Prienai–Alytus neblaivus (3,35 prom.)
vyras (gim. 1982 m.), vairuodamas
automobilį „Renault Megane Scenic“,
nesuvaldė jo ir atsitrenkė į šalia
stovėjusį automobilį „Volvo S40“.
Vairuotojas sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2018-07-08 apie 19.50 val. Prienų r.,
Veiverių sen., kelyje Mauručiai–Vinčai–Puskelniai, ant šaligatvio įvykusio
konflikto metu vyras (gim. 1986 m.)
suėmęs už rankų įkando sutuoktinei
(gim. 1994 m.) į skruostą. Konfliktas
vyko jų mažamečio sūnaus (gim.
2015 m.) sūnaus akivaizdoje. Motina
su vaiku nuvežti namo, o smurtu įtariamas vyras sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2018-07-10 gautas vyro (gim. 1959
m.) pareiškimas, kad Prienų r.,
Balbieriškio sen., Žiūronių k. esančiose kapinėse nuo artimųjų kapo
pavogtos 2 juodo akmens apdailos
detalės. Nuostolis – 160 eurų.
2018-07-11 apie 15.37 val. GMP medikai paprašė pagalbos Pakuonio sen.,
Sabalėnų k. išnešti ligonį. Iš namo
išneštas ir įkeltas į GMP automobilį K.
M., sveriantis daugiau nei 150 kg.
2018-07-11 vakare, 21:41 val., gautas pranešimas, kad Išlaužo sen.,
Kazimieravos k. dega automobilis.
Automobilis „Reno Espace“ degė
atvira liepsna, sudegė visiškai.
2018-07-11 apie 2 val. Prienų r., Jiezne, namuose, vaikinas (gim. 2000
m.) smurtavo prieš motiną (gim.
1976 m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-07-12 apie 08.05 val. gautas
pranešimas, kad Išlaužo sen., Išlaužo
k., Sodų g. neįmanoma užsukti dujų
baliono, iš jo veržiasi dujos. Dujų
kvapo name nesijautė, užsukta dujų



Nidos valdžia dėl gyventojų skundų naktimis apribos autorikšų darbą
Dėl gyventojų skundų Nidos valdžia dviem savaitėms naktimis apribos autorikšų darbą. Nidiškiai
piktinasi, kad vadinamaisiais tuktukais važinėjama naktimis: triukšmą kelia tiek pačios transporto
priemonės, tiek iš pasilinksminimo vietų paryčiais grįžtantys vasarotojai. Po kurortą važinėja 16
vidaus degimo variklių ir 4 elektra varomi atvirašoniai triračiai automobiliukai.

baliono sklendė, balionas išneštas
į lauką.
2018-07-12 apie 20.22 val. pranešta,
kad Birštone, Vaižganto g. namo
kieme deginamos šiukšlės, didelis
laužas, daug dūmų. Pilietis saugiu
atstumu nuo pastatų rūkė žuvį.
2018-07-12 apie 20.15 val.. Prienų r.,
Jiezno sen., Kolonijų k., išgertuvių
metu kilus konfliktui, neblaivus
vyras (gim. 1980 m.) smurtavo prieš
neblaivią (1,98 prom.) motiną (gim.
1951 m.). Įtariamasis iš įvykio vietos
pasišalino.
2018-07-12 apie 8 val. gautas moters
(gim. 1945 m.) pareiškimas, kad
sulaužius lango rėmą įsibrauta į sodybos ūkinį pastatą, esantį Prienų r.,
Jiezne. Iš viduje stovėjusio šaldytuvo
pavogta apie 2 kg dešrelių.
2018-07-13 apie 06.56 val. pranešta,
kad Išlaužo sen., Gražučių k. ant kelio
nuvirtęs medis trukdo eismui. Medis
supjaustytas ir patrauktas į šalikelę,
kelio danga nušluota.
2018-07-13 apie 12.09 val. GMP paprašė pagalbos Prienuose, Stadiono
g. išnešti ligonę. Išnešta apie 160 kg
sverianti O. I. (gim. 1941 m.) ir įkelta
į GMP automobilį.

Žuvo parasparnio pilotas
Liepos 18 d. apie 20
val. 30 min. Prienų r.,
Ašmintos sen., Bačkininkų
k., laukuose nukrito
motorizuotas parasparnis.
Įvykio vietoje žuvo jį
pilotavęs vyras (g. 1979 m.).

Liudytojai pasakoja, kad
iš Druskininkų į Prienų rajoną paskraidyti, žuvęs vyras,
visuomet atvykdavo su savo
turimu parasparniu. Vakar į
Bačkininkų kaimą jis atvyko
tarp 18-19 val. Pats susirin-

kęs skraidymo įrangą, be problemų pakilo į orą ir skraidė
apie pusę valandos. Pastebėjus, kad žuvusiojo parasparnis
pradėjo pavojingai manevruoti, ant žemės likęs pažįstamas
vyras bandė su juo susisiekti
radijo ryšiu, tačiau pilotas jam
neatsakė ir toliau pavojingai
blaškėsi ore. „Tokių skraidyklės manevrų oro sąlygos
įtakoti negalėjo“ - , sakė įvykį matę liudytojai. Nereaguodamas į pastabas parasparnis

pavojingai žemėjo ir dingo už
medžių. Pagal variklio garsą
vyrą rado javų lauke, iškvietę
pagalbą pažįstami vyrai bandė
gelbėti pilotą, pirmieji į įvykio
vietą atvykę policijos pareigūnai, taip pat prisidėjo prie vyro
gaivinimo, tačiau atvykę medikai konstatavo jo mirtį.
Įvykio aplinkybes ir priežastis tiria Alytaus apskr.
VPK Prienų r. PK pareigūnai, kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Alytaus
apylinkės prokuratūros prokurorai. 

2018-07-13 pranešta, kad Stakliškių sen., Stakliškių k., Prienų g. iš
elektros skydinės rūksta dūmai.
Iš elektros skydinės rūko dūmai,
kibirkščiavo elektros laidai. Budėta,
kol atvyko ESO avarinė brigada.
2018-07-13 apie 00.12 val. pranešta,
kad Išlaužo sen. prie Pakumprio k.,
kelyje Alytus–Kaunas, prieš Rokų
sankryžą, ant važiuojamosios kelio
dalies nuvirtęs medis. Medis supjaustytas ir patrauktas, kelio danga
nušluota.
2018- 07-13 apie 23. 30 val.
Prienuose,A. B. (gim. 1978 m., gyv.
Prienuose), būdamas neblaivus,
smurtaudamas artimoje aplinkoje,
sukėlė fizinį skausmą sugyventinei
L. Š. (gim. 1990 m., be pastovios
gyvenamosios vietos). Pagal LR BPK
140 str. A. B. sulaikytas ir uždarytas į
Alytaus apskrities VPK areštinę.
2018-07-14 apie 20.30 val. Balbieriškio mstl. E. S. (gim. 1996 m., gyv.
Balbieriškio mstl.), smurtaudamas
artimoje aplinkoje, sukėlė fizinį
skausmą tėvui R. S. (gim. 1972 m.,
gyv. Balbieriškio mstl.). Pagal LR
BPK 140 str., 2 d. E. S. sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskrities VPK
areštinę.
2018-07-14 apie 20.30 val. Balbieriškio mstl., Prienų r. sav., R. S. (gim.
1972 m., gyv. Balbieriškio mstl., Prienų r. sav.), smurtaudamas artimoje
aplinkoje, sukėlė fizinį skausmą
sūnui E. S. (gim. 1996 m.). Pagal LR
BPK 140 str., 2 d. R. S. sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskrities VPK
areštinę.

Į LKL sugrįžo „PRIENAI“
Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) valdybos posėdyje
devyniems klubams
suteiktos licencijos
dalyvauti 2018-2019 m.
„Betsafe–LKL“ čempionate.

Liepos 17 d. vykusiame
LKL valdybos posėdyje bendru sutarimu licencijos išduotos Kauno „Žalgiriui“,
Vilniaus „Rytui“, Klaipėdos
„Neptūnui“, Panevėžio „Lietkabeliui“, „Šiauliams“, Pasvalio „Pieno žvaigždėms“,
Utenos „Juventus“, Alytaus
„Dzūkijai“ ir „Prienams“.
Licencijavimo procese taip
pat dalyvavusiam Kėdainių
„Nevėžiui“ suteiktos papildomos 10 dienų įvykdyti likusius įsipareigojimus.
LKL valdybos posėdyje
„Nevėžio“ vadovai patvirtino, kad klubo pripažinti įsiskolinimai šį ir praėjusį sezoną komandai atstovavusiems

žaidėjams yra padengti.
Licencijavimo procedūrų metu LKL administracija sulaukė krepšinio agentų
kreipimųsi dėl klubų tariamų
įsiskolinimų žaidėjams. LKL
valdyboje išreikšta pozicija,
kad LKL nėra ginčų nagrinėjimo institucija ir ginčai turi būti sprendžiami vadovaujantis
sutartimis tarp klubų ir atitinkamų žaidėjų bei jų agentų.
Net jei yra tariamas įsiskolinimas, LKL valdyba tokį
įsiskolinimą vertina pagrįstai
tik tuomet, kai yra teismo ar
kitos ginčus nagrinėjančios
institucijos įsiteisėjęs sprendimas dėl ginčo fakto ir jo
dydžio buvimo.
LKL valdybos posėdyje patvirtintas preliminarus 20182019 m. „Betsafe–LKL“
čempionato tvarkaraštis. Atidarymo rungtynės vyks rugsėjo 22 d. „Žalgirio“ arenoje,

pirmas rungtynes žais čempionas Kauno „Žalgiris“ su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“.
Reguliariojo sezono pabaiga numatoma 2019 m. gegužės 4 d., finalų pradžia – gegužės 21 d.
LKL valdybą sudaro 12 narių: Paulius Motiejūnas (Kauno „Žalgiris“ – jį posėdyje
pakeitė Robertas Javtokas),
Darius Gudelis (Vilniaus „Rytas“), Sigitas Ambrazevičius
(Klaipėdos „Neptūnas“), Alvydas Bieliauskas (Panevėžio
„Lietkabelis“), Artūras Nacickas („Šiauliai“), Rimantas
Endrijaitis (Pasvalio „Pieno
žvaigždės“), Žydrūnas Urbonas (Utenos „Juventus“), Tomas Pačėsas (Alytaus „Dzūkija“), Romanas Seliava (Kėdainių „Nevėžis“), Aurimas
Bartuška („Prienai“) ir du
LKL vadovai – prezidentas
Remigijus Milašius bei generalinis direktorius Romualdas
Brazauskas. LKL 

VERTA ŽINOTI 
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Baltieji rūmai: Rusija tebekelia grėsmę
Baltieji rūmai trečiadienį pareiškė, kad Rusija toliau kelia grėsmę Jungtinių Valstijų rinkimų sistemai,
nors vos prieš kelias valandas Amerikos prezidentas Donaldas Trampas, išsakė priešingą nuomonę.
Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sara Sanders tikino, kad D. Trumpo ištartas „ne“ tiesiog reiškė, kad jis
nebeatsakinės į kitus žurnalistų klausimus ir tai nebuvo atsakymas į klausimą apie Rusiją.



Egzaminų centras sulaukė 1,3 tūkst. apeliacijų
Nacionalinis egzaminų centras (NEC) pranešė šiemet iš viso sulaukęs 1356 pagrindinės sesijos
valstybinių brandos egzaminų apeliacijų. Palyginti su pernai, apeliacijų padaugėjo, bet su užpernai
– sumažėjo. 2017 metais gauti 908 skundai, 2016 metais – 1780. Įvertinus apeliacijas, pakeisti 313
darbų arba 23 proc. egzaminų rezultatai. Iš 72 proc. darbų įvertinimai padidinti, 28 proc. – sumažinti.

Padėkota Dainų šventėje dalyvavusių meno
kolektyvų vadovams
ATKelta IŠ 1 p.
Džiugu, kad Šimtmečio
dainų šventę kūrė ir didžiulis
būrys Prienų rajono meno kolektyvų narių ir vadovų kartu
su visos Lietuvos meno atstovais bei svečiais iš užsienio.
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas,
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vadovas Rimantas
Šiugždinis bei kiti savivaldybės vadovai padėkojo šventėje dalyvavusių kolektyvų vadovams ir įteikė jiems mero
padėkos raštus bei 2018 metų šimtmečio Dainų šventės
„Vardan tos…“ kūrėjų medalius. Apdovanojimai buvo
įteikti Džordanui JogimantuiAksenavičiui, Dalei Zagurskienei, Daivai Alaveckienei, Rimai Vilkienei, Ingridai
Valentienei, Renatai Žibienei, Vidai Beliukevičienei,
Astai Keblikienei, Dalei Zagurskienei, Vilmai Pučkienei,
Saulei Blėdienei, Elenai Sakavičiūtei-Pečiulaitienei, Jadvygai Beikauskienei, Almai
Vainienei, Anelei Lukjančuk,
AlmaiVaišnienei, Angelei Jaruševičienei, Romai Ruočkienei, Redai Černiauskienei, Aldonai Šyvokienei, vadovui ir
Šokių dienos baletmeisteriui
Raimundui Markūnui, vado-
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vei ir Šokių dienos vyr. baletmeisterio asistentei Ligitai
Gedminienei. Jubiliejiniais
Lietuvos šimtmečio dainų
šventės kūrėjų medaliais buvo
apdovanoti ir Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo skyriaus
vedėjas Rimvydas Zailskas,
Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus vedėjas Rimantas
Šiugždinis, šventės koordinatorės Kultūros, sporto ir
jaunimo skyriaus vyr. specialistė Irena Urbanavičienė bei
Švietimo skyriaus vyr. specialistė Virginija Zujienė.
Rajono savivaldybės mero padėkos raštai buvo įteikti Lietuvos šimtmečio dainų
šventės Šokių dienos „Saulės
rato ritimai“ akompaniatorei
Daivai Radzevičienei, Prienų KLC direktorei Virginijai
Naudžiūtei, Jiezno KLC direktorei Daliai Vertinskienei,
Balbieriškio KLC direktorei
Neringai Garmuvienei, Stakliškių KLC direktorei Astai Keblikienei, l. e. Veiverių
KLC direktoriaus pareigas
Valiui Januševičiui ir šventėje
meno kolektyvus lydėjusiems
mokytojams: Artūrui Juočiūnui, Marijai Plauskaitei, Vilijai Juodsnukienei, Zitai Petravičienei ir Eglei Bučiniūtei.

Galvos skausmas: kur išmesti
nebereikalingą dulkių siurblį ar
garso grotuvą? mos stambiosios elektronikos
Kone visi Lietuvos
gyventojai žino, smulkieji
elektronikos prietaisai
bei baterijos metamos į
specialius konteinerius,
kurie išsirikiavę prekybos
centruose, pašto skyriuose
ir kitose dažnai lankomose
vietose.

Norint atsikratyti stambiosios elektronikos, skalbyklės,
šaldytuvo ar panašaus dydžio
gabaritų prietaiso, iškviečiami surinkėjai, kurie atliekas
nemokamai išgabena tiesiai iš
namų. Tačiau ką daryti, jeigu
nebereikalingas prietaisas vidutinio dydžio? Pavyzdžiui,
siurblys, kolonėlės, didesnis
vaikiškas žaislas ar elektrinis sporto inventorius ir pan.
Vidutinio dydžio prietaisai į
smulkiosioms atliekoms skirtus konteinerius netelpa, o vėžėjai jų iš namų neveža.
Elektronikos platintojų asociacijos (EPA) projektų vadovė Imanta Baltrūnaitė pasakoja, kad gyventojams yra sudarytos visos sąlygos išmesti
bet kokio dydžio elektronikos
techniką. Pasak jos, vidutinio
dydžio nebereikalingų elektronikos prietaisų, tokių kaip
siurbliai, grotuvai, mikrobangų krosnelės, spausdintuvai ir
pan., galima atsikratyti nugabenus juos į vadinamuosius
jūrinius konteinerius. „Juos
dažniausiai galima rasti prie
didžiųjų prekybos centrų.
Norint rasti artimiausią ir patogiausią lokaciją, gyventojams reikėtų apsilankyti epa.
lt tinklalapyje ir ieškoti patogiausios vietos, kur surenka-

atliekos. Šiose vietose priimamos bet kokio dydžio elektronikos atliekos “, – pasakoja I.
Baltrūnaitė.
Tiesa, kai nusprendžiama
atsisakyti visos komplektacijos stambiosios elektronikos
(šaldytuvo, skalbyklės, gartraukio, šildytuvo), galima
nemokamai užsiregistruoti išvežimui tiesiai iš namų. EPA
vežėjai tokiu atveju paims ne
tik stambiąją elektroniką, kartu išveš ir smulkiuosius bei vidutinio dydžio prietaisus.
Gyventojai, norintys išmesti
tik smulkiuosius elektronikos
prietaisus (virdulius, telefonus, žaislus, įvairius smulkius
buitinius prietaisus ir kt.), gali jų atsikratyti tiesiog keliaudami į prekybos centrą, paštą ar biblioteką. „EPA visoje
Lietuvoje yra įkūrusi per 4
tūkst. surinkimo taškų: prekybos centruose, elektronika
prekiaujančiose parduotuvėse, bibliotekose, seniūnijose
ir kt.“, – teigia I. Baltrūnaitė. Į
smulkiosios elektronikos konteinerius, anot EPA atstovės,
gyventojai dažniausiai išmeta
virdulius, kompiuterinę įrangą ir pan.
Pasak EPA atstovės, surenkamų elektronikos atliekų
skaičius auga. Jis rodo didėjančią gyventojų socialinę atsakomybę – suvokiama, kad
rūšiuojant elektronikos atliekas, prisidedama prie švaresnės bei saugesnės aplinkos.
2017 m. EPA surinko 1268
t elektronikos atliekų – tai
beveik 33 proc. daugiau nei
2016 m. 

 verta žinoti
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Turkijoje atšaukta dvejus metus galiojusi nepaprastoji padėtis



Turkijoje ketvirtadienį atšaukta po nesėkmingo 2016 metų pučo įvesta nepaprastoji padėtis, kurios
galiojimo metu buvo areštuoti ar atleisti iš darbo viešajame sektoriuje dešimtys tūkstančių žmonių.
Prezidentas Redžepas Tajipas Erdohanas nepaprastąją padėtį įvedė 2016 metų liepos 20-ąją,
penkios dienos po to, kai karo lėktuvai bombardavo Ankarą, o Stambule kilo kruvini susirėmimai.



Britų policija mano identifikavusi „Novičiok“ atakos įtariamuosius
Didžiosios Britanijos policija mano identifikavusi įtariamuosius, kurie panaudojo nervus
paralyžiuojančią medžiagą „Novičiok“ prieš buvusį rusų dvigubą agentą ir jo dukrą Anglijos Solsberio
mieste, ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra „Press Association“. Tyrėjai įsitikinę, kad įtariamieji
yra rusai, pridūrė šaltinis.

Dviračių sezono metu skaičiai ragina
suklusti visus eismo dalyvius
Kaip žinia, tikimybė
dviračių vairuotojams
žūti arba būti sužeistiems
yra keletą kartų didesnė
nei važiuojantiems
automobiliu.

Jau trečią kartą vyko pėsčiųjų žygis Nemuno
– pirmoje jo dalyje grožėjosi
Prienų kultūros ir laisvakilpomis
Prienų pusės Nemuno kran- laikio centre buvo įsikūręs
Liepos 14 d. Prienuose jau
trečią kartą vyko pėsčiųjų
žygis „Nemuno kilpomis
su Gjensidige“, jame savo
ištvermę išbandė apie
5 tūkstančiai aktyvaus
laisvalaikio mėgėjų.

Šiais metais žygio organizatoriai keliautojus pirmą
kartą pasigrožėti įspūdinga
Suvalkijos gamta pakvietė
ne rudenį, o vasarą. Organizatoriai pasistengė, kad žygis būtų įdomus, turiningas,
pritaikytas tiek patyrusiems
ir ištvermingiems aktyvaus
laisvalaikio mėgėjams, tiek
šeimoms su vaikais ir net
keturkojais. Viena iš naujovių, sulaukusių didžiausio
dalyvių susidomėjimo – naujas 25 kilometrų „Turistų“
maršrutas. Pasirinkę jį žygeiviai keliavo abipus Nemuno

tais, o keltais persikėlę į kitą
upės pusę – Birštono miestu
ir jo miškingomis upės pakrantėmis.
Kiti „Nemuno kilpų“ maršrutai – 15 kilometrų „Pradedančiųjų“, 25 kilometrų
„Sveikatingumo“, 45 kilometrų „Harmonijos“ ir 70
kilometrų „Ištvermės“ – šiais
metais buvo atnaujinti. Nors
pastaroji vidurvasario savaitė buvo įvardijama kaip lietingiausia, tačiau žygio dieną
nestigo ir saulės, ir gero oro.
Žygio startas ir finišas buvo įkurti Paprienės estradoje
prie Nemuno. Poilsio ir pagalbos punktuose, išsidėsčiusiuose maždaug kas 5–6 kilometrus, žygeiviai buvo vaišinami arbata, užkandžiais, o
einantieji ilgesnius atstumus
– karštais pietumis.

vienas iš žygio registracijos
punktų, kuriame buvo reprezentuojama Prienų r. savivaldybė. Užsukę į šį punktą
žygeiviai galėjo pasigrožėti
fotografijų konkurso „Mano
miesto bliuzas“ paroda, dalyvavo laimingoje loterijoje,
Prienų r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatinimo akcijoje, susipažino
su Prienų kraštu, rajono įmonių ir įstaigų veikla.
Prie žygio organizavimo
prisidėjo visos Prienų tarnybos, o intensyvus pasiruošimas truko keletą mėnesių.
Mieste teko įrengti papildomas automobilių parkavimo
vietas, dideliam žygeivių kiekiui pritaikyti takus. Situaciją
renginio metu nuolat stebėjo
policijos pareigūnai.
SAVIVALDYBĖS inf. 

MALONIAI KVIEČIAME JUS Į ŽYMAUS
MŪSŲ KRAŠTO ŽMOGAUS,
KALBININKO, PROFESORIAUS
JONO KAZLAUSKO
88-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMĄ BEI J. KAZLAUSKO
PREMIJOS ĮTEIKIMO ŠVENTĘ, SKIRTĄ LIETUVOS
VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIUI.

JŪSŲ LAUKIAME 2018 M. RUGPJŪČIO 1 D.
(TREČIADIENĮ) 18.00 VAL.
PROFESORIAUS TĖVIŠKĖJE MATIEŠIONYSE.
Programoje:
► Pranešimai apie baltistiką.
► J. Kazlausko premijos laureato
pristatymas.
► Jono Kazlausko premijos
įteikimas.
► Svečių žodis.
►Vilniaus miškų urėdijos folkloro
ansamblio „Nalšia“ koncertas.
►Vakaronė (vaišės suneštinės).

Jeigu neturite galimybės savarankiškai nuvykti, Jūsų lauks
autobusai, kurie išvyks 17.00 val. nuo Prienų
kultūros centro, 17.20 nuo Birštono kultūros centro.
RENGINIO ORGANIZATORIAI:
BIRŠTONO SAVIVALDYBĖ
BIRŠTONO MUZIEJUS
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Muziejų kelias 2018 Birštono muziejuje
(Vytauto g.9, Birštonas).

Liepos 25 d. (trečiadienį) 15.00 val.
„Arbatėlė su J. Basanavičiumi“.
Paskaitymų iš knygos
„Per balas link aušros“ popietė.
Renginio dalyviai gers arbatą ir skaitys
trumpas ištraukas iš Monikos Vaicenavičienės knygos
„Per balas link aušros“ apie Jono Basanavičiaus keliones ir darbus.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kokia yra situacija, dažniausiai atskleidžia statistika.
O naujausia statistika verčia
suklusti dviračių vairuotojus
– šią vasarą jau žuvo keturi
dviratininkai.
2015 m. žuvo 22 dviratininkai (iš jų – 6 tamsiu paros
metu). 2016 m. žuvo 17 (5),
2017 m. – 13 (5).
2015 m. sužeisti 255 (31tamsiu paros metu) dviratininkai, 2016 m. – 226 (26), 2017
m. – 291 (28).
2015 m. dėl pačių dviratininkų kaltės įvyko 139 eismo
įvykiai, 28 iš įvyko dviratinin-

kui esant neblaiviam. 2016 m.
įvyko 127 (25) įvykiai. 2017
m. – 138 (20).
Išnagrinėjus pastarųjų ketverių metų duomenis, pavyko „nupiešti“ žuvusio dviratininko paveikslą – tai 60–70
metų amžiaus vyras, važiavęs
vasarą arba rudenį užmiesčio
keliu sekmadienį 15.00 val.–
18.00 val.
Vertinant pastarųjų metų
statistiką, vertėtų priminti, kad
važiuodamas važiuojamąja
kelio dalimi dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba
dviračio priekyje turi degti
baltas šviesos žibintas, o gale
– raudonos šviesos žibintas.
Dėvėdamas ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais

elementais ar turėdamas veikiančius baltos ir raudonos
šviesos žibintus, kaip to reikalauja Kelių eismo taisyklės,
dviratininkas užmiesčio kelyje tampa geriau pastebimas
kitų transporto priemonių vairuotojams ne tik tamsiu paros
metu, bet ir esant prastoms
meteorologinėms sąlygoms
ar netgi dieną skaisčiai šviečiant saulei.
Verta pastebėti, kad šalies
keliuose vis dar nepavyksta
išvengti skaudžių eismo nelaimių, kuriose žūsta ar sužalojami dviračių vairuotojai. Pagal
statistiką, daugiau kaip pusė
eismo įvykių, kuriuose nukenčia dviratininkai, įvyksta
dėl jų pačių neatsargumo, t. y.
Kelių eismo taisyklių reikalavimų nesilaikymo.LRA inf. 

SVEIKATA 
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Lietuvos kariuomenė siunčia sraigtasparnį gesinti miško Latvijoje



Lietuvos kariuomenė siunčia sraigtasparnį į pagalbą gesinant miško ir durpyno gaisrą vakarų
Latvijoje. Gaisras Valdgalės apylinkėse Talsų savivaldybėje yra apėmęs maždaug šimto hektarų
plotą. Dėl miško gaisro dūmų evakuoti netoliese esančio Stikli kaimo gyventojai.

Su didžiuliais miško gaisrais kovojanti Švedija prašo pagalbos
Švedijoje trečiadienį siautėjo dešimtys miškų gaisrų, privertusių Stokholmą prašyti skubios Europos
Sąjungos pagalbos kovoje su ugnimi, išplitusia per itin smarkią karščio bangą Šiaurės Europos
šalyse. Trečiadienį šalyje liepsnojo iš viso 37 gaisrai. Ugnies stichija užklupo netgi Laplandijos
regioną, esantį ties Šiaurės poliaračiu. Šalyje oras yra įkaitęs iki daugiau kaip 30 laipsnių.

Kviečia Birštono vasaros
menų akademija 2018!
Liepos 31 d.,
antradienis

Įteikti medaliai ir padėkos Lietuvos šimtmečio dainų
širdų darbą, ruošiantis Lietušimtmečio dainų šventei,
šventės „Vardan tos…“ Birštono atstovams vos
kūrybinių galių sutelkimą ir
Pasibaigė vienas
gražiausių ir
įsimintiniausių šių metų
renginių – Lietuvos
šimtmečio dainų šventė
„Vardan tos…“.

Liepos 16 dieną, Birštono
kultūros centre, vyko šių metų Dainų šventės aptarimas,
kurio metu Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė padėkojo Birštono kurortą

atstovavusios delegacijos ir
meno kolektyvų vadovams.
Merė įteikė Dainų šventės organizatorių medalius ir savo
padėkas. Kaip teigė N. Dirginčienė, „Dėkoju už nuo-

Birštono krašto vardo garsinimą. Jūs įrodėte, jog šalies
didybė ir grožis slypi jos žmonėse. Ačiū Jums ir Jūsų kolektyvams!“.
SAVIVALDYBĖS inf. 

5 naujos vietos pavalgyti Birštone po atviru dangumi
Šią vasarą Birštono
kurortas skaičiuoja net
29 vietas, kuriose galima
pavalgyti.

5 iš jų – tik šiltuoju sezonu
naujai atsidariusios maitinimo įstaigos, kuriose mėgautis maistu galima po atviru
kurorto dangumi. Birštone
ar apylinkėse įsikūrusios įstaigos siūlo kuo įvairiausią
maistą – nuo itin populiarių
gatvės užkandžių, sveikuoliškų kokteilių, iki restoranuose
siūlomo degustacinio meniu,
kuris kinta kas sezoną.
Pastebima, kad kurorte šiuo
metu itin populiari koncepcija, kai nedidelės maitinimo
vietos kuriasi šalia labiausiai
lankomų kurorto erdvių: Nemuno pakrantės, Kneipo parko, ežerėlių ir kt. Naujausios
erdvės pavalgyti: „Prieplauka
Pizza&Grill“ picerija, „Vytautas mineral SPA“ terasa,
„Royal SPA Residence“ terasa, „Sezonai“ stilizuota karieta, „Birštono Wake Park“
mėsainių kavinė.
„Šiltuoju sezonu kurorto
lankytojai dažnai klausdavo, kur Birštone galima paskanauti užkandžių išsinešti
ar suvalgyti skanų desertą.
Atrodo, vietų pavalgyti visada būdavo, tačiau didėjantys turistų srautai padiktavo
tendenciją verslininkams šiltajam sezonui sukurti nedideles, jaukias, kurorto reikalavimus atitinkančias erdves,
kuriose galima paragauti kuo
įvairiausio maisto“, – teigia
Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė.

„Prieplauka
Pizza&Grill“ picerija
Ant Nemuno kranto įsikūręs kupolas, kuriame pagal
kiekvieno užsakymą kepa-

mos puikios picos. Laukdami
maisto, svečiai gali klausytis
gyvai atliekamos muzikos,
kvėpuoti tyru kurorto oru bei
stebėti Nemunu dažnai praplaukiančius turistinius laivus
ar kurorto svečius, besimėgaujančius skirtingomis vandens pramogomis. Picerija
traukia lankytojus ne tik dėl
skanių picų, bet ir dėl nuostabaus vaizdo į Nemuno pakrantes bei skardžius, ar galimybe palydėti saulę.

„Vytautas mineral
SPA“ terasa
Terasa suteikia galimybę
greitai bei skaniai užkąsti besiilsintiems prie ežero bei gurmanams, ieškantiems naujų
skonių! Tai vieta, kur galima
paragauti gatvės maisto patiekalų, kur vyks įvairiausi renginiai su gyva muzika, poezijos skaitymu ir pan.
Terasos šeimininkai nuolat
eksperimentuoja, tad čia bus
galima išbandyti įvairiausius
skonius ir nusikelti į skirtingus pasaulio kraštus. Meniu
galima rasti ir grilio patieka-

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

lus su meksikietiškais ar Viduržemio jūros virtuvės padažais, šviežias salotos, mėsos
iešmelius ar amerikietiškus
mėsainius. Svarbiausia, kad

viskas šviežia, pagaminta čia
pat vietoje. O valgyti galima
patogiai kupole prie staliukų
arba sėdint ant pievelės, ar ant
ežero kranto.

„Royal SPA
Residence“ terasa
Tai ilgai puoselėta mintis,
sukurti erdvę su galimybe
pamatyti vaizdą į Nemuną,
užuosti pušų kvapą, išgirsti
paukščių čiulbėjimą. Terasa
– skanaus maisto, nuostabaus
vaizdo, žaidimų bei malonaus
laisvalaikio junginys. „Royal SPA Residence“ terasoje
svečių akivaizdoje kepami
įvairūs gril patiekalai, galima
patiems stebėti procesą, žaisti
įvairius lauko žaidimus.
Terasa atidaryta ir lankytojų laukia kasdien nuo 8 val.
iki 22 val., o grilio patiekalai
kepami penktadienio ir šeštadienio vakarais bei sekmadienio popietėmis.

„Sezonai“ karieta
Stilizuota pašto karieta –
mažas šeimos verslas. Tai
vieta, kur ne tik gaminami

LEIDĖJAS:

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

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

natūralūs vaisių, daržovių ir
uogų kokteiliai, šviežiai spaudžiamos sultys, ruošiama Neapolyje populiariausia kava
„Kimbo“, bet siūloma pasimėgauti ir lietuviškos kiaulpienių, varnalėšų, gudobelės
šaknų, gilių kavos, paragauti
itin vertingos žmogaus organizmui kanapių arbatos.
Lankytojams ramiai praeiti pro šalį neleidžia mini vafliukai, kurie itin populiarūs
Graikijoje, bei burbulinių vaflių kvapas.

„Birštonas Wake
Park“ mėsainių
kavinė
Erdvė prie Birštono ežerėlių, kur buriasi aktyvų laisvalaikį mėgstantys poilsiautojai
ir kurorto gyventojai. Pamėgę
vandenlenčių parką svečiai,
pasigesdavo maisto bei gėrimų, tad idėją atidaryti užkandinę suformavo patys parko
lankytojai.
Parko šeimininkai, patys
mėgstantys mėsainius ir nusprendę pradėti juos gaminti,
suprato, kad skaniam mėsainiui reikia: kokybiško jautienos paplotėlio, geros sviestinės bandelės, originalaus
padažo. Mėsainių kavinėje
didelis dėmesys skiriamas ir
vegetarams, kurie mėsainius
galės rinktis iš dviejų vegetariškų paplotėlių variantų.
Mėsainiai kepami nuo ketvirtadienio iki sekmadienio
vakaro, o atsigaivinti ledais,
gaiviaisiais gėrimais ar puodeliu kavos galima kasdien..
SAVIVALDYBĖS inf. 

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

Liepos 28 d.,
šeštadienis
19 val. Birštono kultūros centras (Jaunimo g. 4).
BIRŠTONO VASAROS
MENŲ AKADEMIJOS
ATIDARYMO KONCERTAS Atkurtos Lietuvos šimtmečiui EINAM TOLYN.
Atlieka folkroko grupė
ŽALVARINIS, Robertas Semeniukas (gitara, vokalas),
Sigita Jonynaitė-Būdienė
(vokalas), Domas Žostautas
(bosinė gitara), Sergej Makidon (būgnai).
Bilieto kaina 15 Eur

Liepos 29 d.,
sekmadienis
19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2).
FORTEPIJONO MUZIKOS VAKARAS
VICTOR RYABCHIKOV
(fortepijonas, Rusija)
Programoje: F. Chopin,
M. Glinka, C. Kiuji, M. K.
Oginskis
Bilieto kaina 10 Eur

19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2).
PRANCŪZŲ MUZIKOS
VAKARAS
ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ ir
ČIURLIONIO KVARTETAS
Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis (II
smuikas), Gediminas Dačinskas (altas),
Saulius Lipčius (violončelė)
Programoje: A. E. Chausson, F. Poulenc, M. Ravel,
C. Debussy ir kt.
Bilieto kaina 10 Eur

redakcija@naujasisgelupis.lt

Rugpjūčio 1 d.,
trečiadienis
19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
VIOLONČELĖS ŽAVESYS
NICHOLAS JONES (violončelė, Didžioji Britanija) ir
JUSTAS ČEPONIS (fortepijonas)
Programoje: F. Chopin, L.
Janaček, S. Rachmaninov
Bilieto kaina 10 Eur

Rugpjūčio 2 d.,
ketvirtadienis

Liepos 30 d.,
pirmadienis

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
MUZIKOS KARALYSTĖS
VITRAŽAI
Programoje: G. F. Händelis, T. Merula, J. B. Lully, G.
Bononcinni, M. T. Féerie,
G. Sollima, D. E. Rappaz, J.
Ibert ir kt.
REGNUM MUSICALE
Joana Daunytė (arfa), Elena
Daunytė (violončelė), Vita
Marija Daunytė (fleita), Kotryna Ugnė Daunytė (smuikas), Raimonda Daunienė
(smuikas)
Bilieto kaina 10 Eur

19 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
VYTAUTO JUOZAPAIČIO KŪRYBOS VAKARAS
Dalyvauja Kristian ATTILA
(fortepijonas, Suomija), Vladimiras PRUDNIKOVAS,
Eglė JUOZAPAITIENĖ ir
Ieva Barbora JUOZAPAITYTĖ
Programoje – Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūriniai
Bilieto kaina 10 Eur

Rugpjūčio 5 d.,
sekmadienis
18 val. Birštono kurhauzas
(B. Sruogos g. 2)
BIRŠTONO VASAROS
MENŲ AKADEMIJOS
UŽDARYMO KONCERTAS
Koncertuoja BVMA dėstytojai ir dalyviai (vokalas,
fortepijonas, arfa ir violončelė)
Bilieto kaina 10 Eur

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.

 SVEIKATA
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JAV pradėjo oficialų tyrimą dėl urano importo, gali įvesti muitus
Jungtinės Valstijos trečiadienį pradėjo oficialų tyrimą, ar urano importas kelia grėsmę nacionaliniam
saugumui, ir jam pasibaigus eksportui iš JAV sąjungininkių gali būti nustatyta dar daugiau muitų.
Tyrimas pradėtas dėl skundų, jog urano importas iš Rusijos, Kazachstano ir Uzbekistano įmonių,
kurias subsidijuoja jų šalių vyriausybės, kelia grėsmę JAV gamintojų išlikimui.



„Ryanair“ dėl streikų Europoje atšaukia 600 skrydžių
Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“ dėl Ispanijoje, Portugalijoje ir Belgijoje rengiamų įgulų narių
streikų atšaukė šešis šimtus liepos 25–26 dienomis Europoje planuotų skrydžių. Pasak bendrovės,
dėl to nukentės apie 100 tūkst. keleivių, kuriems „buvo pasiūlyta pasirinkti kitą skrydį“ arba atgauti
už bilietus sumokėtus pinigus.

Pienas ir jo produktai vaikams: sveika ar ne?
Nors žiniasklaidoje
dažnai girdime neigiamos
informacijos apie pieną ir
jo produktus, vartojimui
tai įtakos turi nedaug.

Tikėtina, kad pieno valgymo tradicijos bus išlaikytos
dar 100 metų, nes sveikoje mityboje pienas ir jo produktai yra rekomenduojami.
Tačiau labai svarbu kokie ir
kiek. Kalbiname maisto technologę ir mitybos specialistę,
VšĮ „Sveikatai palankus“ direktorę ir dviejų vaikų mamą
Ramintą Bogušienę.
Paklausėme, ką mūsų skaitytojai mano apie pieną ir jo
produktus, vartoja juos ar ne.
Apklausoje dalyvavo 186
žmonės, iš kurių 76 proc. pieną ir jo produktus valgo ir neketina sustoti. Dažniausiai šeimos atsisako pieno, jei vienas
iš šeimos narių jo netoleruoja.
Kiti laviruoja – negeria pieno,
bet valgo pieno produktus arba šeimos nariai patys renkasi pagal norą ir pomėgį. Daugelis pareiškė, kad neketina
atsisakyti pieno, kad ir kokia
neigiama informacija apie
pieną būtų skleidžiama. Pieno
produktų įvairovė leidžia papildyti mitybą kalciu ir baltymais – tai supranta visi.

Reikalavimai mokymo
įstaigose – tik kalciui?
Nuo rugsėjo 1 d. mokymosi įstaigose įsigalioja aiškiai
apibrėžta pieno ir jo produktų rekomendacija: vaikai kasdien, privalomai, turi gauti net
200 ml pieno ar atitinkamą
jo produktų kiekį, kad patenkintų kalcio poreikius organizme. Sveikatai palankios
mitybos specialistė Raminta
Bogušienė įsitikinusi: „toks
reikalavimas – perteklinis.
Mes kalbame tik apie vieną
mineralą – kalcį ir tik vieną
jo šaltinį. Tarsi jo būtų tik stiklinėje pieno. Ir dar būtinai
pasterizuoto ir ne riebesnio
nei 2,5 %. O kodėl pamištame vitaminą D, kurio trūksta
bemaž visiems, ypač šaltuoju
metų laiku? Reikia prisiminti,
kad organizmui trūkstant vitamino D, kalcis net nepasisavinamas. O kur rekomendaREKLAMA

cijos dėl geležies? Jei vaikai
valgys grikių košę su pienu,
geležies įsisavinimas mažės.
Apskritai, šiuolaikiniai vaikai
retai geria pieną, o ir sveikatai
palankesni yra rauginti pieno
produktai. Ypač sveiki po rauginimo termiškai neapdoroti pieno produktai, išsaugoję
vertingas gerąsias bakterijas.
Tam pritaria visi specialistai.
Todėl mūsų kurtuose valgiaraščiuose mokymosi įstaigoms įtraukta daugiau raugintų pieno produktų, o gryno pieno ypač atsigėrimui ar
į košes retai.“

laktozės netoleravimo, pieną mėgsta ar jo prašo – gali
gerti. Tačiau versti nereikia.
Kaip jau minėjome, sveikatai palankesni – rauginti pieno produktai. Tuomet rinkitės
trumpesnio galiojimo šviežesnį pieną, nes jis mažiau apdorotas (pasterizuotas pienas ap-

Saldūs pieno produktai, jogurtai ar sūreliai – desertai ir
juos reiktų valgyti tikrai ne
kasdien.
„Kasdien sveikatai palankiau rinktis nesaldintą jogurtą,
geriausia graikišką, kuriame
nėra pridėtinio cukraus, didelis baltymų kiekis. Jei jau

Kefyras, pasukos – ne
vaikams?
Dažna mama vengia siūlyti šių produktų savo vaikams,
nes jie nėra saldūs ir vaikams
iš karto nepatinka. Kefyras,
pasukos – puikūs pieno produktai, kuriuose ne tik mažiau
laktozės (pieno cukraus), bet
taip pat gausu žarnynui reikalingų gerųjų bakterijų, kurios
gerina virškinimą, reikalingos
vitaminų pasisavinimui. R.
Bogušienė pateikia pavyzdį:
“Prisiminkite vaikystę. Ar iš
pirmo karto pamėgote alyvuoges? O kada pradėjote
valgyti silkę, šaltibarščius?
Vaikams maistą reikia duoti ragauti, švelniai skatinti ir
jokiu būdu neversti! Kaskart
kai geriate kefyrą, pasiūlykite
vaikams, o jei atsisako – nesureikšminkite. Po kiek laiko
pamatysite – vaikas pats paprašys. Organizmas instinktyviai supranta, kas jam naudinga ir noras atsiranda.” – teigia
pati dvi dukras auginanti specialistė. -„Paruoškite vaikams
pasukų kokteilį su uogomis,
kurių dabar netrūksta – vyšniomis, raudonaisiais ar juodaisiais serbentais, šilauogėmis. Kad būtų saldžiau, įdėkite bananą ir sutrynę trintuvu įpilkite nesaldintų raugintų pasukų. Pamatysite, kaip
jiems patiks!” – neabejoja R.
Bogušienė.

Ar vaikams būtina
gerti pieną?
Jei vaikas yra sveikas, neturi alergijos pieno baltymui,

dorojamas ne žemesnėje kaip
72 laipsnių temperatūroje 15
sekundžių). Ilgo galiojimo
pienas daug kam atrodo skanesnis, saldesnis. Tačiau jis
yra sterilizuotas ne mažesnėje nei 100 laipsnių temperatūroje, dėl ko pakinta pieno
struktūra, inaktyvuojami fermentai, kas galimai turi įtakos
pieno cukraus netoleravimui
ar alergijoms. „Sveikiausia
rinktis ekologišką pieną. Jis
gaunamas iš karvių, kurioms
užtikrinamos gerovės sąlygos: jos šeriamos ekologiškais pašarais, o šiltuoju metų
laiku ganosi lauke. Neabejotina, kad tai teigiamai veikia
pieno maistingumą“, – teigia
maisto technologė.

Ar saldinti pieno
produktai - sveika?
Dažnai tėvai vaikams pusryčiams duoda saldintą jogurtą, varškės sūrelius, galvodami, kad tai ir skanus, ir
maistingas pusryčių maistas.
Tačiau su šiais skanėstais vaikas gauna daug cukraus, kuris
neigiamai veikia jo imuninę
sistemą, skatina hiperaktyvumą, mažina susikaupimą.

perkate saldų sūrelį, rinkitės
tokį, kuriame varškės nemažiau nei 60-70 procentų, kakavos glaiste būtų kakavos
masė, o ne augaliniai riebalai. Venkite varškės sūrelių,
kurių sudėtyje rasite palmių,
rapsų, kokosų ar kitų rafinuotų ir dezodoruotų riebalų. O
sveikesnius varškės sūrelius
galite pasigaminti ir namuose: virtuvės kombainu išmaišykite varškę su grietinėle ar
sviestu, pridėkite uogų, šokolado, užšaldykite ir užpilkite
juodojo šokolado – štai jums
naminis varškės sūrelis! O iš
graikiško jogurto galite pasigaminti puikų desertą, įmaišę
viso grūdo sausų pusryčių ir
šviežių uogų. Pagardinimui
galite apibarstyti cinamonu“,
- pataria R. Bogušienė.

Kiti pieno produktai:
rinktis riebius ar
liesus?
Grietinė 30 proc. riebumo
ar sviestas 82 proc. riebumo
nėra blogai. Riebalai būtini
žmogaus organizmui – jie suteikia sotumo jausmą, perneša
riebaluose tirpius vitaminus,
reikalingi hormonų pusiaus-

vyrai palaikyti, nes sveiko
žmogaus organizmą sudaro
ne mažiau kaip 20 proc. riebalų. Svarbiausia - subalansuota mityba. Blogai yra riebalų
perteklius, kuris siejamas su
širdies ir kraujagyslių ligomis.
Gyvuliniai riebalai mityboje
negali sudaryti daugiau nei
10 proc. nuo gaunamų riebalų. Varškę, pieno produktus
rekomenduojama valgyti pusriebius. Varškės sūrį rinktis
nesūdytą. Skanaukime kietą
arba puskietį sūrį, natūraliai
fermentuotą, druskos iki 1,7
g/100 g. Nepersistenkime su
fermentinio sūrio naudojimu,
visus patiekalus iš eilės skanindami tarkuotu sūriu – jis
pakankamai riebus ir turi būti
vartojamas saikingai.
„Sveikatai palankus” dietistų komanda, rengdama
valgiaraščius, skiria ypatingą dėmesį maisto medžiagų
kiekiui – kad baltymų, riebalų, angliavandenių ar vitaminų būtų nei per daug, nei per
mažai.

Kada pienas
nerekomenduojamas?
Žiniasklaidoje mirgant
straipsniams, kad pienas nesveika, žmonės ima abejoti,
atsako šio pieno produktų,
neduoda jų savo vaikams. Tačiau madų vaikytis nereikėtų.
Viena iš svarbiausių mitybos
taisyklių – įvairovė ir pieno
produktai neabejotinai yra
naudingi mityboje. Tačiau
juos reikia rinktis individualiai. Mamos puikiai žino,

kad kūdikiams ir mažiems
vaikams geriausia mamos
pienas, o saldų karvės pieną
geriau siūlyti nuo 2-3 metų ir
stebėti organizmo reakcijas.
Jei išgėrus pieno, vaikui ima
raižyti, pūsti pilvą, pasireiškia
viduriavimas, gali būti, kad
jis nevirškina pieno cukraus
– laktozės. Tuomet geriau
rinkitės raugintus pieno produktus arba kurį laiką visai jų
nevartokite.
Tačiau jei reakcija yra stipresnė – pasireiškia alerginė
sloga ar odos bėrimai, vaikas
gali būti alergiškas pieno baltymui kazeinui. Kai organizmas nepajėgus suvirškinti pieno baltymo, jis sukelia organizmo imuninės sistemos atsaką. Alerginės reakcijos gali
būti pašalintos be jokių vaistų,
visiškai atsisakius pieno produktų. „Sveikatai palankus“
dietistai ruošia individualius
valgiaraščius pieno produktų
netoleruojantiems vaikams ir
suaugusiems, alergiškų vaikų
maitinimui darželiuose.
Parengė sveikatai palankaus maisto technologė,
ekologiškų maisto produktų
sertifikavimo ekspertė, mitybos specialistė ir VšĮ „Sveikatai palankus“ direktorė
Raminta Bogušienė 

Varškės apkepas
su soromis ir slyvomis
Jums reikės: ½ stikl. (100 g) sorų kruopų, 500 g varškės (9 %), 2 didelių gerai prinokusių bananų, 3 kiaušinių, 40 g nerafinuoto cukraus, 150 g džiovintų slyvų be
kauliukų, 50 g kokoso drožlių, ½ a.š. ciberžolės, 1 a.š.
vanilės ekstrakto, žiupsnelio druskos.
Keletą kartų labai gerai perplaukite sorų kruopas (geriausia tai daryti smulkiame sietelyje ir plauti karštu vandeniu).
Išvirkite pasūdytame vandenyje (vandens kiekis 2:1). Išvirusias kruopas atvėsinkite. Kiaušinius išplakite su cukrumi.
Bananus sutrinkite į tyrę. Džiovintas slyvas supjaustykite
mažais gabaliukais. Į kiaušinių plakinį sudėkite visus ingredientus, išskyrus aliejų, ir gerai išmaišykite. Gautą masę supilkite į aliejumi pateptą kepimo indą. Kepkite 180
°C temperatūroje apie 40 minučių, kol apkepo paviršius
tolygiai apskrus.

VERTA ŽINOTI 
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Žemės gelmėse slypi didžiulis kiekis deimantų, nustatė mokslininkai
Žemės gelmėse slypi daugiau kaip kvadrilijonas tonų deimantų, šią savaitę paskelbė Masačusetso
technologijų instituto (MIT) tyrėjai. Tačiau abejotina, ar ši žinia sukels deimantų karštinę. JAV
mokslininkai brangakmenių telkinius aptiko apie 145–240 km gylyje – daug giliau negu siekia visų
giliausi kada nors padaryti gręžiniai.



Moksleiviai dalyje muziejų nemokamai galės lankyti iki metų pabaigos
Kaip informavo ministerija, taip pratęsiama nuo vasario pradėta muziejų atvirų durų iniciatyva
– iki liepos muziejuose nemokamai jau apsilankė per 154 tūkst. moksleivių. Kultūros ministerija
tam paskyrė 290 tūkst. eurų biudžeto lėšų. Kaip ir anksčiau, visi Lietuvos mokiniai pavieniui arba
grupėmis nemokamai galės apžiūrėti nuolatines ekspozicijas. Jų bilietas bus mokinio pažymėjimas.

„Stebuklas prie Talio ir Ihantalos: lemtingas Suomijos mūšis“
Mika Kulju. Stebuklas prie
Talio ir Ihantalos: lemtingas
Suomijos mūšis. Aida Krilavičienė. – Vilnius: Briedis
[2018]. – 280 p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“ naujieną – Mikos
Kulju knygą „Stebuklas prie
Talio ir Ihantalos: lemtingas
Suomijos mūšis“. Dėl 1939
m. pabaigoje tarp SSRS ir
Suomijos įsiplieskusio Žiemos karo Maskvai taip ir nepavyko sovietizuoti Suomijos
– paversti dar viena „broliška respublika“. Didvyriškai
pasipriešinę suomiai, nors ir
prarado dalį teritorijų, atlaikė daug kartų galingesnės ir
turinčios nepalyginti didesnę
technikos galią Raudonosios
armijos spaudimą.
Ir vis dėlto Maskva neatsisakė planų praryti „suomišką kąsnelį“, bet tam sutrukdė 1941 m. birželį prasidėjęs
sovietų ir nacių karas. Suomiams, atsidūrusiems sudėtingoje geopolitinėje padėtyje,
ne savo noru tapusiems vokiečių sąjungininkais, pavyko atsikovoti per Žiemos karą
prarastas teritorijas, bet 1944
m. galingas raudonasis volas

pradėjo ristis atgal. Prasidėjo
vienas iš vadinamųjų „dešimties garsiųjų Stalino smūgių“
– Vyborgo–Petrozavodsko
operacija, turėjusi pasibaigti
besąlygišku Suomijos kapituliavimu.
Mikos Kulju knyga „Stebuklas prie Talio ir Ihantalos“
pasakoja apie kruvinas 1944
m. birželio pabaigos–liepos
pradžios kovas Karelijos sąsmaukoje, į šiaurės rytus nuo
Vypurio (dab. Vyborgas). Ten
buvo sprendžiamas Suomijos
likimas. Tada prieš maždaug
50 tūkst. suomių karių stojo
triskart gausesnės sovietų pajėgos, aprūpintos galinga karo
technika, apsvaigintos pergalių prieš vokiečius. Neįtikėtinomis pastangomis, pasinaudojus sudėtingu reljefu ir sumania gynyba, padedamiems
negausių vokiečių ir švedų savanorių padalinių, suomiams
pavyko atremti masinį puolimą. Per dvi savaites smarkių
kautynių Raudonoji armija
pasistūmėjo viso labo 10–12
kilometrų, paskui puolimas
buvo sustabdytas ir pereita
prie gynybos. Suomiai dar
kartą įrodė, kad geba puikiai
kovoti ir narsiai gintis.

Kupina neabejotino
mažos šiaurinės tautos
didvyriškumo, pasiaukojimo ir meilės tėvynei, Mikos Kulju knyga
„Stebuklas prie Talio ir
Ihantalos“ skiriasi nuo
perdėm herojiškos, netgi romantizuotos karinės literatūros. Čia kiekvienas skyrius – atskira istorija, kurioje veikia
skirtingi, kitokias pareigas užimantys, įvairiuose ruožuose kovoję
žmonės. Liudininkų atsiminimais grįsti autoriaus pasakojimai apie kovų
prie Talio ir Ihantalos dalyvius detaliai atskleidžia didžiojo mūšio eigą. Knygoje
pasakojama apie konkrečius
asmenis: pėstininkų seržantą,
slaugę, už bailumą sušaudytą
kareivį, suomiams padėjusį
vokiečių pilotą, švedų savanorį ir net Sovietų Sąjungos
maršalą. Mika Kulju nevaizduoja prieš galingą sovietų
kumštį kovojusių suomių nei
antžmogiais, nei supermenais.
Tai tokie pat žmonės, turintys
savo dorybių ir silpnybių, ne
tik narsūs, bet ir jaučiantys
baimę, nusivylimą, praradę

Nuolatinis skausmas,
traškėjimas ir patinimai
– simptomai, varginantys
sergančius sąnarių
ligomis. Šios ligos yra
labai dažnos ir neretai
yra ilgalaikės, todėl
svarbu ieškoti būdo,
kaip pagerinti gyvenimo
kokybę. Padėti gali
ne tik stiprūs vaistai,
bet ir vitaminai bei
subalansuota mityba.

viltį. Aprašydamas kautynes
prie Talio ir Ihantalos, autorius kuria visapusišką karo
vaizdą. Atskiros, viena į kitą
nepanašios istorijos tarsi susidėlioja į didelę mozaiką.
Kautynės prie Talio ir Ihantalos leido suomiams išvengti
visiškos šalies okupacijos, o
vyriausybei suteikė laiko ieškoti išeičių iš susidariusios padėties ir davė galimybę išstoti
iš karo išvengiant besąlygiško
kapituliavimo. Raudonosios
armijos vadovybės pranešimuose teigta, kad 1944 m.
vasaros puolimas taip ir nepasiekė savo tikslų. 

Ūžia ausyse ir apninka depresijos epizodai? Jums tiesiog
galvos svaigimas, kartais netgi apalpimas, pablogėjęs apetrūksta magnio.
titas, sutrikęs širdies ritmas ir toti bent 2 mėnesius 2 kartus

Magnis yra ne tik
kaulų statybinė
medžiaga, bet ir vienas
reikalingiausių mineralų
mūsų organizmui. Jis
padeda palaikyti sveiką
dantų būklę ir raumenų
stiprumą. Taip pat jis daro
didelę įtaką ir mūsų nervų
sistemai.

„Eurovaistinės“ farmacininkė Elvyra Ramaškienė teigia, kad dažniausiai magnio
trūkumą išduoda mėšlungis,
raumenų spazmai, bendras
silpnumas, rankų ir kojų pirštų dilgčiojimas ar tirpimas.
Tačiau, trūkstant magnio, galite jausti ir kiek neįprastus
simptomus.
„Esant jo trūkumui, taip pat
gali pablogėti ir jūsų nuotaika,
padidėti nervingumas ar dirglumas, gali pasireikšti ir tam
tikri depresijos epizodai, susilpnėjusi dėmesio koncentracija, atminties pablogėjimas,
REKLAMA

ūžimas ausyse“, – aiškina farmacijos specialistė.
Tačiau ji atkreipia dėmesį,
kad nemalonius požymius galite jausti ir tada, kai magnio
suvartojote per didelę dozę.
Per didelis kiekis pasireiškia
suminkštėjusiais viduriais arba viduriavimu, ypač, jeigu
skrandis yra tuščias. Per ilgai
vartojamas magnis gali sukelti ir nuovargį, kvėpavimo
nepakankamumą, širdies veiklos sutrikimą. Pajutus šiuos
požymius būtina nedelsiant
nutraukti vartojimą ir simptomai pamažu išnyks.

Bent 2 kartus per
metus
E. Ramaškienė sako, kad
norint užtikrinti organizmo
būklės stabilumą, rekomenduoja magnio preparatus var-

per metus.
„Magnio preparatai gali būti organiniai arba neorganiniai. Daugiausia gryno
magnio yra magnio okside,
kuris nedirgina skrandžio ir
žarnyno, nesutrikdo normalios žarnyno mikrofloros, tuo
pačiu dar ir mažina rūgštingumą bei rėmenį. Magnio pasisavinimą taip pat pagerina B
grupės vitaminai. Todėl, esant
magnio trūkumui, rekomenduočiau vartoti magnio ir vitaminų B derinius“, – pataria
E. Ramaškienė.
Farmacininke rekomenduoja magnio atsargas papildyti ir teisingai maitinantis.
Daug magnio yra visose lapinėse žaliose daržovėse, ankštinėse daržovėse, neperdirbtų
grūdų dribsniuose ir duonos
gaminiuose, mėsoje, paukš-

Pagalba skaudantiems sąnariams:
vitaminas C ir sveika mityba

tienoje, žuvyje, kiaušiniuose
bei pieno produktuose.

Pasišalina su prakaitu
„Eurovaistinės“ atstovės
teigimu, magnio organizmui
dažniausiai trūksta intensyviai
dirbant, sportuojant, netinkamai maitinantis, badaujant.
Taip pat dėl streso, nerimo,
įtampos, piktnaudžiavimo
alkoholiu, sergant kepenų ir
inkstų ligomis, cukriniu diabetu, geriant daug kavos ir kitų kofeino turinčių gėrimų.
„Tačiau didesnis magnio
trūkumas gali pasijausti ir
vasarą, kai gausiai prakaituojame. Prakaito pagalba jis labai greitai pasišalina iš organizmo. Taip pat jo trūkumas
juntamas ir pavasarį, kai organizmas išsenka nuo žiemos
šalčių ir tamsos“, – teigia vaistininkė. 

Dažnai manoma, kad sąnarių skausmus ir traškėjimus
jaučia tik senjorai, tačiau,
pasak sveikatos specialistų,
toks požiūris yra klaidingas.
„Eurovaistinės“ vaistininkė
Regina Molotkova atkreipia
dėmesį, kad su šia problema
susiduria daug jaunų žmonių, kurie, užsukę į vaistinę,
skundžiasi įvairiais sąnarių
skausmais.
„Sąnarių ligos yra skirstomos į dvi rūšis: degeneracines ir uždegimines. Pačiomis
pavojingiausiomis – uždegiminėmis ligomis, artritu, podagra ir reumatoidiniu artritu, vis dažniau būtent suserga
jauni žmonės, o degeneracinėmis, tokiomis kaip artrozė
ar stuburo osteochondrozė,
daugiausia serga vyresni“,
– sako vaistininkė.
Sergant artritu, kenčia kelių sąnariai ir klubai, ribojamas žmogaus judėjimas.
Reumatoidinis artritas dažnai deformuoja rankų plaštakas, išsukinėja pirštus, todėl ranka tampa praktiškai
nefunkcionali. Jei sergama
podagra, pažeidžiami ne tik
sąnariai, bet ir kiti organai,
pavyzdžiui, inkstai.

Gelbsti daržovės
Pasak farmacininkės, sergant sąnarių ligomis labai
svarbu valgyti daugiau daržovių ir kuo mažiau gyvulinių riebalų. Patariama rinktis
maistą, kuriame yra pakankamai baltymų, vitaminų ir
mikroelementų.
„Rekomenduočiau reguliariai vartoti ir didesnes vitamino C dozes. Šis vitaminas ne tik palaiko normalų
imunitetą, bet ir padeda susidaryti kolagenui, kuris rei-

kalingas normaliai kremzlių
funkcijai ir ląstelių atsinaujinimui. Taip pat jis padeda
sąnarių lankstumui ir bendrai
jų būklei. Tačiau jei skausmą norite numalšinti greitai, trumpalaikiam poveikiui
galite vartoti vaistus su ibuprofenu, deksketoprofenu ar
diklofenaku“, – sako R. Molotkova.
Farmacijos specialistė taip
pat rekomenduoja užsiimti
aktyvia veikla ir stengtis kuo
dažniau judinti sąnarius. Nejudinamas sąnarys stingsta, o
raumenys silpnėja. Mankštinkitės, vaikščiokite, galite užsiimti plaukimu, tačiau
pasirinkite tinkamą krūvį ir
nepervarkite. Verta naudoti
specialius įtvarus, kurie padės sąnariui pailsėti ir apsaugos jį nuo tolimesnių sužeidimų.

Sezonai daro įtaką
R. Molotkova pabrėžia,
kad sąnarių ligos dažniausiai paūmėja atėjus vėsiems ir
drėgniems orams, tačiau dėl
didesnio fizinio krūvio, kai
daugiau keliaujame, vaikštome ar intensyviau dirbame sode, jos pasireiškia ir
vasarą.
„Pagrindiniai simptomai
įspėjantis apie šias ligas yra
sąnarių braškėjimas, sąnario užsikirtimas, skausmas,
nejudrumas, trumpalaikis jų
sustingimas. Šie požymiai
gali reikšti, kad jums vystosi
artritas. Tiesa, reumatoidinis
artritas turi papildomų ženklų. Tai gali būti anemija,
sausos akys ir burna, bendras
nuovargis, bloga savijauta,
svorio netekimas, ypač kai tai
prasideda vyresniame amžiuje“, – požymius vardija „Eurovaistinės“ farmacininkė.
Pasak jos, jau ir jaunų žmonių liga tampančią podagrą
dar papildomai lydi karščiavimas, sąnarių patinimas ir
paraudimas, o jos priepuoliai
dažniausiai prasideda naktį.
Ši lėtinė medžiagų apykaitos
sutrikimo liga pasireiškia, kai
kraujyje ir kituose organizmo
skysčiuose labai padidėja šlapimo rūgšties kiekis. 
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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!

UAB „Geonetas“ informuoja, kad 2018 m. liepos. 26 d. 10:00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad.
Nr.6915/0002:0101) Prienų r.sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų kaime kadastriniai matavimai. Gretimo sklypo (kad.
Nr. 6915/0002:0150) naudotojus ir paveldėtojus kviečiame
atvykti nurodytu laiku į savo sklypą.
2018 m. liepos 26 d. 10.45 val. bus atliekami žemės
sklypo (kad. Nr.6915/0009:0034) Prienų r.sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų kaime kadastriniai matavimai.
Gretimo sklypo (kad. Nr. 6915/0009:0040) savininkus,
naudotojus ir paveldėtojus kviečiame atvykti nurodytu laiku į savo sklypą arba iki š. m. liepos 24 d. kreiptis
į UAB„Geonetas“,Vytauto g. 11A, Prienai, mob. tel. (8
683) 98043, el. paštas geonetas@gmail.com

Informuojame, kad 2018 m. liepos 31 d. 10.00 val. bus
vykdomi žemės sklypo (kad. Nr. 6903/0009:3, savininkas
Vytautas Abramavičius), esančio Prienų r. sav., Balbieriškio sen., Žiūronių k., Ąžuolų g. 15, kadastriniai matavimai.
Prašome gretimo sklypo (kad. Nr. 6903/0009:13, savininkė
Marija Raškauskienė) paveldėtojus ar suinteresuotus asmenis dalyvauti žemės sklypų ribų ženklinime.
Darbus atlieka UAB „Geoginta“, Žiburio g. 9-43, Alytus, tel. (8 645) 94361, el. paštas info@geoginta.lt

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS
1 k. bt. (IV a.) Prienų miesto centre. Tel. 8 650 84964.

2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Galima nuoma. Tel. 8 685 80479.
2 k. bt. (48 kv. m, I a. 4 butų mediniame name, visi patogumai,
šildymas malkomis) Šiltnamio g.,
Prienuose. Arba išnuomoja. Tel.
8 616 14132.
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g.,
Prienuose. Tel. 8 615 66385.
2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mūriniame name) Stadiono g., Prienuose. Tel. 8 682 07294.
2 k. bt. (38 kv. m., III a. 4 a. name,
27 500 Eur) Prienų centre. Tel. 8
611 42762.
REKLAMA

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (73 kv. m, IV a., du įstiklinti
balkonai, šarvuotosios durys)
Stadiono g., Prienuose. Tel. 8
674 10093.
3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai
langai, centrinis šildymas, kombinuotas boileris) mediniame
name Kęstučio g., Prienuose. Tel.
8 603 14013.
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.
3 k. bt. (62 kv. m., IV a., vienas
kambarys pereinamas) Stadiono
g. Tel. 8 679 87904.

NAMUS
Namą (yra ūkinis pastatas, visos
komunikacijos, šone sklypo teka
upelis, 11 a žemės) J. Basanavičiaus g., Prienuose. Tel. 8 673
79605.
2 a. mūrinį gyvenamąjį namą (57
000 Eur) SB „Kalnai“, Vyšnių g.,
Prienuose. Tel. 8 690 90907.

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 namą (dviejų aukštų, apšildomas kietu kuru arba dujomis,
yra ūkinis pastatas su garažu ir
rūsiu, 6,3 a sklypas, teritorija aptverta) Prienų miesto centre. Tel.:
8 630 20390, 8 611 64522.
Mūrinį sodo namelį (40 kv.m.,
plius rūsys, 7500 Eur) Šilėnuose,
netoli Nemajūnų (13 km nuo
Birštono). Tel. 8 616 21788.
Medinį namą su ūkiniais pastatais (30 namų valdos ir 60 ūkio
paskirties (galima pirkti atskirai))
Išlaužo centre. Tel. 8 614 63499.

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

GARAŽUS

PERKAME MIŠKĄ

IŠNUOMOJA
Du garažus Vytenio g., Prienuose.
Tel. 8 686 97434.
Patalpas stalių darbams (su staklėmis, juostiniu gateriu) Prienuose. Tel. 8 656 35185.

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

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda

Garažą (24 kv. m., metalinės durys. 2000 Eur) Rasos g., prie Elektros tinklų. Tel. 8 656 24191.

Perka

Perka

Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.

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

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.

PARDUODA

M A L KO S

„Audi A6“ (1999 m., 2,5 l, D, TA
iki 2020 m.) ir traktorių „MTZ-82“
(1993 m.). Tel. 8 611 53256.

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

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

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

ŽEMĖS ŪKIS
PARDUODA
Pašarines pupas (155 Eur/t). Tel.
8 671 29691.
Juoduosius 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.

UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

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

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
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).

PERKA

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602
48941.

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

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

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

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

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

PASLAUGOS
Paskolos!!! Suteikiame paskolas
ir refinansuojame (padengiame) geromis sąlygomis net ir
turintiems skolų sumoje iki 10
000 Eur laikotarpiui iki 48 mėn.
Refinansuojame Jūsų turimas
skolas Sergel, Lindorff, Gelvora ir
t.t. Tel. 8 601 50935.
Nestandartinių medinių
baldų, laiptų, palangių ir
kt. gamyba, baldų
restauravimas ir remontas.
Žaisliniai baldai, žaislai,
originalūs proginiai
suvenyrai.
Darbų pavyzdžiai:
https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui.

Tel. 8 687 91723.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.
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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.

●

●
●

●
●
●

Žemės sklypų kadastriniai
matavimai.
Topografiniai planai.
Kontrolinės geodezinės
nuotraukos.
Darbai statybų aikštelėje.
Nužymėjimo darbai.
Konsultacijos.
UAB „Geoginta“

Tel. 8-645-94361
El.p. info@geoginta.lt
www.geoginta.lt

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.
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.
Dengiame stogus, statome karkasus. Taip pat atliekame įvairius
statybos ir apdailos darbus. Tel.
8 647 74242.
Atlieku blokelių, plytų, apdailos
plytų mūrinimo darbus. Taip
pat ieškau kolegos. Tel. 8 646
37352.
Dažome medinius namus-fasadus ir stogus savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
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.
REKLAMA

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.
Statybos darbai, stogų dengimas,
karkasų darbai, betonavimas. Tel.
8 677 28828.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
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.
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.

Gaminame įvairias namų ir ūkinių
pastatų duris. Kokybę garantuojame. Tel. 8 682 62195.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

Kokybiškai taisau
automatines

LAIDOJIMO PASLAUGOS

SKALBIMO
MAŠINAS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

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

Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

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.

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.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
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.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com
Statome karkasus, dengiame
stogus, šiltiname sienas, kalame
dailylentes, atliekame betonavimo, mūro, tvorų montavimo ir
kitus statybų darbus. Tel. 8 672
05253.
Laisvalaikio praleidimas su šeima
arba draugais ramioje aplinkoje
(pirtis, šašlykinė, krepšinio aikštelė) Prienuose. Tel. 8 656 35185.

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Veido ir kūno masažo kabinetui
Birštone – masažuotoja. Dirbti
10 dienų per mėnesį. Tel.: 8 698
86352, el. paštas phytobirstonas@gmail. com
UAB „EKOFRISA“ reikalinga(-as)
fasuotoja(-a). Tel. 8 604 98747.
Ieškau mūrininko ir pagalbinio
darbininko. Gali būti mokinys.
Tel. 8 646 37352.
Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Meistro (gali būti studentas); 3.
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus,
ratinio ekskavatoriaus mašinisto; 6. Greiderio mašinisto.
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r.
Tel. 8 691 44404.
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.

laikyti
negaliojančiu
Traktoriaus MTZ-52 valstybinį Nr.
4183LV ir registracijos liudijimą
NR. A-332 laikyti negaliojančiais.

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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 pristaNUKelta Į 12 p. 

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, traškučius, sūrius bei saldžius
užkandžius, pusgaminius maisto pramonei bei
tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą

technologinių įrengimų operatoriams(ėms)
ir
fasuotojams(oms)-pakuotojams(oms).
Siūlomas atlyginimas: 600–1000 Eur, atskaičius mokesčius,
priklauso nuo rezultatų, su perspektyva didėti.
Darbo pobūdis:
įrengimų priežiūra, produktų pakavimas,
darbas pamainomis po 12 val..
Reikalavimai:
atsakingumas, kruopštumas, darbštumas,
gebėjimas dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome:
įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje; laiku mokamą atlyginimą, socialines garantijas. Vežame į/iš darbo.
Kreiptis: Birutė, tel. 8 656 22104
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tymas (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

REKLAMA

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 eks-

ponuojama 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
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.
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Šeštadienis, liepos 21 d.

Sekmadienis, liepos 22 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.
19.30 val.
Reali mistika (36) 17:25 Vanity
„Terminatorius 3. Mašinų
Fair. Visiškai slaptai (7) 18:25
„Ir velnias dėvi Prada“
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 05:05 Savaitė 06:00 Lietuvos
nas 06:05 Ryto suktinis su Zita KINAS Sutartis su šėtonu 01:30 Respublikos himnas 06:05 KlauKelmickaite 06:30 Klausimėlis Dainuok mano dainą
simėlis.lt. 06:35 Gimę tą pačią
06:45 Nakties pasakos 08:05
dieną 07:30 Šventadienio minBeatos virtuvė 09:00 Labas rytas, 06:00 „Pavojingiausios kelionės. tys 08:00 Gimtoji žemė 08:30
Lietuva 09:30 Žinios. Orai 11:45 Brazilija“ 06:30 „Neprijaukinti. Ryto suktinis su Zita KelmickaiGyvūnų išgyvenimo strategija Kodjako sala“ 07:00 Programa te 09:00 Brolių Grimų pasakos
12:40 Maži, bet ypatingi: vabz- 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Pa- 10:00 Lietuvos tūkstantmečio
džiai 13:35 Puaro. Detektyvas saulis iš viršaus“ 07:55 „Pasau- vaikai 11:00 Kačių ABC 3 11:45
14:30 Puaro. Detektyvas 15:20 lio turgūs. Atėnai“ 08:30 10 min Pasaulio dokumentika 13:35 PuGamtos inspektoriai 15:43 Lo- iki tobulybės su Jurijumi 08:45 aro 14:30 Beatos virtuvė 15:20
terija „Keno Loto“ 15:45 Žinios. Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van- Gamtos inspektoriai 15:43 LoOrai 16:00 Sveikinimų koncer- tos lapas 10:00 Grilio skanėstai terija „Keno Loto” 15:45 Žinios.
tas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 10:30 Gyvenimo būdas 11:00 Orai (su vertimu į gestų kalbą)
18:00 Klausimėlis 18:30 Naci- „Iššūkis“ (2/1; 2/2) 13:00 „Baltoji 16:00 Istorijos detektyvai 16:50
onalinė paieškų tarnyba 19:30 vergė“ (21; 22) 15:00 10 min iki Vasara su „Dviračio žiniomis”
Stilius 20:25 Loterijos „Keno tobulybės su Jurijumi 15:15 Skin- 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
Loto“ ir „Jėga“ 20:30 Panorama siu raudoną rožę 16:00 Žinios vertimu į gestų k.) 18:00 Klau20:52 Sportas. Orai 21:00 „Ne- 16:13 Orai 16:15 Rubrika „Sau- simėlis.lt. 18:30 Pramoginė lairija“ – 45. Jubiliejinis koncertas gi vaikystė“.” 16:20 „Neišsižadėk“ da „Editos šou” 19:30 Savaitė
su simfoniniu orkestru ir bigben- (19; 20) 18:00 Žinios 18:27 Orai 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir
du 23:00 Mamytė žudikė 00:30 18:30 „Neišsižadėk“ (20 tęs. 21) „Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Rytojus niekada nemiršta 02:25 20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 Sportas 21:00 Laisvės kaina.
Gyvūnų išgyvenimo strategija- „Deimantų medžiotojai“ (5; 6) Partizanai. 21:50 Labas, čia aš
Rež. Alvaro Mendoza. LT 03:15 22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 23:15 Jau seniai tave myliu 01:10
Maži, bet ypatingi: vabzdžiai „Deimantų medžiotojai“ (6 tęs.) Pasaulio dokumentika 03:00 Ka04:05 „Nerija“ – 45. Jubiliejinis 23:10 „Iššūkis“ (2/1; 2/2) 01:10 čių ABC 3 03:45 Klausimėlis.lt.
koncertas su simfoniniu orkestru „Pražūtingi smaragdai“ (55; 56) 04:10 Stilius
ir bigbendu
02:45 „Baltoji vergė“ (21; 22)

04:10 „Geriausios nardymo vie06:30 Žvėrelių būrys (7) 06:55
06:25 Dienos programa 06:30 tos“ 04:30 „Iššūkis“ (2/1; 2/2)
Neramūs ir triukšmingi (9) 07:20
Žvėrelių būrys (6) 06:55 Ne“Nickelodeon” valanda. Žuviuramūs ir triukšmingi (8) 07:20
kai burbuliukai (8) 07:45 Kiaulė,
“Nickelodeon” valanda. Žuviu- 06:05 Televitrina 06:25 Ledo Ožka, Bananas ir Svirplys (21)
kai burbuliukai (7) 07:45 Kiaulė, kelias 07:25 Bjauriausi darbai 08:10 Pabaisiukas Bansenas
Ožka, Bananas ir Svirplys (20) pasaulyje 08:25 Sandėlių karai (8) 08:35 Tomo ir Džerio šou
08:10 Pabaisiukas Bansenas 08:55 Vienam gale kablys 09:25 (21) 09:00 Saugokis meškinų
(7) 08:35 Tomo ir Džerio šou Žūklė laukinėje gamtoje 09:55 (46) 09:15 Saugokis meškinų
(20) 09:00 Saugokis meškinų Nuo amato iki verslo 10:25 Pla- (47) 09:30 Drakonų kova. Super
(44) 09:15 Saugokis meškinų netos talentai 10:55 Visureigiais (30) 09:55 Ogis ir tarakonai (50)
(45) 09:30 Drakonų kova. Su- per Aliaską 11:55 Aurum 1006 10:05 KINO PUSRYČIAI Nereaper (29) 09:55 Ogis ir tarakonai km lenktynės. Startas 13:00 Ri- lus šuo 11:55 16 norų 13:45 Pri(49) 10:05 KINO PUSRYČIAI zikingiausi skrydžiai pasaulyje čiupom! (6) 14:15 Šokis hip-hopo
Stebuklų namai 11:50 Gaisrinės 14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje ritmu 16:25 Išgelbėk mane 18:30
šuo 14:00 Neteisingai apkaltin- 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
tas 15:45 Policijos akademija 7. 17:00 Sandėlių karai 17:30 San- 19:30 Teleloto 20:35 NepaprasMisija Maskvoje 17:30 Geriau dėlių karai 18:00 Aurum 1006 km tas Žmogus-Voras 23:10 Gelvėliau, negu niekada (4) 18:30 lenktynės. Finišas 21:00 Žinios bėk mus nuo pikto 01:30 Brolis
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 keistuolis
19:30 SUPERKINAS Madagas- Kaimiečiai Beverlyje 23:50 Kakaras 2 21:10 Brolis keistuolis pitonas Amerika. Žiemos karys
23:00 Galvok kaip vyras 2 01:00 00:50 Dvigubas žaidimas 02:25 06:15 Televitrina 06:30 AlaTamsiausia valanda 02:35 Pro- Įvykis 03:55 Simpsonai 04:15 dinas 07:00 Ančiukų istorijos
Programos pabaiga
gramos pabaiga
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00 Aladinas 08:30 Kobra
11 09:30 Šefai vikingai 10:00
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 06:00 Lietuvos Respublikos Kapitono Morgano lobis 11:00
07:00 Ančiukų istorijos 07:30 himnas 06:05 Duokim garo! Kosmoso kariai 12:55 Šuo, kuris
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00 07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų išgelbėjo vasarą 14:35 IšrinkAladinas 08:30 Tolimos šalies gatvė 08:05 Misija: Vilnija 08:30 tasis. Blogio imperijos iškilimas
dievaitis 08:40 Lordo Farkvado Mokslo sriuba 09:00 XVI vaikų ir 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30
šmėkla 09:00 Skaniai ir papras- jaunimo muzikos festivalis „Mes TV3 žinios 19:22 TV3 sportas
tai 09:30 Maisto kelias 10:00 – Pasaulis“. Legenda Lietuvai. 1 19:27 TV3 orai 19:30 Ir velnias
Kintamanio brangakmenis 11:00 d. 10:25 Romeo ir Džuljeta 13:20 dėvi Prada 21:50 Peržengta riba
Rodencija ir Dantukų fėja 12:45 Klauskite daktaro 14:10 Stilius 23:45 Universalioji korta 00:30
Meilė keliauja laiku. Smaragdas 15:05 Atžalos 16:00 Euromaxx Boratas. Kaip šaunusis Kazach15:00 Bilis Medisonas 16:45 Eks- 16:30 Stebuklas 17:30 Atspin- stano žurnalistas Amerikoj patirtį
trasensai tiria 18:30 TV3 žinios džiai 18:00 Prisikėlimo ekspresas graibstė 02:05 Kažkas skolinto
19:17 TV3 sportas 19:22 TV3 – šimtmečio veidai 18:45 Akista- 04:05 Stounas
orai 19:25 Eurojackpot 19:30 tos. Dokumentinis serialas 19:37
101 dalmatinas 21:35 Iksmenai. Akistatos20:30 Stambiu planu
Apokalipsė 01:30 Dviveidis 04:00 21:15 Lorenco aliejus 23:25 06:10 Ultimate Strongman gaLRT OPUS ORE. Grupė „Sraigės liūnų turnyras 08:00 Auklė (35)
Lobiai O. K.
efektas“. 00:20 Dabar pasaulyje 08:30 Tauro ragas 09:00 Ga00:50 Pranciškus 03:00 Prokuro- liūnų čempionų lyga Meksikoje.
06:15 Auklė (30) 06:45 Auklė (31) rai 03:50 Klauskite daktaro 04:40 I dalis 10:00 Vaikai šėlsta (7)
07:15 Auklė (32) 07:45 Auklė (33) Istorijos detektyvai
10:30 Džiunglių princesė Šina

(5) 11:30 Šiaurinių elnių šeimyna 12:40 Anthonis Bourdainas.
Nepažįstami kraštai (1) 13:40
Ekstrasensų mūšis (12) 16:10
Reali mistika (37) 17:15 Vanity
Fair. Visiškai slaptai (8) 18:15
Kas žudikas? (42) 19:30 Rivjera (7) 20:30 Rivjera (8) 21:30
Juodasis sąrašas (12) 22:30
Okupuoti (3) 23:30 Okupuoti (4)
00:30 Ekstrasensų mūšis (12)
02:45 Sutartis su šėtonu
05:30 Grilio skanėstai 06:00
„24/7“ 07:00 Programa 07:04
TV parduotuvė 07:20 „Pasaulis
iš viršaus“ 08:30 Kaimo akademija 09:00 Šiandien kimba 10:00
„Pavojingiausios kelionės. Mianmaras“. 10:35 „Pavojingiausios
kelionės. Kamerūnas“. 11:10 Grilio skanėstai 11:40 „Svarbiausia
- įstatymas“ (11; 12) 13:50 „Tarp
meilės ir neapykantos“ (5; 6)
16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
Krepšinio pasaulyje su V 16:50
2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Didžiosios Britanijos GP
apžvalga. 18:00 Žinios 18:27
Orai 18:30 „Pasaulis iš viršaus“
19:00 „Lemtingas panašumas“
(2) 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30
„Lemtingas panašumas“ (3)
21:30 „24/7“ 22:00 Žinios 22:27
Orai 22:30 „Deimantų medžiotojai“ (5; 6) 00:50 „Tarp meilės ir neapykantos“ (1; 2) 02:45 „Merdoko
paslaptys“ (1/1; 1/2) 04:15 „24/7“
04:40 „Rasputinas“ (1)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Bjauriausi darbai
pasaulyje 08:30 Iš peties 09:30
Vienam gale kablys 10:00 Žvejo
nuotykiai 11:00 Bearas Gryllsas.
Išlikimas 12:00 Jokių kliūčių!
13:00 Rizikingiausi skrydžiai
pasaulyje 14:00 Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00 Ledo kelias
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00
Skorpionas 19:00 Amerikos dievaitis 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 X Faktorius
02:20 Stokeriai
05:30 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 LRT OPUS ORE.
Grupė „Sraigės efektas”. 07:05
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų
kryžkelė 08:30 Krikščionio žodis 08:45 Kelias 09:00 Euromaxx 09:30 Išsamus pranešimas
10:00 ARTS21. Meno ir kultūros
žurnalas 10:30 Pradėk nuo savęs
11:00 Septynios Kauno dienos.
11:30 Durys atsidaro 12:00 Kultmisijos 12:45 ARTi 13:00 Linija,
spalva, forma 13:30 Stop juosta
(su vertimu į gestų k.) 14:00 Legendos 14:45 Disidentės vienuolės Nijolės Sadūnaitės 80-mečiui
15:15 Vienuolynų kelias Lietuvoje
15:45 XVI vaikų ir jaunimo muzikos festivalis „Mes – Pasaulis”
17:10 Kultūros teismas 18:00
Nes man tai rūpi 18:45 Mano
tėviškė. 19:00 Mūsų miesteliai
19:50 Vinetu sūnus 21:15 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus 22:05 „Quorum” jubiliejinė
kelionė po pasaulį. 2015 m. 23:40
Anapus čia ir dabar 00:25 Kino
žvaigždžių alėja. Lorenco aliejus
02:35 Stambiu planu 03:20 Linija, spalva, forma 03:45 Stilius
04:40 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus

Pirmadienis, liepos 23 d.

21.00 val.
„Naujienų medžiotojas“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 7
10:50 Komisaras Reksas 11:40
Giminės 12:35 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.)
18:15 Auksinis protas 19:30 Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:18 Sportas 21:29 Loterija
„Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis” 23:00 Aukštuomenės daktaras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė
policija 7 00:30 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:10 Žmonės, kurie sukūrė
Lietuvą. Antanas Smetona. 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė ekspedicija
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(216) 06:40 Mano gyvenimo
šviesa (217) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (218) 07:30 Neramūs
ir triukšmingi (10) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (161) 08:55
Rytas su LNK 10:55 Ponas Bynas (8) 11:25 Meilės sparnai (3)
12:25 Meilės sparnai (4) 13:25
Gyvenimo daina (36) 14:25 Dvi
širdys (965) 14:55 Dvi širdys (966)
15:25 Dvi širdys (967) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Oplia! 20:00 Tautos tarnas (8)
20:30 Tautos tarnas (9) 21:00 Bus
visko 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Roninas 00:50 Judantis
objektas (6) 01:40 Nepaprastas
Žmogus-Voras
05:25 Du tėvai ir du sūnūs 06:10
Televitrina 06:25 Kempiniukas
Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
07:55 Kapitono Morgano lobis
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai mano gyvenimas 12:00 Kobra 11
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3
orai 19:30 Paskutinis iš Magikianų
20:00 Tarp mūsų, mergaičių 21:00
Kam ta meilė? 21:30 TV3 vakaro
žinios 22:22 TV3 sportas 22:27
TV3 orai 22:30 Profas 01:30 Iksmenai. Apokalipsė 04:00 Boratas.
Kaip šaunusis Kazachstano žurnalistas Amerikoj patirtį graibstė
06:00 Auklė (37) 06:30 Auklė (38)
07:00 Auklė (39) 07:30 Džuna (9)
08:35 Farų karai (2) 09:30 Teisingumo agentai (18) 10:30 Kobra

11 (12) 11:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4)
12:35 Stoties policija (34) 13:45
Džuna (10) 14:50 Farų karai (3)
15:50 Teisingumo agentai (19)
16:50 Kobra 11 (13) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (5) 18:55 Stoties policija
(35) 20:00 Info diena 20:25 Nusikaltimų miestas (18) 21:00 Naujienų medžiotojas 23:20 Terminatorius 3. Mašinų prisikėlimas 01:20
Juodasis sąrašas (12) 02:10 Okupuoti (3) 03:00 Okupuoti (4)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (30) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Jadvyga Juškytė-Širšė“ 07:10
Šiandien kimba 08:10 „Delta“ (1/7)
09:15 „Rojus“ (89) 10:20 „Neišsižadėk“ (19) 11:25 „Ragana“ (1/1)
12:30 „Iššūkis“ (2/11) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(1/34) 14:55 „Delta“ (2/19) 16:00
Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (2/36) 18:00 Reporteris
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Saugi
vaikystė“.” 19:00 „Iššūkis“ (4/4)
20:00 Reporteris 20:30 Vasara
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00
„Ragana“ (1/16) 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Saugi
vaikystė“ 23:00 2018 m. „Formulės-1“ čempionatas. Vokietijos
GP apžvalga. 00:05 „Delta“ (1/6)
01:05 „Iššūkis“ (2/8) 02:00 „Merdoko paslaptys“ (6/13) 02:45 „Neišsižadėk“ (13) 03:35 „Žmogus be
praeities“ (2) 04:20 „Merdoko paslaptys“ (6/13)
06:10 Televitrina 06:30 Žūklė laukinėje gamtoje 07:00 Visureigiais
per Aliaską 08:00 Kaulai 09:00
Nuo amato iki verslo 09:30 CSI
Majamis 10:30 Moderni šeima
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
turi vaikų 13:30 Iš peties 14:30
Televitrina 15:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 15:25
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 Rezidentai 20:30 Saša ir Tania 21:00
Žinios 21:28 Orai 21:30 Pašėlęs
policininkas 22:30 Naša Raša
23:00 Paktas 2 01:05 Kaimiečiai
Beverlyje 02:40 Jokių kliūčių!
05:00 Panorama 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Specialus projektas
„JAZZ–FOLK” 07:10 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:20 Detektyvė
Miretė 07:35 Stebuklingoji Boružėlė 07:55 Stop juosta. (su vertimu
į gestų k.) 08:20 Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 09:15 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Gamtos sergėtojai
12:45 Po laukinę gamtą 13:15
Durys atsidaro 13:45 Vinetu sūnus
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. Rusų
gatvė. 18:30 Kelias į namus 19:00
ARTS21. Meno ir kultūros žurnalas 19:30 Premjera. Ten, kur
namai 5 20:25 Prokurorai 21:15
„Islamo valstybės” propagandos
pinklės 22:10 Nepaprastos istorijos 00:10 DW naujienos rusų kalba 00:25 Dabar pasaulyje
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(10) 08:35 Farų karai (3) 09:30
Teisingumo agentai (19) 10:30
Kobra 11 (13) 11:35 Įstatymas
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5) 12:35 Stoties policija (35)
13:45 Džuna (11) 14:50 Farų karai (4) 15:50 Teisingumo agentai
(20) 16:50 Kobra 11 (14) 17:55
21.00 val. Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6) 18:55 Stoties po„Mirtinas ginklas 4“
licija (36) 20:00 Info diena 20:25
Nusikaltimų miestas (19) 21:00
Mirtinas ginklas 4 23:30 Naujienų
medžiotojas 01:45 Persekiotojas
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos (11) 02:25 Vanity Fair. Visiškai
Respublikos himnas 06:05 Labas slaptai (7)
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 7
10:50 Komisaras Reksas 11:40 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
Giminės 12:35 TV žaidimas „Kas „Baltoji vergė“ (31) 06:20 Prograir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro ma 06:24 TV parduotuvė 06:40
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 Vantos lapas 07:10 „24/7“ 07:40
Žinios 14:15 Laba diena, Lietu- Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Delva 16:30 Seserys 17:30 Žinios. ta“ (1/8) 09:15 „Rojus“ (90) 10:20
Sportas. Orai (su vertimu į gestų „Neišsižadėk“ (20) 11:25 „Ragana“
k.) 18:15 Auksinis protas 19:30 (1/2) 12:30 „Iššūkis“ (2/12) 13:35
Emigrantai 20:25 Loterija „Ke- TV parduotuvė 13:50 „Gluchariono Loto” 20:30 Panorama 21:18 vas“ (1/35) 14:55 „Delta“ (2/20)
Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 16:00 Reporteris 16:30 Vasara
21:30 Nacionalinė ekspedicija tiesiogiai su D 16:57 Orai 17:00
22:30 Vasara su „Dviračio žinio- „Moterų daktaras“ (2/37) 18:00
mis” 23:00 Aukštuomenės dakta- Reporteris 18:52 Orai 18:55 Rubriras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė ka „Išmanus kaimas“ 19:00 „Iššūpolicija 7 00:30 TV žaidimas „Kas kis“ (4/5) 20:00 Reporteris 20:30
ir kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios Vasara tiesiogiai su D 20:57 Orai
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia- 21:00 „Ragana“ (1/17) 22:00 Resi 2. 02:00 LRT radijo žinios 02:05 porteris 22:52 Orai 22:55 Rubrika
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo „Išmanus kaimas“ 23:00 „Gluchažinios 03:05 Emigrantai 04:00 LRT riovas“ (1/33) 00:05 „Delta“ (1/7)
radijo žinios 04:05 Nacionalinė 01:05 „Iššūkis“ (2/9) 02:00 „Ragana“ (1/1) 02:45 „Neišsižadėk“
ekspedicija
(14) 03:35 „Žmogus be praeities“
(3) 04:20 „Ragana“ (1/1)
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(219-221) 07:30 Neramūs ir triukšmingi (11) 07:55 Volkeris, Teksaso 06:10 Televitrina 06:30 Saša ir
reindžeris (162) 08:55 Rytas su Tania 07:00 Bearas Gryllsas. IšLNK 10:55 Oplia! 11:25 Meilės likimas 08:00 Kaulai 09:00 Sansparnai (5) 12:25 Meilės sparnai dėlių karai 09:30 CSI Majamis
(6) 13:25 Gyvenimo daina (37) 10:30 Moderni šeima 11:25 Kobra
14:25 Dvi širdys (968) 14:55 Dvi 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25
širdys (969) 15:25 Dvi širdys (970) Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
15:55 Dvi širdys (971) 16:30 La- Juokingiausi Amerikos namų vaizbas vakaras, Lietuva 17:35 Gy- deliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Mavenimiškos istorijos 18:30 Žinios jamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:30
Oplia! 20:00 Tautos tarnas (10) Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28
20:30 Tautos tarnas (11) 21:00 Orai 21:30 Paliktieji 23:40 PėdsaBus visko 21:30 Žinios 22:24 kai 01:00 Kobra 11 01:55 Moderni
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKA- šeima 02:15 Moderni šeima 02:40
RO SEANSAS Juodasis griaus- Juokingiausi Amerikos namų vaiztinis 00:25 Judantis objektas (7) deliai 03:10 Simpsonai
01:15 Roninas
05:00 Panorama. 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Tarptautinis bigbendų festivalis 07:05 Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2 07:15 Mažasis
atradėjas 07:25 Lesė 07:50 Kelias į namus. Paulius ir Svajonė
Stanikai. 08:20 Septynios Kauno dienos. 08:50 Kaip atsiranda
daiktai 9 09:15 Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Po laukinę gamtą
13:15 Nacionalinis turtas. 13:40
Nes man tai rūpi 14:25 „Islamo
valstybės” propagandos pinklės
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 Misija 18:30 Atspindžiai
19:00 Laisvės vėliavnešiai 19:30
Ten, kur namai 5 20:25 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 21:15 Lemtinga diena 22:10 Antradienio detektyvas. Komisarė Lanc 00:10
06:00 Auklė (40) 06:30 Auklė (41) DW naujienos rusų kalba. 00:20
07:00 Auklė (42) 07:30 Džuna Dabar pasaulyje

05:35 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 Mano geriausio
draugo mergina 00:15 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 01:15
Kaulai 02:05 Pelkė 03:00 Ekstrasensų mūšis 03:55 Paskutinis iš
vyrų 04:50 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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08:35 Farų karai (4) 09:30 Teisingumo agentai (20) 10:30 Kobra
11 (14) 11:35 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (6)
12:35 Stoties policija (36) 13:45
Džuna (12) 14:50 Farų karai (5)
15:50 Teisingumo agentai (21)
16:50 Kobra 11 (15) 17:55 Įsta22.30 val. tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (7) 18:55 Stoties policija
(37) 20:00 Info diena 20:25 Nusi„Vagių pasaulis“
kaltimų miestas (20) 21:00 Specialusis būrys 22:45 Mirtinas ginklas
4 01:10 Persekiotojas (12) 01:55
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Vanity Fair. Visiškai slaptai (8)
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
Štutgarto kriminalinė policija 7 „Baltoji vergė“ (32) 06:20 Pro10:50 Komisaras Reksas 11:40 grama 06:24 TV parduotuvė
Giminės 12:35 TV žaidimas „Kas 06:40 Kaimo akademija 07:10 4
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro kampai 07:40 Vasara tiesiogiai
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 su D 08:10 „Delta“ (1/9) 09:15
Žinios 14:15 Laba diena, Lietu- „Rojus“ (91) 10:20 „Neišsižadėk“
va 16:30 Seserys 17:30 Žinios. (21) 11:25 „Ragana“ (1/3) 12:30
Sportas. Orai (su vertimu į gestų „Iššūkis“ (3/1) 13:35 TV parduok.) 18:15 Auksinis protas 19:30 tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/36)
Gyvenimas 20:25 Loterija „Ke- 14:55 „Delta“ (2/21) 16:00 Reno Loto” 20:30 Panorama 21:18 porteris 16:30 Vasara tiesiogiai
Sportas 21:29 Loterija „Jėga” su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
21:30 Nacionalinė ekspedicija daktaras“ (2/38) 18:00 Reporteris
22:30 Vasara su „Dviračio žinio- 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (4/6)
mis” 23:00 Aukštuomenės dakta- 20:00 Reporteris 20:30 Vasara
ras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00
policija 7 00:30 TV žaidimas „Kas „Ragana“ (1/18) 22:00 Reporteris
ir kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios 22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia- (1/34) 00:05 „Delta“ (1/8) 01:05
si 2. 02:00 LRT radijo žinios 02:05 „Iššūkis“ (2/10) 02:00 „Ragana“
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi- (1/2) 02:45 „Neišsižadėk“ (15)
jo žinios 03:05 Gyvenimas 04:00 03:35 „Žmogus be praeities“ (4)
LRT radijo žinios 04:05 Naciona- 04:20 „Ragana“ (1/2)
linė ekspedicija
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(222) 06:40 Mano gyvenimo
šviesa (223) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (224) 07:30 Neramūs
ir triukšmingi (12) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (163) 08:55
Rytas su LNK 10:55 Oplia! 11:25
Meilės sparnai (7) 12:25 Meilės
sparnai (8) 13:25 Gyvenimo daina
(38) 14:25 Dvi širdys (972) 14:55
Dvi širdys (973) 15:25 Dvi širdys
(974) 15:55 Dvi širdys (975) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
Oplia! 20:00 Tautos tarnas (12)
20:30 Tautos tarnas (13) 21:00
Bus visko 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Nėra kur bėgti
00:20 Judantis objektas (8) 01:10
Juodasis griaustinis
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 Vagių pasaulis 00:35 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 01:30 Kaulai 02:25
Pelkė 03:10 Ekstrasensų mūšis
04:10 Paskutinis iš vyrų
06:00 Auklė (43) 06:30 Auklė (44)
07:00 Auklė (45) 07:30 Džuna (11)

06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
Majamis 10:30 Moderni šeima
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:30
Televitrina 15:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 15:25
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:30 Saša
ir Tania 21:00 Žinios 21:28 Orai
21:30 Baikeriai 23:45 Pėdsakai
00:40 Kobra 11 01:35 Moderni
šeima 02:00 Moderni šeima 02:25
Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 02:50 Simpsonai

Ketvirtadienis, liepos 26 d.

19.30 val.
„Varom!“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 7
10:50 Komisaras Reksas 11:40
Giminės 12:35 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva 16:30 Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai (su vertimu į gestų
k.) 18:15 Auksinis protas 19:30
Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos kolumbai” 20:25 Loterija
„Keno Loto” 20:30 Panorama
21:18 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Vasara su „Dviračio žiniomis” 23:00 Aukštuomenės daktaras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė
policija 7 00:30 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 Dokumentinė istorinė
laida „Lietuvos kolumbai”

06:15 Mano gyvenimo šviesa
(225-227) 07:30 Neramūs ir triukšmingi (13) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (164) 08:55 Rytas su
LNK 10:55 Oplia! 11:25 Meilės
sparnai (9) 12:25 Meilės sparnai
(10) 13:25 Gyvenimo daina (39)
14:25 Dvi širdys (976) 14:55 Dvi
širdys (977) 15:25 Dvi širdys (978)
15:55 Dvi širdys (979) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
PREMJERA Varom! (1) 20:00
Tautos tarnas (14) 20:30 Tautos
tarnas (15) 21:00 Bus visko 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Širšių lizdas 00:35 Judantis objektas
05:00 Panorama. 05:52 Sportas. (9) 01:25 Nėra kur bėgti 03:00 AlOrai. 06:00 Lietuvos Respublikos chemija XXI. Vakarų fronte 03:30
himnas 06:05 Tarptautinis bigben- RETROSPEKTYVA
dų festivalis 07:00 Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2 07:10 Mažasis
atradėjas 07:25 Lesė 07:50 Pra- 05:05 CSI elektroninių nusikaltimų
dėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis skyrius 06:10 Televitrina 06:25
turtas. 08:50 Kaip atsiranda daik- Kempiniukas Plačiakelnis 06:55
tai 9 09:15 Labas rytas, Lietuva. Simpsonai 07:55 Kam ta meilė?
12:00 DW naujienos rusų kalba. 08:25 Paskutinis iš Magikianų
12:15 Po laukinę gamtą 13:10 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai
Linija, spalva, forma. 13:35 Stilius - mano gyvenimas 12:00 Tarp
14:30 Lemtinga diena 15:20 Ma- mūsų, mergaičių 13:00 Pažadėžasis atradėjas 15:30 Džiunglių toji 15:00 Simpsonai 16:00 TV3
būrys skuba į pagalbą 2 15:40 žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
Lesė 16:05 Kaip atsiranda daiktai Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22
9 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00 TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30
Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios Paskutinis iš Magikianų 20:00 Tarp
Kauno dienos 19:00 Maistas ir mūsų, mergaičių 21:00 Kam ta
aistros 19:30 Ten, kur namai 5 meilė? 21:30 TV3 vakaro žinios
20:20 Dokumentinė istorinė laida 22:22 TV3 sportas 22:27 TV3 orai
„Lietuvos kolumbai” 21:15 Didžio- 22:30 Greitojo reagavimo būrys
sios Visatos paslaptys su Morganu 00:35 CSI elektroninių nusikaltimų
Frimanu 4 22:00 Elito kinas 23:35 skyrius 01:30 Kaulai 02:20 Pelkė
ARTi. Veidai. 23:50 DW naujienos 03:10 Ekstrasensų mūšis 04:10
rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje Nevykėlių dalinys
00:30 Ieva Prudnikovaitė ir „4 Tango” 01:25 Komisarė Lanc 03:20
Mano tėviškė. 03:35 Atspindžiai. 06:00 Auklė (46-48) 07:30 Džuna
Paveldo kolekcija. 04:05 Stilius
(12) 08:35 Farų karai (5) 09:30

Teisingumo agentai (21) 10:30
Kobra 11 (15) 11:35 Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius
(7) 12:35 Stoties policija (37) 13:45
Asmens sargybinis (1) 14:50 Farų
karai (6) 15:50 Teisingumo agentai (22) 16:50 Kobra 11 (16) 17:55
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8) 18:55 Stoties policija (38) 20:00 Info diena 20:25 Savaitės kriminalai 21:00 Samdiniai
be vėliavos 23:05 Specialusis būrys 00:45 Persekiotojas (13) 01:30
Kas žudikas? (41)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (33) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su
D 08:10 „Delta“ (1/10) 09:15 „Rojus“ (92) 10:20 „Lemtingas panašumas“ (1) 11:25 „Ragana“ (1/4)
12:30 „Iššūkis“ (3/2) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“
(1/37) 14:55 „Delta“ (2/22) 16:00
Reporteris 16:30 Vasara tiesiogiai
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų
daktaras“ (2/39) 18:00 Reporteris
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Verslo genas“ 19:00 „Iššūkis“ (4/7)
20:00 Reporteris 20:30 Vasara
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00
„Ragana“ (1/19) 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo genas“ 23:00 „Gluchariovas“
(1/35) 00:05 „Delta“ (1/9) 01:05
„Iššūkis“ (2/11) 02:00 „Ragana“
(1/3) 02:45 „Rasputinas“ (7) 03:35
„Žmogus be praeities“ (5) 04:20
„Ragana“ (1/3)
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Vienam gale kablys 09:30
CSI Majamis 10:30 Moderni šeima 11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs
ir turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:30
Televitrina 15:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 15:25
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
19:25 Rezidentai 20:30 Saša ir Tania 21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30
Mes valdome naktį 23:50 Pėdsakai 00:40 Daktaras Hausas 01:35
Moderni šeima 02:25 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 02:50
Simpsonai
05:00 Panorama 05:52 Sportas.
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ieva Prudnikovaitė
ir „4 Tango”. 07:00 Džiunglių būrys
skuba į pagalbą 2 07:10 Mažasis
atradėjas 07:25 Lesė 07:50 Linija, spalva, forma. 08:15 Lietuva
mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiranda daiktai 9 09:15 Labas rytas,
Lietuva. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Kova už išlikimą
13:10 Euromaxx 13:40 Klauskite
daktaro 14:35 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu 4
15:20 Mažasis atradėjas 15:30
Džiunglių būrys skuba į pagalbą
2 15:40 Nauji Piterio Peno nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiranda daiktai
9 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
Kultūrų kryžkelė 18:30 Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva mūsų
lūpose 19:30 Ten, kur namai 5
20:25 Anapus čia ir dabar 21:15
Dokumentinė apybraiža „Mes
nugalėjom” 21:40 Mano tėviškė
21:55 Kiotas. Romantiška pažintis su nacionalinėmis vertybėmis
22:40 Lietuvių kino klasika. Riešutų duona.

Penktadienis, liepos 27 d.

21.05 val.
„Pakvaišę dėl Merės“

Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (8) 12:35 Stoties
policija (38) 13:45 Asmens sargybinis (2) 14:50 Farų karai (7)
15:50 Teisingumo agentai (23)
16:50 Kobra 11 (1) 18:55 Stoties policija (39) 20:00 Info diena
21:00 Universalus karys. Sugrįžimas 22:45 Samdiniai be vėliavos
00:45 Persekiotojas (14) 01:35
Kas žudikas? (42) 02:35 Universalus karys. Sugrįžimas

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 09:05 Senis 10:05
Štutgarto kriminalinė policija 7
10:50 Komisaras Reksas 11:40
Giminės 12:35 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto”
14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į
gestų k.) 18:15 Auksinis protas
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 20:59 Loterija
„Jėga” 21:00 Duokim garo! 22:35
Gamtos inspektoriai 23:00 Fantastiškas penktadienis. Ir viso
pasaulio negana 01:05 Štutgarto
kriminalinė policija 7 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. Marselis Prustas.
04:00 LRT radijo žinios 04:05
Klauskite daktaro

05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00
„Pavojingiausios kelionės. Mianmaras“ 06:20 Programa 06:24 TV
parduotuvė 06:30 „Neprijaukinti.
Aliaska“ 06:40 Krepšinio pasaulyje
su V 07:10 Grilio skanėstai 07:40
Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Delta“ (1/11) 09:15 „Rojus“ (93) 10:20
„Lemtingas panašumas“ (2) 11:25
„Ragana“ (1/5) 12:30 „Iššūkis“
(3/3) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Gluchariovas“ (1/38) 14:55 „Delta“ (2/23) 16:00 Reporteris 16:27
Orai 16:30 Gyvenimo būdas 17:00
„Moterų daktaras“ (2/40) 18:00
Reporteris 18:45 Keliauk su „Reporteriu“ 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (4/8) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00
„Ragana“ (1/20) 22:00 Reporteris 22:45 Keliauk su „Reporteriu“
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“
(1/36) 00:05 „Delta“ (1/10) 01:05
„Iššūkis“ (2/12) 02:00 „Ragana“
(1/4) 02:45 „Rasputinas“ (8) 03:35
„Žmogus be praeities“ (6) 04:20
„Ragana“ (1/4)

06:15 Mano gyvenimo šviesa
(228) 06:40 Mano gyvenimo
šviesa (229) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (230) 07:30 Neramūs
ir triukšmingi (14) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (165) 08:55
Rytas su LNK 10:55 Varom! (1)
11:25 Meilės sparnai (11) 12:25
Meilės sparnai (12) 13:25 Gyvenimo daina (40) 14:25 Dvi širdys
(980) 14:55 Dvi širdys (981) 15:25
Dvi širdys (982) 15:55 Dvi širdys
(983) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS Nojaus laivas 23:40
Šikšnosparniai. Sunaikinimo operacija 01:20 Širšių lizdas

06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Tania 07:00 Pėdsakai 08:00 Kaulai
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI
Majamis 10:30 Moderni šeima
11:25 Kobra 11 12:25 Vedęs ir
turi vaikų 13:25 Rezidentai 14:30
Televitrina 15:00 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 15:25
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 20:00 Farai 21:00 Žinios 21:53 Sportas
21:58 Orai 22:00 Žvaigždžių kelias 00:50 Daktaras Hausas 01:40
Moderni šeima 02:25 Juokingiausi
Amerikos namų vaizdeliai 02:50
Simpsonai

05:35 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 Dama ir valkata
21:05 Pakvaišę dėl Merės 23:35
Nekenčiu Valentino dienos 00:15
CSI elektroninių nusikaltimų skyrius 01:15 Kaulai 02:05 Pelkė
03:00 Ekstrasensų mūšis 04:00
Nevykėlių dalinys 04:50 CSI elektroninių nusikaltimų skyrius
06:00 Auklė (49) 06:30 Auklė (50)
07:00 Auklė (51) 07:30 Asmens
sargybinis (1) 08:35 Farų karai
(6) 09:30 Teisingumo agentai
(22) 10:30 Kobra 11 (16) 11:35

05:00 Euromaxx 05:30 Panorama
05:52 Sportas. Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05
Džiazo muzikos vakaras. Projektas ,,APIE...’’ 07:10 Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 07:25 Nauji
Piterio Peno nuotykiai 1 07:50
Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20
Pažvelk į profesiją kitaip 08:50
Kaip atsiranda daiktai 9 09:15
Labas rytas, Lietuva. 12:00 DW
naujienos rusų kalba. 12:15 Kova
už išlikimą 13:10 Stop juosta. (su
vertimu į gestų k.) 13:35 Stambiu planu 14:20 Mūsų miesteliai.
Daugėliškis. 15:15 Pašėlę Blinkio
Bilo nuotykiai 15:25 Detektyvė
Miretė 15:40 Stebuklingoji Boružėlė 16:05 Kaip atsiranda daiktai
9 16:30 Laba diena, Lietuva. 18:00
Mokslo sriuba 18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:30 Ten, kur
namai 5 20:25 Kultūros teismas
21:15 Europos kinas. Pato dingimas 22:55 Šv. Jurgio meno sezonas 2018 00:00 DW naujienos
rusų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje
00:45 Džiaze tik merginos

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, liepos 28 d.

12.55 val.
„Tiltas į Terabitiją“

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 06:30 Klausimėlis.lt.. 06:45 Mažasis riteris
Trenkas 08:05 Beatos virtuvė.
Ved. Beata Nicholson. 09:00
Labas rytas, Lietuva 11:45
Pasaulio dokumentika 13:35
Džesika Flečer 4 15:20 Gamtos inspektoriai. 15:43 Loterija
„Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu
į gestų k.) 18:00 Klausimėlis.lt.
18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 21:00
Koncertas „Edmundo Kučinsko
šou” 23:10 Sukčiai 00:40 Ir viso
pasaulio negana 02:45 Pasaulio dokumentika 04:25 Džesika
Flečer 4
06:30 Žvėrelių būrys (8) 06:55
Neramūs ir triukšmingi (13)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai (9) 07:45
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (22) 08:10 Pabaisiukas
Bansenas (9) 08:35 Tomo ir
Džerio šou (22) 09:00 Saugokis
meškinų (48) 09:15 Saugokis
meškinų (49) 09:25 Saugokis
meškinų (50) 09:40 Drakonų
kova. Super (31) 10:10 KINO
PUSRYČIAI Vinetunai. Sidabro
ežero legenda 11:50 Anabelė
ir Nantaketo vaiduokliai 13:45
Drakono sūnus (1) 15:35 Drakono sūnus (2) 17:30 Geriau
vėliau, negu niekada (5) 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Madagaskaras 3 21:15 Mergišiaus praeities vaiduokliai 23:10 Meilės
guru 00:45 Nojaus laivas
05:30 Du tėvai ir du sūnūs
06:15 Televitrina 06:30 Aladinas 07:00 Ančiukų istorijos
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 08:00 Aladinas 08:30 Asilo
Kalėdos su giesmėmis 08:40
Kaulų trupintojo legenda 09:00
Skaniai ir paprastai 09:30 Maisto kelias 10:00 Bibliotekininkai
11:00 Daktaras Dolitlis 3 12:55
Tiltas į Terabitiją 14:50 L.O.L.
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30
TV3 žinios 19:17 TV3 sportas
19:22 TV3 orai 19:25 Eurojackpot 19:30 102 dalmatinai
21:30 Valstybės priešas 01:15
Greitojo reagavimo būrys 02:50
Mano geriausio draugo mergina
04:40 Kaulai
06:15 Auklė (45) 06:45 Auklė
(46) 07:15 Auklė (47) 07:45
Auklė (48) 08:15 Auklė (49)
08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Nutrūkę nuo grandinės (6) 09:30 Apie žūklę 10:00

Vaikai šėlsta (8) 10:30 Džiunglių
princesė Šina (6) 11:30 Mažieji
gamtos stebuklai 12:40 Anthonis Bourdainas. Nepažįstami
kraštai (2) 13:35 Ekstrasensų
mūšis (13) 15:55 Reali mistika
(38) 16:50 Nusikaltimų miestas
(19) 17:25 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (9) 18:25 Kas žudikas?
(43) 19:30 Dainuok mano dainą
21:30 MANO HEROJUS Terminatorius. Išsigelbėjimas 23:45
AŠTRUS KINAS Apsėstieji
01:30 Dainuok mano dainą
06:00 „Pavojingiausios kelionės. Kamerūnas“ 06:30 „Neprijaukinti. Jukonas“ 07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20
„Pasaulis iš viršaus“ 07:55
„Pasaulio turgūs. Barselona“
08:30 10 min iki tobulybės su
Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00
Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo būdas 11:00 „Iššūkis“ (2/3;
2/4) 13:00 „Baltoji vergė“ (23;
24) 15:00 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 15:15 Skinsiu raudoną rožę 16:00 Žinios 16:13
Orai 16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“.” 16:20 „Neišsižadėk“
(22; 23) 18:00 Žinios 18:27
Orai 18:30 „Neišsižadėk “ (23
tęs. 24) 20:00 Žinios 20:22 Orai
20:25 „Deimantų medžiotojai“
(7; 8) 22:00 Žinios 22:27 Orai
22:30 „Deimantų medžiotojai“
(8 tęs.) 23:10 „Iššūkis“ (2/3;
2/4) 01:10 „Pražūtingi smaragdai“ (57; 58) 02:45 „Baltoji vergė“ (23; 24) 04:10 „Geriausios
nardymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“
(2/3; 2/4)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo
kelias 07:30 Bjauriausi darbai pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00 Vienam gale
kablys 09:30 Žūklė laukinėje
gamtoje 10:00 Nuo amato iki
verslo 10:30 Planetos talentai
11:00 Visureigiais per Aliaską
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje
14:00 Taikinys 15:00 Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas
19:00 Amerikos dievaitis 21:00
Žinios 21:53 Sportas 21:58
Orai 22:00 Vyras už pinigus
23:45 Žvaigždžių kelias 00:30
Baikeriai 02:30 Mes valdome
naktį 04:30 Simpsonai
05:30 Panorama 05:52 Sportas. Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim
garo! 07:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė. 08:05 Misija.
Vilnija. 08:30 Mokslo sriuba
09:00 XVI vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes – Pasaulis” 10:25 Henrikas V 13:15
Klauskite daktaro 14:10 Stilius
15:05 Giminės ir 16:00 Euromaxx 16:30 Svajokliai 17:30
Atspindžiai. Paveldo kolekcija. 18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 18:45
Akistatos 20:30 Stambiu planu
21:20 Dokumentinė apybraiža
„Mes nugalėjom” 21:45 Kino
žvaigždžių alėja. Keturi metų
laikai 23:30 LRT OPUS ORE.
Grupė „Candee Train” 00:30
Dabar pasaulyje 01:00 Europos kinas. Pato dingimas. 02:40
Prokurorai
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HOROSKOPAS
Liepos 23-29 d.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

POVILAS VANAGAS
Stichija: Ugnis
Planeta: Saulė
Savaitės diena: sekmadienis
Akmuo: topazas, chrizolitas, gintaras, olivinas
Spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda



AVINAS
(03.21-04.20)

Už sąžiningumą savaitės pradžioje
bus su kaupu atlyginta. Penktadienio
vakarą ir šeštadienį verčiau praleiskite su šeima ar artimais draugais. Jei
turite daug darbo namų ūkyje, organizuokite talką. Viską padarysite
greitai ir linksmai.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Netikėkite viskuo, ką išgirsite pirmoje
savaitės pusėje, ypač apie savo būsimą darbą ar sutartį. Būkite kritiškesnis ir atidesnis. Ketvirtadienį ir penktadienį bendradarbiavimas su meno
žmonėmis būtų įdomus ir vaisingas.
Artimas draugas ar giminaitis pasidalys su jumis paslaptimi, kurios jūs norėtumėt verčiau nežinoti. Savaitgalio
kelionėje tikriausiai pavyks suderinti
malonumą su reikalais.
DVYNIAI
(05.22-06.21)



Pirmadienį pasistenkite sutvarkyti visus nebaigtus reikalus, nes antradienį
ir trečiadienį vargu ar būsite darbingai nusiteikęs. Finansinės investicijos
darbo savaitės pabaigoje bus pelningos. Savaitgalį laukia intensyvus, bet
konfliktiškas asmeninis gyvenimas.
Nesitikėkite tobulo sutarimo su partneriu, siekite kompromiso.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Įvykiai šeimoje ar darbe pirmoje
savaitės pusėje atims daug laiko ir
jėgų. Emocinis chaosas sieloje gali
labai išvarginti psichologiškai. Paramos sulauksite iš artimo draugo ar
mylimo žmogaus. Antroji savaitės
pusė bus labai produktyvi. Nuveiksite kur kas daugiau, nei planavote
ir tikėjotės.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Pirmosiomis savaitės dienomis laukite malonių finansinių naujienų. Netikėtai galite gauti pinigų ar kitokių
materialinių vertybių. Nuo savaitės
vidurio ryžtingai imkite reikalus į savo rankas - seksis organizuoti darbus
ir vadovauti.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Savaitės pradžia labai tinka keliauti, mokytis ar tiesiog ieškoti, kuo čia
save užėmus... Dalykinė kelionė savaitės viduryje bus sėkminga. Savo
intuicija pasitikėkite labiau nei kitų.
Antroje savaitės pusėje būsite itin
komunikabilus ir draugiškai nusiteikęs. Tikėtina, kad užmegsite ilgalaikę draugystę.
REKLAMA



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Pirmoje savaitės pusėje užsiimkite
naujo verslo projektais ar nekilnojamojo turto reikalais. Jums gali būti pasiūlytas iš tiesų perspektyvus planas,
bet savo asmeninių pinigų verčiau
neinvestuokite. Savaitgalį mylimo
žmogaus ar vaikų poreikiai gali gerokai paploninti jūsų piniginę, užtat
bendravimas bus kur kas malonesnis
nei pastarąsias dvi savaites.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Kolektyvinė veikla pirmoje savaitės
pusėje bus produktyvi. Savaitės viduryje būsite gana emocionalus. Savo nuomonę ginsite labai energingai,
nesirinkdamas žodžių nei priemonių.
Pasistenkite nepadaryti nieko tokio,
ko vėliau tektų gailėtis. Savaitgalį tikriausiai neatsispirsite pagundai kiek
paišdykauti.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje rimtai užsiimkite darbo reikalais, namuose praleiskite kuo mažiau laiko. Atidžiai įsiklausykite į visus patarimus - tarp jų
gali pasitaikyti labai vertingų. Apskritai
darbas komandoje turėtų būti našus ir
vaisingas. Namams daugiau dėmesio
skirkite savaitės pabaigoje.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje verslo reikalus stenkitės tvarkyti viešai ir legaliai.
Jei nerasite sau naujų veiklos sričių,
savaitės viduryje gali apimti nenumaldomas nuobodulys. Savaitgalį
daugiau bendraukite su šeima, stenkitės, kad jūsų ketinimai būtų visiems
žinomi ir suprantami.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Neatviraukite su bendradarbiais, ypač
jei anksčiau to nedarydavote. Savaitės
viduryje mokėjimas bendrauti jums
atvers duris, anksčiau aklinai uždarytas. Venkite bambeklių ir per daug
klausinėjančių - jie prišauks bėdą. Nepriimkite už gryną pinigą kiekvienos
išgirstos istorijos, ypač savaitgalį.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Jei savo finansinius reikalus patikėsite tvarkyti kitiems, pirmoje savaitės
pusėje tikriausiai turėsite materialinių
nuostolių. Teks nemažai rūpintis karjeros reikalais. Turite gerai pasiruošti
kitam žingsniui. Nepamirškite vienaip
ar kitaip padėkoti visiems jums padėjusiems. Savaitgalį laukia maloni poilsinė kelionė.

„Viešpaties Angelo“
malda: Mokinių stilius ir veidas
Sekmadienio vidudienio
maldoje popiežius Pranciškus, remdamasis dienos evangeliniu skaitiniu, komentavo
koks yra Jėzaus mokinių stilius
ir veidas. Evangelijos pagal
Morkų ištrauka (Mk 6,7-13)
pasakojo apie tai, kaip Jėzus
išsiuntė dvylika apaštalų, po
du, į misiją. Tai tarsi „praktika“
arba pasiruošimas tam, kam
jie bus pašaukti po Viešpaties
Prisikėlimo ir Šventosios Dvasios galia.
Visų pirmiausia, - sakė popiežius Pranciškus, - mokinys misionierius turi ataskaitos tašką arba centrą, kuriuo
yra Jėzus.
Tai gerai išreiškia visa eilė
veiksmažodžių, kurių centre
yra pats Jėzus: Jis „pasišaukia“, „siunčia“, „suteikia valdžią“, „paliepia“, „moko“.
Dvylikos mokinių misija ir
veikimas tarsi išplečia tai, ką
daro pats Jėzus. Apaštalai neskelbia savęs pačių, neįrodinėja savo sugebėjimų, tačiau
kalba ir veikia kaip Jėzaus pasiuntiniai.
Šis epizodas, pridūrė popiežius, dar kartą primena, jog visi
pakrikštytieji – ne vien kunigai
– yra kviečiami liudyti įvairiose gyvenimo sąlygose ir aplinkose Kristaus Evangeliją. Ir ši
misija bus iš tiesų išpildoma,
jei remsimės jos nekintančiu
centru, Jėzumi. Misija nėra
pavienių asmenų, grupių ar
didelių susibūrimų iniciatyva,
bet Viešpaties. Joks krikščionis
neskelbia „savo“ Evangelijos,
bet gautąją iš Kristaus ir siųstas
Bažnyčios. Krikštas mus padaro misionieriais. Krikščionis,
kuris nejaučia jokio poreikio
skelbti Evangelijos arba Jėzaus
nėra geras krikščionis.
Sekmadienio skaitinys taip
pat pasako koks yra misionieriaus stilius, koks jo „veidas“.
Dvylika gavo nurodymą „be
lazdos, nieko neimti į kelionę – nei duonos, nei krepšio,
nei pinigų dirže“. Mokytojas
nori, kad jie būtų laisvi, neapsunkę, kad nesiremtų kie-

no nors malonėmis, tik meile
ir žodžiu to, kuris juos siunčia
į misiją. Jie nešasi lazdą ir avi
sandalus, tarsi piligrimai. Tokie yra Dievo karalystės skelbėjai: ne galingi vadybininkai,
nepajudinami funkcionieriai,
įžymybės kelionėje. Jie yra
nuolankūs Dievo karalystės
darbininkai, sakė popiežius,
primindamas keletą savosios,
Romos vyskupijos vardų: šv.
Filipo Neri, šv. Liudvikos Albertini ir kitus.

Mokinys nėra visagalis
vadybininkas
Jėzus taip pat perspėja, kad
kai kur jo mokiniai bus nepriimti. Ir tai yra misijos dalis.
Atmesto ir nukryžiuoto Jėzaus
likimas yra ir jo mokinio likimas. Tad tik būdami vienybėje
su Viešpačiu, mirusiu ir prisikėlusiu, atrasime drąsos evangelizuoti.
Mergele Marija, pirmoji
Dievo Žodžio mokine ir misioniere, padėk mums džiugiai
ir nuolankiai skleisti pasaulyje Evangelijos žinią, nepaisant sukrėtimų, atmetimo ir
nesupratimo, - sakė Šventasis
Tėvas užbaigdamas trumpą
sekmadienio vidudienio mąstymą. Pasveikinęs piligrimus
šv. Petro aikštėje popiežius tradiciškai priminė savo prašymą
melstis už jį.

Ar Dievas čia nebegyvena? Ką daryti
su nebenaudojamomis bažnyčiomis
Popiežiškoji kultūros taryba,
Italijos vyskupų konferencija ir Popiežiškasis Grigaliaus
universitetas Romoje pakvietė
kultūros, architektūros ir kitus
ekspertus įteikti pranešimus ir
įsirašyti į tarptautinę konferenciją, kuri bus surengta šių metų lapkričio gale, Romoje. Jos
tema: „Ar Dievas čia nebegyvena? Bažnyčių atsisakymas ir
kitoks panaudojimas: temos ir
perspektyvos“.
„Bažnyčių uždarymo priežastimis dažniausiai nurodomas krikščionių bendruomenių mažėjimas, religinės praktikos apleidimas, kunigų trūkumas. Bažnyčios uždaromos
tiek kaimiškosiose vietovėse,
tiek miestuose, didinant parapijas arba mažinant jų skaičių“,
pažymima Popiežiškosios kultūros tarybos notoje.
Tame pat komunikate išvardijamos šalys, kuriose nebenaudojamų bažnyčių uždaro-

ma daugiausia – Prancūzijoje,
Belgijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Jungtinėse Valstijose, Kanadoje. Kiek mažiau Italijoje.
Tai problema, kuri liečia ne
vien katalikų, bet ir tradicines
protestantų bendruomenes.
Dažnai bažnyčių uždarymas,
pardavimas, nugriovimas būna skaudus žingsnis ir ganytojams, ir bendruomenei, prisirišusiai ir pripratusiai, net ne itin
praktikuojančiai jos daliai, prie
savosios bažnyčios ir prie jos
skleidžiamo jausmo.
Jei dalis nebenaudojamų
bažnyčių tapo kultūros, meno
centrais, atsižvelgiant į jų vertingumą yra saugomos valstybės, tai, iš kitos pusės, kaip ne
kartą aprašyta ir tarptautinėje spaudoje, buvusios ir parduotos bažnyčios tapo butais,
parduotuvėmis, barais, restoranais, sporto salėmis, sveikatos centrais, diskotekomis,

mečetėmis ir net modelių podiumais tarp vis dar išpuoštų
altorių. Ką galima padaryti,
kad būtų išsaugotas, nors dalinai, specialus šių vietų orumas
ir sakralumo dvelksmas, dvasinė žmonių širdis jungianti
atmosfera? Viena, kai buvusi
bažnyčia tarnauja rimtosios
muzikos koncertams, kita, kai
tampa ledaine.
VATICAN NEWS

Ir katalikai šypsosi

Kunigas pamatė baikerį
ant motociklo, o tas baikeris prieš Dievą kažką pasakė.
Kunigas sako:
– Už tokius dalykus Dievas
tave tikrai...
Ir žaibas bach per kunigą...
O balsas iš dangaus:
– Chm, ir šį kartą nepataikiau...

Per dvi vizito Lietuvoje dienas Šventasis Tėvas melsis Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčioje, aplankys buvusį KGB kalėjimą, prisimins okupacijų
aukas. Šventasis Tėvas susitiks su prezidente ir žmonėmis, susirinkusiais S. Daukanto aikštėje. Skirs laiko susitikti su kunigais,
vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais.

ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 22 d.)
> Mandagumo vizitas pas Prezidentę Prezidento rūmuose.
> Susitikimas su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais,
diplomatinio korpuso nariais S. Daukanto aikštėje.
> Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, koplyčios lankymas.
> Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje.

SEKMADIENIS (rugsėjo 23 d.)
> Šv. Mišios Kauno Santakos parke.
> Viešpaties Angelo malda Kauno Santakos parke.
> Susitikimas su kunigais, vienuoliais (-ėmis), pašvęstaisiais
(-siomis), seminaristais Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.
> Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda
Vilniuje.
Ketinantys dalyvauti šv. Mišiose Kaune ir Jaunimo susitikime su popiežiumi Vilniuje turės iš anksto užsiregistruoti:
įsirašyti į parapijos grupę arba savarankiškai registruotis internetu. Elektroninės registracijos pradžia numatoma rugpjūčio 1 d.
Popiežių Pranciškų bus galima pamatyti iš gana arti ne tik kelyje, bet ir susitikimuose. Norintiems pasimatyti su popiežiumi
prie Aušros Vartų, prie buvusio KGB vidaus kalėjimo, sutikti jį
S. Daukanto aikštėje Vilniuje registracija nereikalinga.
Kiekvienas yra laukiamas. Tegul popiežiaus apsilankymas
būna džiugus įvykis visai Lietuvai ir jos žmonėms. Kviečiame
gausiai ir aktyviai dalyvauti, klausytis žinios, kurią popiežius
Pranciškus atveža į mūsų šimtametę šalį.
Dalyvavimas visuose renginiuose nemokamas.
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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.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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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.
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Liepos 24 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 05:13
leidžiasi 21:37
Dienos ilgumas 16.24
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė, Kristupas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, česnakus,
pomidorus, paprikas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

26
Šio kryžiažodžio atsakymas –
GAISRO ŽIDINYS.

Liepos 26 d.
KETVIRTADIENIS
Šv. Ona ir šv. Joakimas,
Pabaigtuvės
Saulė teka 05:16
leidžiasi 21:33
Dienos ilgumas 16.17
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Joakimas, Ona, Daugintas, Eigirdė, Jokimas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras, bazilikus, rozmarinus,
mairūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Š E ŠTA D I E N I S

LIEPOS
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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 25 d.
TREČIADIENIS
Jokūbinės, Nuobaigos
Saulė teka 05:15
leidžiasi 21:35
Dienos ilgumas 16.20
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė,
Kristoforas, Kristupas
Tinkamas laikas sėti:
laiškinius svogūnus, krapus,
garstyčias, pankolius, kalendras, bazilikus, rozmarinus,
mairūnus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

ORAI

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 8, 15, 23,
27, 31, 36

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1 - 5820304.00€

0

6 - 231429.50€

0

5+1 - 16225.00€

1

5 - 741.50€		

4

4+1 - 79.00€		

45

4 - 8.00€		

294

3+1 - 4.50€		

752

3 - 1.50€		

5237

2+1 - 1.25€		

5228

2 - 0.75€		

37442

Kito tiražo prognozė:

7,3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+18
+27
KLAIPĖDA

VILNIUS

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

Lošimas
Nr. 1323
2018-07-18

Vikingo skaičius: 2

KET VIRTADIENIS
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P E N K TA D I E N I S
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VILNIUS
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+17 +26

VANDENS TEMPERATŪRA

1930

m. liepos 24 d.: ekspremjeras ir Lenkijos, ties Kuršėnais pastebėti pirSavaitė istorijos puslapiuose
Augustinas Voldemaras viene- mieji bermontininkų daliniai.
m. liepos 21 d.: komunistų kon- riems metams ištremtas į Platelius, kaip vim. liepos 26 d.: Liberija tapo
troliuojamas Liaudies Seimas, suomenės tvarkai pavojingas asmuo.
pirmąja nepriklausoma Afriignoruodamas Valstybės Konstituciją, Lietuvą
m. liepos 25 d.: Lenkijos ka- kos valstybe.
paskelbė sovietine respublika.
raliaus ir Lietuvos aukščiausiom. liepos 26 d.: Liudvikas
m. liepos 21 d.: Kaune prieš LS- jo kunigaikščio Jogailos privilegija atnaujino
Zamenhofas rusų kalba išleiSR 10-mečio jubiliejų nugriautas Krokuvos universitetą (iki XVI a.) – svarbiaudžia pirmąją Esperanto kalbos knygą.
Laisvės paminklas.
sią mokymo įstaigą ir Lietuvos Didžiąjai Kum. liepos 26 d.: JAV įsteigta
m. liepos 21 d.: 3 val. 56 min. nigaikštystei.
Vyriausiojo tyrėjo tarnyba.
Vidurio Europos laiku, pirmasis
m. liepos 25 d.: Rašytojas Dže- 1935 metais tarnyba pervadinta į Fedežmogus Nilas Armstrongas išsilaipino Mėnukas Londonas išplaukia į Klon- ralinį tyrimų biurą.
lyje („Apolonas-11“).
daiką ieškoti aukso, kur jis parašo pirmuosius
m. liepos 27 d.: Lietuvos
m. liepos 21 d.: antarktinėje sėkmingus apsakymus.
Didžiosios Kunigaikštystės
stotyje „Vostok“ užregistruota
m. liepos 25 d.: Saliut 7 kosmo- kariuomenė laimėjo Medininkų mūšyje
pati žemiausia temperatūra planetoje – minautė Svetlana Savickaja tampa prieš kryžiuočius.
nus 89,2 °C.
pirmąja moterimi, išėjusia į atvirą kosmosą.
m. liepos 27 d.: Anglų jūm. liepos 22 d.: JAV pripažino
m. liepos 26 d.: popiežius Inocenrininkas Valteris Reilichas
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vytas IV paragino Rygos, Dorpato (Walter Raleigh) atvežė iš Virdžinijos į
riausybes.
ir Ozilijos vyskupus kartu su Teutonų ordinu Angliją tabaką, o seras Tomas Heriotas
m. liepos 23 d.: Lježe įkurta Mindaugui padėti krikštyti pagonis.
(Thomas Harriot) iš Kolumbijos į Europą
Tarptautinė gimnastikos fedem. liepos 26 d.: Šiaulių ekonomi- – pirmąją bulvę.
racija – pirmoji tarptautinė sporto federacijos valstiečių sukilimas: pasirodė
m. liepos 27 d.: JAV, Kinijos
ja pasaulyje.
pirmieji baudėjų būriai sukilimui malšinti.
Liaudies Respublikos ir Šiaum. liepos 24 d.: caro armija įvykm. liepos 26 d.: nustatyta antroji rės Korėjos atstovams pasirašius sutartį
dė žydų pogromą Užupyje.
demarkacijos linija tarp Lietuvos dėl paliaubų baigėsi Korėjos karas.
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1400
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+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+22 KAUNO MARIOS
+14 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1320

1586
1953

GAMA RADIACINIS FONAS

37
38

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 5450 nSv/val.

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

