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Lėktuvas avariniu 
būdu leidosi ant lauko, 
užgesus vienam iš 
variklių
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Pirmasis Prienų 
paplūdimio futbolo 
turnyras

SKAITYKITE 6 P.
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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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5 idėjos vasaros 
desertams: 
ingredientas 
– arbūzas 

Svarbu žinoti: 
kaip elgtis, jei 
matote, kad 
galite būti 
užpultas šuns

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Išaiškinta kruopščiai 
slėpta galimai 
narkotinių medžiagų 
auginimo ir ruošimo 
laboratorija 

SKAITYKITE 8 P.

SKAITYKITE 11 P.

Vientisi 
maudymosi 
kostiumėliai, 
išryškinantys 
figūros 
privalumus
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Prie Ringio ir Peršėkės praūžė 
šventinis viesulas

NUKelta Į 5 p. 

Prienų bažnyčioje konsekruotas 
naujasis altorius

Baudos „Bruneros“ dėl 
maitinimo Dainų šventėje gali 
siekti 40 tūkst. eurų – S. Liausa

Baudos įmonei „Bruneros“ 
dėl pažeidimų tiekiant 
maistą Dainų šventės 
dalyviams gali siekti iki 40 
tūkst. eurų, sako šventės 
organizatoriai.

Šventę organizavusio Lie-
tuvos nacionalinio kultūros 
centro (LNKC) direktorius 
Saulius Liausa tvirtina, kad 
rugpjūčio pradžioje teisinin-
kai turėtų baigti vertinti ga-
limus sutarties pažeidimus, 
toliau bus sprendžiama dėl 
baudų dydžio ir to, ar sutartis 
nutraukti.

„Procesas vyksta, numato-
me baudas, nemokėjimą už 
nepamaitintus dalyvius, lauk-
sime dabar jų reakcijos. Buvo 
vėlavimo, buvo maistas netin-
kamos kokybės. Gavome pa-
tikrinimo aktą iš Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarny-
bos (VMVT), ten fiksuoti vi-
si pažeidimai. Už kiekvieną 
pažeidimą numatoma po 10 
tūkst. bauda. Vyksta derybos, 
bet per abi sutartis esame apie 
40 tūkst. eurų baudų numatę“, 
– BNS sakė S. Liausa.

Dar vykstant Dainų šventei 
liepos pradžioje LNKC patei-
kė dvi preliminarias pretenzi-
jas „Bruneros“. Anot S. Liau-
sos, jose nurodyta iki dešim-
ties pažeidimų. Jie fiksuoti 
atsižvelgus ir į pačių šventės 
dalyvių, t. y. savivaldybių ko-

ordinatorių, taip pat VMVT 
pateiktą informaciją.

„Bruneros“, laimėjusi di-
džiausius du LNKC skelbtus 
maitinimo konkursus, tiekė 
maistą šventės dalyviams 
Lietuvos futbolo federacijos 
stadione Liepkalnyje, Fabijo-
niškių mokykloje, dar trijuo-
se stadionuose, Vingio parke 
per Dainų dieną ir Vilniaus 
pramogų arenoje per pučia-
mųjų instrumentų orkestrų 
renginį.

Be kitų pažeidimų, nusta-
tyta, kad „Bruneros“ ne vi-
sur užtikrino sėdimas vietas 
šventės dalyviams, neįrengė 
tvorelių valgančiųjų srautams 
valdyti, gauta nemažai skun-
dų, kad laiku nebuvo surenka-
mos šiukšlės.

BNS su įmonės atstovais 
pirmadienį nepavyko susi-
siekti. „Bruneros“ atstovas 
Donatas Garbauskas dar Dai-
nų šventės metu per  spaudos 
konferenciją teigė, kad mais-
tas „yra tikrai valgomas“, jis 
išdalijamas laiku, o skundus 
dėl maisto išvaizdos, skonio 
sakė esant pavienius.

Vilniaus miesto VMVT 
viršininkės pavaduotoja Dai-
va Ruželienė BNS sakė, kad 
šventės metu nustatyti pažei-
dimai tik dėl „Bruneros“ tie-
kiamo maisto.

SKAITYKITE 7 P.

Laima
DUOBLIENĖ

Liepos 20–22 d. 
Balbieriškyje šurmuliavo 
tradicinė seniūnijos 

vasaros šventė „Prie 
Ringio ir Peršėkės“, 
skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui 
paminėti. Šventę 
organizavo Balbieriškio 
seniūnija, Balbieriškio 
KLC, Balbieriškio 

miestelio biblioteka, 
Balbieriškio pagrindinė 
mokykla, bendruomenė 
„Balbieriškis“, o prisidėjo 
labai didelis būrys rėmėjų 
bei partneris – Prienų 
rajono savivaldybė. 

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčios 

bendruomenė šventė 
svarbų įvykį – iškilmingą 
naujojo bažnyčios 
altoriaus konsekravimą. 

Iškilmėse dalyvavo Vilka-
viškio vyskupas Rimantas 
Norvila, šv. Mišias už parapi-

ją, visus jos gyventojus ir ge-
radarius kartu su vyskupu au-
kojo Aleksoto Šv.Kazimiero 
parapijos klebonas kanaunin-
kas Valius Zubavičius ir Prie-
nų Kristaus Apsireiškimo pa-
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Dėl aptiktų nuošliaužų tvirtinamas Aleksoto kalnas Kaune
Kaune, ant Aleksoto kalno, aptikus nedidelių nuošliaužų, siekiama sutvirtinti jo šlaitą, pranešė 
„Kauno diena“. „Šlaitas ganėtinai šaltiniuotas. Apatinėje dalyje pastebėtos nedidelės nuošliaužos, 
todėl šlaitas šiuo metu tvirtinamas. Projektuotojai taip pat numatė šlaite įrengti drenažo sistemą, 
kuri surinktų vandenį ir nukreiptų jį žemyn”, – Kauno savivaldybės atstovai.

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

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

mantvydas
PREKEVIČIUs

Tolumoje subolavus 
brėkštančiai aušrai, pra-

dėjus gesti nakties dangaus 
žvaigždėms bei pragydus pir-
majam vieversiui, prasideda 
nauja gamtos ciklo era. 

Su kiekviena aušra, saulės 
spindulėliu atbundanti gamta 
pasineria į naują savo egzista-
vimo ciklą. Kiekviena diena 
gamtoje – tarsi darbas dide-
lėje gamykloje, kurioje visi 
žino, ką turės dirbti, bet tie 
darbai kasdien sudėliojami 
kitaip. Kiekviena diena yra 
visiems vis kitokia.

Jeigu vakar sukalėme sie-
ną, vadinasi, šiandien ją da-
žysime. Jeigu vakar valgė-
me, šiandien eisime nusipirkti 
maisto. O taip susiklosto ir vi-
sa, logine seka sudėliota gy-
venimo evoliucija. Jeigu ne 
vienas „bet“...

Nors visi žinome, ką reikė-
tų atlikti šiandien, tačiau pui-
kiai žinome ir tai, kad turime 
dar vieną mums laisvės sutei-
kiamą dovaną – pasirinkimo 
laisvę. Šiandien, užuot dažę, 
norime statyti kitą sieną? Jo-
kių problemų! 

Žmogui suteikta pasirinki-
mo laisvė net kvapą gniaužia. 
Jeigu daugelis gamtos gyvių 
turi dirbti dėl išlikimo, žmo-
gus gali dirbti... dėl malonu-
mo. Ir net nesusimąstydamas 
dirbs iki išsekimo vien tam, 
kad galėtų bent akimirkai pa-
sinerti į malonumą.

Ir tai vėlgi – viena didžiau-
sių šio pasaulio dovanų žmo-
gui. Rinktis. Rinktis malo-
numą ir rinktis darbo dėl jo 
apimtis. 

Jeigu vienam žmogui ma-
lonumas yra važinėti brangiu 
automobiliu – jis ieškos bū-
dų ir bandys visomis išgalė-
mis užsidirbti pinigų mašinai. 
Jeigu žmogaus malonumas – 
daug keliauti, jis vėlgi taupys 
pinigus kelionėms. Tačiau bū-
na ir dar vienas malonumas. 
Jį žmogus gali užsidirbti tik 
darbu. Darbu, už kurį negaus 
nė cento. Tik malonumą. 

Nors skamba kaip pasiū-
lymas dirbti be darbo užmo-

kesčio, o tik už kokios nors 
gamyklos gaminamas prekes, 
tačiau tai nelengvas darbas, 
nes sunkiausia yra užsidirb-
ti... ramybę. Vidinę ramybę.

Norint pajusti širdyje ilga-
laikę ramybę, kartais tenka 
dirbti ir visą gyvenimą. Be 
sustojimo. O itin dažnai ir be 
pagrindinio atlygio – be ma-
lonumo. Malonumo rasti ra-
mybę, kurios dėka laimėtume 
ne bet ką, o dažnai tik pasa-
kose gyvą legendos pabaigą 
– „ilgai ir laimingai“.

Žmogaus pasirinkimo lais-
vė jam suteikia galimybę 
to „ilgai ir laimingai“ siekti 
pačiais įvairiausiais ir įman-
triausiais būdais. 

Kiekvieną rytą pakirdęs iš 
miego žmogus nusprendžia, 
ką jis tądien veiks. Ir tik jo 
pasirinkimo laisvė gali nu-
lemti, kokio malonumo tą-
dien sieks. To, kuris po ke-
lerių metu suges. To, kuris 
po kelerių metų išblės, ar to, 
kuris dovanos jam amžiną-
jį gyvenimą. Taip! Amžinąjį 
gyvenimą. 

Nesvarbu, kokios 
ramybės mes siektume, 
turime suprasti, jog 
ramybę dovanoja ne 
noras būti laimingam, 
o darbas. Darbas su 
savimi, su artimaisiais, 
su mus supančia 
aplinka. Ir šiame darbe 
jokia brigada, net ir 
tokia kaip Tomo Sojerio 
surinkta tvoros dažytojų 
brigada, nepadės. 

Nes ramybę turime užsi-
dirbti patys. Tik įveikdami 
sunkius etapus suprasime, 
kaip tokie etapai gali tap-
ti mus į priekį varančia pa-
vara. 

Ir nesvarbu, kaip mes siek-
sime ramybės – ar daryda-
mi gerus darbus, ar sunkiai 
dirbdami, ar suteikdami pa-
ramą, ar apsirūpindami sočia 
ateitimi, ar tiesiog rasdami tą 
vienintelį žmogų, su kuriuo 
jausime ramybę – rezultatas 
priklausys tik nuo įdėto dar-
bo. To darbo, už kurį niekas 
neatlygins.

Šventė Balbieriškyje 
ūžė tris dienas

Šventė prasidėjo jau penk-
tadienį balbieriškietės Marijos 
Navickienės rankdarbių par-
oda, vaikai mokėsi gaminti 
rankų darbo saldumynus, o 
bažnyčioje buvo pristatytas 
kraštiečio Remigijaus Velič-
kos kino filmas „Žmonės, ku-
rie pastatė bažnyčią“.  

Šeštadienį nuo pat ryto Bal-
bieriškio pagrindinės moky-
klos sporto aikštyne ir Dvaro 
parko stadione vyko futbolo, 
krepšinio, tritaškių metimo, 
paplūdimio tinklinio, badmin-
tono ir smiginio varžybos bei 
žaidimai vaikams. 

Pavakare šventė persikėlė 
į Dvaro parką, į kurį, nešina 
didžiule trispalve, atėjo Bal-
bieriškio seniūnijos bendruo-
menės, svečių ir saviveikli-
ninkų eisena. 

Didžiausia dovana – 
atstatyta bažnyčia
Balbieriškio seniūnijos 

bendruomenė didžiuojasi ne 
tik švęsdama Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmetį, bet 
ir daugybe reikšmingų įvy-
kių bei iškiliomis asmeny-
bėmis. Didžiausia dovana 
Balbieriškio kraštui – atsta-
tyta Balbieriškio parapijos 
bažnyčia. Balbieriškyje dau-
giau nei per 500 metų, kai čia 
buvo įkurta parapija, bažny-
čia atstatyta jau penktą kartą. 
Senoji bažnyčia visiškai sude-
gė 2013 m. rugpjūčio 8-osios 
naktį. 2015 m. pradėta staty-
ti nauja bažnyčia, kuri kon-
sekruota 2018 m. kovo 3 d. 
Bažnyčios architektas Vilius 
Urbonas, statybas vykdė ben-
drovė „Archis“, kuriai vado-

Prie Ringio ir Peršėkės praūžė šventinis viesulas

Balbieriškio miestelio Garbės piliečiai Gražina ir Arvydas Paukščiai. 

Balbieriškio KLC folkloro ansamblis „Dūmė“. 

Balbieriškio pagrindinės mokyklos vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Ringutis“. 
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Pietų Afrikos Respublikoje nušauta 11 taksi mikroautobusų vairuotojų
Pietų Afrikos Respublikos (PAR) rytuose savaitgalį vienuolika taksi mikroautobusų vairuotojų žuvo 
ir dar keturi buvo sužeisti, kai jų automobilius apšaudė nežinomi užpuolikai, sekmadienį pranešė 
policija. Taksi vairuotojai pateko į pasalą grįždami į Johanesburgą iš kolegos laidotuvių. Tačiau tarp 
konkuruojančių taksi įmonių, besivaržančių dėl pelningiausių maršrutų, neretai kyla konfliktų. 

  Izraelio oro pajėgos smogė Sirijos kariuomenės pozicijoms
Izraelio oro pajėgos sekmadienį smogė Sirijos kariuomenės pozicijoms šalies vakaruose, pranešė 
sirų valstybinė žiniasklaida. Britainijos įsikūrusi padėtį Sirijoje stebinti nevyriausybinė „Sirijos 
žmogaus teisių stebėjimo organizacija“ taip pat pranešė apie antskrydį ir nurodė, kad juo taikytasi į 
„iraniečių prižiūrimas dirbtuves, kur kuriamos raketos žemė-žemė“.

Prie Ringio ir Peršėkės praūžė šventinis viesulas

vauja Jonas Urbonas. 
Bažnyčios statybos mece-

natai – Gražina ir Arvydas 
Paukščiai. Šiemet išplėstinė-
je Balbieriškio seniūnaičių 
sueigoje buvo nuspręsta, kad 
būtent jiems už ypatingus 
nuopelnus Balbieriškio kraš-
tui turi būti suteikti Balbieriš-
kio miestelio Garbės piliečių 
vardai, beje, pirmą kartą 
miestelio istorijoje. „Bal-
bieriškis išsiskiria tuo, 
kad visi – seniūnija, kul-
tūros ir laisvalaikio cen-
tras, mokykla, biblioteka, 
bendruomenės, parapija, 
sveikatos įstaiga – dirba 
išvien ir prisideda, kad 
Balbieriškis būtų gražus 
ir klestintis, kad būtų su-
rengta puiki šventė. Šiais 
metais didžiausia dovana 
Balbieriškiui – pastatyta 
nauja bažnyčia. Prieš kele-
tą metų, kai sudegė senoji, 
nedaug kas tikėjo, kad taip 
greitai ir sėkmingai bus 
pastatyta nauja bažnyčia. Tas 
stebuklas įvyko dėl to, kad 
jūs esate atkaklūs, darbštūs ir 
dirbate kartu. Ir bažnyčios rė-
mėjai atsirado, nes jie patikėjo 
šaunia, sutelkta bendruome-
ne“, – kalbėjo Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, sveikindamas 

šventės dalyvius ir įteikda-
mas apdovanojimus Gražinai 
ir Arvydui Paukščiams.

„Balbieriški, kampeli tu šir-
džiai brangus, kiek daug gerų 
žmonių tu turi. Branginkite 
tai, ką turite, mylėkite vieni 
kitus!“ – dėkodamas už dė-
mesį sakė A. Paukštys. 

Seniūnijos garbės ženkle-

liais už ypatingus nuopelnus 
Balbieriškio kraštui buvo 
apdovanoti Balbieriškio pa-
rapijos klebonas Remigijus 
Veprauskas, bažnyčios pro-
jektuotojas Vilius Urbonas, 
bažnyčios statytojas Jonas Ur-
bonas ir balbieriškietis Remi-
gijus Simanavičius, sukūręs, 

ir muzikos miestelio gyven-
tojams ir svečiams dovanojo 
Balbieriškio miestelio bei sve-
čių kolektyvai. Šventės pra-
džioje daina „Mano Lietuva“ 
susirinkusiuosius pasveikino 
rajono profesionalių muzi-
kantų sekstetas. Meninę pro-
gramą pradėjo Balbieriškio 
pagrindinės mokyklos vaikų 
liaudiškų šokių kolektyvas 
„Ringutis“ (vad. R. Švedie-
nė). Visoms į šventę atėju-
sioms močiutėms dainą sky-
rė iš Prienų atvykusi mažoji 
solistė Emilija Levinskaitė. 
Smagiu šokiu džiugino Prie-
nų KLC liaudiškų šokių an-
samblis „Trapukas“ (vad. D. 
J. Aksenavičius), Balbieriš-
kio KLC ritminių šokių gru-
pė „Fidema“ (vad. D. Alavec-
kienė), skambiomis dainomis 
– Balbieriškio KLC folkloro 
ansamblis „Dūmė“ (vad. D. 
Zagurskienė ir D. Alavec-
kienė), liaudiškos muzikos 
kapela „Temela“ (vad. M. 
Bartusevičius),Veiverių KLC 
vokalinis ansamblis „Cukraus 
pudra“, atlikėjas Romas Kun-
cevičius. Koncertinėje pro-
gramoje taip pat pasirodė Ma-
rijampolės KC Meškučių sky-
riaus vaikų vokalinis ansam-
blis „Žibuoklės“ ir moterų 
vokalinis ansamblis „Žiedė“, 

Šakių KC folkloro ansamblis 
„Šakija“, Marijampolės KC 
moterų vokalinis ansamblis 
„Savito“, kantri stiliaus muzi-
kos kapela „Sadūnai“, vokali-
nis duetas Virginija ir Ramin-
ta, grupės „Dainiai“, „Bent“ ir 
„Vairas“. 

Šventinį vakarą vainikavo 

įspūdingas fejerverkas. 
Sekmadienį esami ir buvę 

balbieriškiečiai bei miestelio 
svečiai dalyvavo Šv. Magda-
lenos atlaiduose Balbieriškio 
parapijos bažnyčioje, po jų 
– šventinėje agapėje, kur kon-
certavo Balbieriškio KLC sa-
viveiklininkai. 

Šventės dalyvius daina pasveikino rajono profesionalių muzikantų sekstetas. Iš kairės: Raminta Grėbliauskie-
nė, Virginija Mitrikevičienė, Daiva Radzevičienė, Rimantas Šiugždinis, Neringa Garmuvienė, Artūras Petraška.

išdrožęs ir miesteliui padova-
nojęs medžio skulptūras. 

Dainų pynė 
mieliausiam kraštui
„Kiekvienam savas kraš-

tas yra mieliausias bei gra-
žiausias. Man didelė garbė 
ir džiaugsmas čia būti, dirb-
ti ir gyventi“, – linkėdamas 

gražios šventės ir links-
mos kasdienybės kalbė-
jo Prienų r. savivaldybės 
mero pavaduotojas ir 
šventės „Prie Ringio ir 
Peršėkės“ globėjas Al-
gis Marcinkevičius.

Šventės metu buvo 
apdovanoti ir sporto var-
žybų nugalėtojai. Futbo-
lo turnyre vaikų pogru-
pyje nugalėjo komanda 
„Jaunieji talentai“, vyrų 
pogrupyje – komanda 
„Giminės ir Ko“. Krep-
šinio varžybose „3X3“ 
nugalėjo komanda „Vie-
nybė“, paplūdimio tin-

klinio varžybose – „Mažieji 
bebrai“. Badmintono turnyro 
nugalėtoja merginų pogru-
pyje tapo Gerda Trakymai-
tė, vaikinų pogrupyje – Rytis 
Bucevičius, smiginio turnyre 
taikliausias buvo Rytis Bu-
cevičius. 

Didelę puokštę dainų, šokių 
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Miškų gaisrai Latvijoje suniokojo 800 hektarų žemės
Penkias dienas besitęsiantys miškų gaisrai vakarų Latvijoje suniokojo daugiau nei 800 hektarų 
žemės, sekmadienį pranešė pareigūnai. Palydovinės nuotraukos rodo, kad gaisrai paveikė 170 
hektarų miško, 257 hektarų krūmynų ir beveik 400 hektarų durpynų. Gaisrų sukelti dūmai buvo 
matyti net Jūrmalos mieste, esančiame maždaug per šimtą kilometrų nuo Rygos regiono.

  Dešiniųjų patriarchas atsisakė būti apklaustas sukčiavimo byloje
Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų Nacionalinio fronto (FN) partijos įkūrėjas Žanas Mari Le Penas 
atsisakė būti apklaustas Europos Sąjungos (ES) finansavimo byloje. Politikas įtariamas naudojęs 
EP lėšas mokant algas daugiau nei 20-iai savo partijos asistentų. ES tribunolas jau yra priėmęs 
sprendimą, kad J. M. Le Penas privalo grąžinti 320 tūkst. eurų.

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

2018-07-14 apie 05.04 val. kelyje 
Antakalnis–Jieznas–-Merkinė J. A. 
(gim. 1974 m., gyv. Kaune) vairavo 
automobilį VW būdamas neblaivus 
(1,93 prom.). Pagal LR BPK 140 str. J. 
A. sulaikytas ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VPK areštinę.

2018-07-14 gautas pranešimas, 
kad Stakliškių sen., Pieštuvėnų 
k., Šermukšnių g. kaimynas pila 
benziną aplink namą ir rankose 
laiko uždegtą cigaretę. Namuose 
yra žmona, dukra ir du nepilna-
mečiai vaikai, vyksta šeimyninis 
konfliktas, gąsdinama žmona. 
Benzino bakas iš vyro atimtas, ta-
čiau vyras prisidegęs cigaretę ir yra 
agresyvus. Atvykus PGP, situaciją 
kontroliavo policijos pareigūnai, 
pagalbos neprireikė.

2018-07-15 apie 19.30 val. Prienų 
r., Stakliškių sen., Lelionių k., 
neblaivus (1,56 prom.) vyras (gim. 
1962 m.) smurtavo prieš neblaivią 
(2,46 prom.) sugyventinę (gim. 
1966 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-07-16 apie 23.10 val. kelyje 
Klebiškis–Juodbūdis–Veiveriai, 
10.480 km, vyras (gim. 1996 m.), 
vairuodamas automobilį „VW Golf 
Plus“, pervažiavo ant važiuojamo-
sios kelio dalies gulintį vyrą, kuris 
dėl patirtų sužalojimų mirė vietoje. 
Pirminiais duomenimis, žuvęs vy-
ras – be pastovios gyvenamosios 
vietos, jo gimimo data nežinoma. 
Prienų r., Lizdeikių k. pervažiuotas 
ant kelio gulintis apie 40 metų 
vyras su dviračiu nevilkėjo šviesą 
atspindinčios liemenės, neturėjo 
atšvaitų. Vyras buvo gaivinamas 
medikų, tačiau dėl patirtų sužalo-
jimų įvykio vietoje mirė.

2018-07-17 apie 18.35 val. Prienuo-
se, Šaltinių g., namuose, moteris 
(gim. 1968 m.) smurtavo prieš 
neblaivų (3,76 prom. alkoholio) su-
tuoktinį (gim. 1967 m.). Įtariamoji 
iš įvykio vietos pasišalino.

2018-07-17 apie 23 val. Prienuose, 
Vytauto g., vyras smurtavo prieš 
neblaivią (2,44 prom. alkoholio) 
nėščią sugyventinę (gim. 1990 
m.). Įtariamasis iš įvykio vietos 
pasišalino.

2018-07-17 apie 3.50 val. Prienų r., 
Jiezno mstl., neblaivi (1,89 prom. 
alkoholio) moteris (gim. 1979 m.) 

smurtavo prieš neblaivų (3,17 
prom. alkoholio) brolį (gim. 1980 
m.). Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta 
į areštinę.

2018-07-18 apie 13.30 val. Prienų 
r., Stakliškių sen., Jarmališkių k., 
Vilniaus g., autobusų sustojimo 
stotelėje neblaivus (3,94 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1974 m.) 
sumušė kitą neblaivų (2,47 prom. 
alkoholio) vyrą (gim. 1956 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-07-18 apie 20.58 val. gautas 
pranešimas, kad Ašmintos sen., 
Bačkininkų k., Kalnelio g. nukrito 
parasparnis. Medikai konstatavo 
skraidyklę pilotavusio vyriškio 
(gim. 1979 m.) mirtį.

2018-07-18 apie 1.40 val. Birštono 
sav., kelyje Vilnius–Prienai–Mari-
jampolė sustabdytas automobilis 
„VW Golf“, kurį vairavo neblaivus 
(2,30 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1986 m.). Vairuotojas sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-07-19 apie 12.48 val. gau-
tas pranešimas, kad Prienuose, 
Stadiono g. iš buto pro virtuvės 
langą veržiasi dūmai, viduje turi 
būti moteris. Per balkoną ištrau-
kiamosiomis kopėčiomis patekta į 
butą. Ant viryklės svilo maisto pro-
duktai, koridoriuje prie durų rasta 
parkritusi buto savininkė, kuriai 
gaminant maistą sutriko sveikata. 
Nukeltas nuo viryklės puodas, 
išvėdintos patalpos, padėta įkelti 
į GMP automobilį sąmoningą buto 
savininkę J. J. (gim. 1952 m.). Mote-
ris išvežta į Priėmimo skyrių.

2018-07-19 apie 17.21 val. praneš-
ta, kad Ašmintos sen, Liepaloto 
k. dega vilkiko „Volvo“ tentas su 
pjuvenomis. Vilkiko vairuotojas 
tentą užgesino miltelių gesintuvu 
iki PGP atvykimo. Apdegė 15 t 
pjuvenų dengiantis tento šonas 
(apie 0,3 m2).

2018-07-19 apie 19.15 val. Prienų 
r., Strielčių k., išgertuvių metu 
kilus konfliktui, neblaivus (1,97 
prom. alkoholio) vyras (gim. 1958 
m.) smurtavo prieš kitą neblaivų 
(2,68 prom. alkoholio)) vyrą (gim. 

1963 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-07-20 apie 12.54 val. pra-
nešta, kad Prienuose, Dariaus ir 
Girėno g., iš dujų baliono veržiasi 
dujos. Dujų balionas buvo negerai 
prijungtas. PGP balioną prijungė 
teisingai.

2018-07-20 apie 17.34 val. praneš-
ta, kad Birštone, Kęstučio g. virš 
pėsčiųjų tako nulūžo ir pavojingai 
pakibo medžio šaka. Nulūžusios 
šakos pasiekti nebuvo galimybės, 
apie įvykį informuotas Prienų butų 
ūkio avarinės tarnybos budėtojas 
ir paprašyta atsiųsti bokštelį. Bu-
dėtojui pranešus, kad bokštelio 
išsiųsti nėra galimybės, teritorija 
aptverta STOP juosta.

2018-07-20 apie 12.30 val. A. K. 
(gim. 1967 m., gyvenantis Kaune) 
atvyko į Prienų r. esančią sodybą 
ir iš nerakinto garažo pagrobė 
nukentėjusiajam J. M. priklausantį 
150 eurų vertės suvirinimo aparatą 
(pavadinimo nežino) ir 400 eurų 
vertės akumuliatoriaus testerį su 
spausdintuvu (pavadinimo nepri-
simena, duomenis pateiks vėliau 
tyrime). Iš viso dėl vagystės J. M. 
padaryta 550 eurų turtinė žala.

2018-07-20 apie 7.30 val. Prienų 
r. esančiame sporto aikštyne A. 
K.-S. (gim. 1982 m., gyv. Prienų r.) 
rado savo dviejų ožkų gaišenas. 
Ant ožkų kūnų matėsi galimai 
durtinių ir pjautinių sužalojimų 
( galvoje, kakle, pilve), abiem 
ožkoms nulaužta po vieną ragą. 
Viena ožka yra 3 metų amžiaus, 
kita – 1,5 metų amžiaus. Iš viso 
nukentėjusiajai padaryta 90 eurų 
turtinė žala.

2018-07-20 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas A. B. (gim. 1966 
m., gyv. Prienuose) pareiškimas, 
kad internetiniame puslapyje 
susirado skelbimą apie parduo-
damus medžio pjuvenų briketus. 
Susitaręs su pardavėju, kurio 
anketiniai duomenys nežinomi, 
pervedė į jo nurodytą sąskaitą 200 
eurų avansą, tačiau sutartą dieną 
prekės negavo. Padaryta 200 eurų 
turtinė žala.

2018-07-21 apie 14.43 val. praneš-
ta, kad Balbieriškio sen., Mardosų 
k., Pašilės g., degalinėje atvira 
liepsna dega kemperis. Gaisro 
metu kemperis sudegė visiškai. 
Pirminiais duomenimis, gaisras 
kilo užpildant dujų įrangos balioną. 
Kilus gaisrui, įvyko sprogimas, 
kuris nubloškė dujų užpylėją, jį 
apžiūrėjo GMP, jis nesužeistas. 
Gaisro metu apdegė veidą vyras, 
nukentėjo ir 15 m. mergaitė. Tai pat 
apdegė degalinės stogelis. 

2018-07-21 apie 14.30 val. Prienų r., 
Mardosų k., degalinėje, užpildant 
automobilio „VW Transporter” dujų 
įrangos balioną, įvykus nuotėkiui, 
kilo gaisras, kurio metu sudegė 
automobilis bei apdegė dujų 
kolonėlė. Gaisro metu nukentėjo 
automobilio vairuotojas (gim. 
1966 m.) ir keleivė (gim. 2002 m.), 
kurie dėl įvairių kūno nudegimų 
pristatyti į ligoninę.

2018-07-21 Alytaus apskr. VPK Prie-
nų r. PK gautas Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK RS vyriausiojo patrulio 
D. B. tarnybinis pranešimas, kad 
2018-07-21, Prienų r., apie 10:00 
val., neblaivus (nustatyta 2,10 
prom. girtumas) A. Ž. (gim. 1968 
m., gyv. Prienų r. sav.) kambaryje 
delnu tris kartus trenkė neblaiviai 
(nustatyta 2,10 prom. girtumas) 
sugyventinei S. B. (gim. 1976 m.) 
į dešinį skruostą, sukėlė fizinį 
skausmą, padarė nusikalstamą 
veiką numatytą LR BK 140 str. 
2 d.

2018-07-22 apie 15 val. Birštone, 
Vienkiemio g., neblaivus (2,80 
prom. alkoholio) vyras (gim. 1992 
m.) smurtavo prieš neblaivią (2,57 
prom. alkoholio) sugyventinę (gim. 
1995 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-07-22 apie 10.45 val. Prienų r., 
Veiverių sen., Skriaudžių k., Ežero 
g., neblaivus (3,35 prom. alkoho-
lio) sūnus (gim. 1992 m.) kartu su 
neblaiviu (3,52 prom. alkoholio) 
broliu (gim. 1987 m.) smurtavo 
prieš savo neblaivų (2,04 prom. 
alkoholio) tėvą (gim. 1962 m.). 
Įtariamieji sulaikyti ir uždaryti į 
areštinę.

Lėktuvas avariniu būdu leidosi 
ant lauko, užgesus vienam iš 
variklių
Aviacijos verslo grupės 
„Avia Solutions Group“ 
valdomam pilotų mokymų 
centrui „BAA Training“ 
priklausantis dvimotoris 
lėktuvas sekmadienį 
avariniu būdu leidosi, 
užgesus vienam iš variklių, 
pranešė bendrovės atstovė. 

„Dvimotoris lėktuvas netoli 
Kauno patyrė incidentą – už-
gesus vienam iš variklių lėktu-
vas buvo nutupdytas avariniu 
būdu ant pilvo“, – BNS atsiųs-
tame komentare raštu tvirtino 
„BAA Training“ komunika-
cijos vadovė Auksė Būdely-
tė-Janauskienė.

Anot jos, incidentą tirs vals-
tybės tyrėjai, todėl kol kas ben-
drovė plačiau nekomentuoja 
situacijos.

„Svarbiausia, kad abu lėk-
tuvu skridę žmonės (instruk-
torius ir studentas) nepatyrė 
rimtų sužalojimų. Valstybės 
tyrėjas vykdys incidento tyri-
mą, todėl kol kas daugiau apie 
įvykį komentuoti negalime“, 

– teigė įmonės atstovė.
Dvimotoris lėktuvas Kau-

no rajone, netoli Akademijos 
miestelio avariniu būdu nusi-
leido sekmadienio popietę. 

Nusileidimo metu lėktuvu 
skridę du žmonės nebuvo sun-
kiai sužeisti, o pats lėktuvas 
neužsidegė.

Lėktuvo pilotas ir skraidy-
mo instruktorius iš Lietuvos 
smarkiai nenukentėjo, tačiau 
su juos skridęs Jungtinės Ka-
ralystės pilietis medikų buvo 
išvežtas į ligoninę, nes susi-
mušė nosį ir prasiskėlė an-
takį, pranešė Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamentas.

Lėktuvas sekmadienį buvo 
pakilęs iš Kauno Aleksoto ae-
rodromo.

Bendrovės duomenimis, se-
kmadienį avariniu būdu nusi-
leidęs lėktuvas 2016 metais 
mokymų metu buvo patyręs 
incidentą. Tąkart leidimosi 
metu nulūžo jo važiuoklė. Po 
šio incidento jis buvo sutai-
sytas sertifikuotose remonto 
dirbtuvėse. BNS
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Per žemės drebėjimą Irane sužalojimų patyrė per 100 žmonių
Per žemės drebėjimą sekmadienį Irano vakarinėje Kermanšacho provincijoje buvo sužeisti 
mažiausiai 128 žmonės. Seismologijos centras sekmadienį pranešė užfiksavęs 5,9 balo stiprumo 
pagal Richterio skalę žemės drebėjimą Irano vakaruose. Stichijos židinys buvo 10 kilometrų gylyje. 
Anksčiau sekmadienį pietų Irane įvyko du žemės drebėjimai - 4,6 balo ir 5,4 balo stiprumo. 

  Tūkstančiai plaukikų dalyvavo lenktynėse per Bosforo sąsiaurį
Tūkstančiai žmonių, tarp kurių buvo ir profesionalių plaukikų, ir mėgėjų, sekmadienį Stambule 
dalyvavo plaukimo varžybose iš Azijos į Europą per Bosforo sąsiaurį. Tarpžemyniniame plaukime 
dalyvavo apie 2,4 tūkst. plaukikų. Plaukimo per Bosforo sąsiaurį tradicija buvo pradėta 1989 metais. 
Greičiausiu plaukiku tapo Dohukanas Ulačas, kuris 6,5 km distanciją įveikė per 46 min. 58 s.

Išaiškinta kruopščiai slėpta 
galimai narkotinių medžiagų 
auginimo ir ruošimo laboratorija 

Vykdant vieno iš dingusio 
asmens paiešką šių metų 
pradžioje, į pagalbą 
pasitelkus Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
sraigtasparnį, buvo ne 
tik rastas dingęs asmuo, 
bet ir pastebėtas vienas 
įdomesnių objektų. 

Pareigūnų dėmesį  atkreipė 
vienas pastatas, kuris skleidė 
įtartinai didelį kiekį šilumos. 
Šia informacija susidomėjo 
Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Krimi-
nalinės policijos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo val-
dybos (toliau – Kauno apskr. 
VPK KPONTV) pareigūnai, 
įtardami galimai vykdomą 
nusikalstamą veiką.

Jų nuojauta neapgavo – šią 
savaitę sulaikyta organizuota 
grupuotė, kuri galimai užsi-
ėmė neteisėtu kanapių augi-
nimu. Tyrimo metu krimina-
listai Prienų rajone aptiko ne 
tik ūkinės paskirties patalpo-
se kruopščiai įrengtą bei pui-
kiai užmaskuotą patalpą ka-
napių auginimui, bet ir 2 kg 
galimai narkotinių medžiagų. 
Po ilgo ir kruopštaus tyrimo 
Kauno apskr. VPK KPON-
TV pareigūnai pirmadienį, 
liepos 16 d., sulaikė du vyrus 
ir vieną moterį. Atliktų kratų 
metu rastoje kanapių augini-
mo laboratorijoje aptikta vi-
sa reikalinga įranga kanapių 
daiginimui, auginimui, vėdi-

nimui, apšvietimui, laistymui 
ir džiovinimui ir apie 2 kg ga-
limai narkotinės medžiagos 
kanapių ir jų dalių. Taip pat 
rasta apie 350 kanapių au-
galų. Kriminalinės policijos 
organizuoto nusikalstamumo 
tyrimo valdybos pareigūnai 
neleido į nelegalią rinką pa-
tekti daugiau kaip 2 000 dozių 
narkotinių medžiagų. Šio nar-
kotinių medžiagų kiekio ver-
tė nelegalioje rinkoje siekia 
apie 24 000 eurų. Užauginus 
bei realizacijai paruošus dar ir 
kitas, netoliese augintas kana-
pes, šie skaičiai taptų ženkliai 
didesni. 

Sulaikytai moteriai, gimu-
siai 1969 m., ir vyrams, gi-
musiems 1962 m. ir 1961 m., 
skirtos griežčiausios kardo-
mosios priemonės – suėmi-
mai. Vienas iš sulaikytų asme-
nų (gim. 1962 m.) anksčiau 
teistas už neteisėtą dispona-
vimą akcizais apmokestina-
momis  prekėmis. 

Organizuotos grupės na-
riams pareikšti įtarimai pagal 
Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo kodekso 25 str. 3 
d., 260 str. 2 d. ir 265 str. 1 d. 
Už tai gresia laisvės atėmimas 
iki dešimties metų. Tyrimą 
organizuoja ir jam vadovauja 
Kauno apygardos prokuratū-
ros Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo skyriaus 
prokurorai.

Kauno apskr. VPK inf. 

Pirmasis Prienų paplūdimio futbolo turnyras
Liepos 21 d. Prienuose 
vyko pirmasis rajono 
paplūdimio futbolo turnyras, 
kurį organizavo Prienų r. 
savivaldybė ir Kultūros, 
laisvalaikio ir sporto centras. 

Varžybų atidaryme dalyva-
vo Savivaldybės administra-
cijos direktorius E. Visockas, 

Kultūros, sporto ir jaunimo 
skyriaus vyr. specialistas A. 
Kubilius, Kūno kultūros ir 
sporto centro direktorius A. 
Deltuva. 

Tardamas sveikinimo žodį, 
E. Visockas pabrėžė, kad pa-
plūdimio futbolo aikštelė prie 
Sporto arenos buvo įrengta ne 

tik profesionalams (kurie jau 
išbandė ją viename iš Lietu-
vos paplūdimio futbolo čem-
pionato turų), bet ir miesto bei 
rajono futbolo sporto entuzi-
astams, mėgėjams, todėl labai 
džiugu, jog vis dažniau joje 
galima pamatyti žaidžiančius 
prieniečius.

Pirmajame rajono paplūdi-
mio futbolo turnyre dalyvavo 
4 komandos: „Prienų“, „Vien-
kiemio“, „Ąžuolo“ ir „Stadio-
no“. Turnyro nugalėtoja tapo 
„Vienkiemio“ futbolo koman-
da, antrąją vietą užėmė „Sta-
diono“ ir trečiąją – „Ąžuolo“ 
komandos. Nugalėtojai buvo 
apdovanoti taurėmis ir me-
daliais. 

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 

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 džiaugs-

mingai liudyti savo tikėjimą. 

„Užfiksuota, kad viename 
stadione buvo per mažos por-
cijos, fiksuotas ir temperatū-
ros neatitikimas, tas atvėsęs 
maistas buvo ne vieną kartą 
užfiksuotas. Taip pat užfik-
suota, kad maistas pristatytas 
ne pagal suderintą grafiką, t. y. 
šventės dalyviai turėjo laukti 
maisto, arba buvo nepakanka-
mas jo kiekis atvežtas, baigda-
vosi garnyras, daržovės – pa-
žeidimai buvo besikartojan-
tys“, – sakė ji.

LNKC dėl sutarties kon-
sultavosi su Viešųjų pirkimų 
tarnyba. Jos vadovė Diana 
Vilytė sako, kad sprendžiat iš 
VMVT, savivaldybių ir paties 
centro pateiktos informacijos, 
pažeidimų nutraukti sutarčiai 
pakanka.

Baudos „Bruneros“ dėl 
maitinimo Dainų šventėje gali 
siekti 40 tūkst. eurų – S. Liausa

„Mūsų turimomis žiniomis 
ir pagal tai, kaip teigia perkan-
čioji organizacija, fiksuojami 
esminiai sutarties pažeidimai, 
tai reiškia, kad perkančioji or-
ganizacija gali nutraukti sutar-
tį ir tiekėją įtraukti į nepatiki-
mų tiekėjų sąrašą. Ir tai turbūt 
būtų logiška pabaiga šios isto-
rijos bei principingas ir atsa-
kingas sprendimas“, – BNS 
sakė D. Vilytė.

Dainų šventės dalyvius šie-
met maitino bendrovės „Rie-
kė“ ir „Ovantis“ bei viešoji įs-
taiga „Bruneros“. Pirmos dvi 
minėtos įmonės kartu laimėjo 
154 tūkst. eurų vertės viešąjį 
pirkimą, o dviejų „Bruneros“, 
anksčiau veikusios „Kretin-
gos maisto“ pavadinimu, lai-
mėtų pirkimų vertė siekė 667 
tūkst. eurų..  BNS

atKelta IŠ 1 p.
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Britanija vasarai siūlo darbą: skaičiuoti drugelius
Britams, nesugalvojantiems, ką veikti karščiausią per daugelį metų vasarą, šalis siūlo ... skaičiuoti 
drugelius. „Didįjį drugelių skaičiavimą“ Britanija rengia norėdama padėti ekspertams įvertinti 
aplinkos sąlygas. Žmonių prašoma skirti 15 minučių drugelių rūšių skaičiavimui. Pernai šiame 
vabzdžių apsaugos organizacijos tyrime dalyvavo daugiau kaip 60 tūkst. savanorių. 

  Pakistane per išpuolį prieš rinkimus sužeistas kandidatas mirė
Likus vos trims dienoms iki Pakistano visuotinių rinkimų, šalyje sekmadienį mirė per mirtininko 
išpuolį sužeistas kandidatas. Sekmadienio rytą Pakistano šiaurės vakaruose sprogimo metu buvo 
sužeistas kandidatas Ikramula Gandapuras, kuris vėliau kariškių ligoninėje mirė. Per sprogimą taip 
pat žuvo politiko vairuotojas ir buvo sužeisti dar penki žmonės.

atKelta IŠ 1 p.

rapijos klebonas kanauninkas 
dekanas Jonas Baliūnas. Iškil-
mių metu buvo pašventinta ir 
nauja sakykla.

Altorius – svarbiausia 
bažnyčios vieta

Naujasis altorius įrengtas 
pagal Vatikano II Susirinki-
mo liturginius reikalavimus ir 
atitinka bažnyčios architektū-
rinį stilių. Altorius pagamintas 
Osvencime (Lenkija), bažny-
tinių baldų dirbtuvėje.

Prienų Kristaus Apsireiški-
mo bažnyčios klebonas Jonas 
Baliūnas priminė, kad bažny-
čios altorius yra vieta, kur au-
kojama Šventoji Mišių auka. 
Altorius mums primena Kris-
tų, kuris už visus žmones pasi-
aukojo ant kryžiaus. Kunigas 
ar vyskupas, aukodamas šv. 
Mišias, vos priėjęs prie alto-
riaus, jį pagarbiai pabučiuo-
ja, o per iškilmingas apeigas 
smilko, apeidamas aplinkui. 

Šv. Mišių pabaigoje, palai-
minęs susirinkusiuosius, ku-
nigas ar vyskupas altorių vėl 
pabučiuoja, taip išreikšdamas 
pagarbą Kristui. Vyskupas 
kryžiaus ženklu tepa altoriaus 
mensą Katedroje Didįjį Ke-
tvirtadienį pašventintu (Kriz-
mos) aliejumi ir palydi specia-
lia malda: „Pažvelk, Viešpatie, 
į šį altorių, paruoštą švęsti Ta-
vo paslaptis. Tebūnie jis mūsų 
garbinimo ir padėkos Dievui 

Prienų bažnyčioje konsekruotas naujasis altorius
centras. Tebūnie aukuras, ant 
kurio sakramentų pavidalu au-
kojame Tavo Sūnaus auką. Te-
būnie stalas, ant kurio laužome 
gyvenimo Duoną ir geriame 
vienybės Taurę. Tebūnie šalti-
nis, iš kurio trykšta amžinasis 
išganymo vanduo.“ 

Altoriaus dešinėje pusėje 
yra įrengtas pulpitas (sakykla) 
– Dievo žodžio stalas. Nuo 
jo bažnyčioje susirinkusiems 
žmonėms tinkamai pasiruošę 
pasauliečiai skaito Šventojo 
Rašto skaitinius, vyskupai, ku-
nigai ir diakonai skelbia Evan-
geliją, pamoksluose paaiškina 
girdėtus Viešpaties žodžius, 
perteikia katalikų bažnyčios 
mokymus.

Vyskupas ragino 
skirti laiko dvasiniams 

dalykams
Kreipdamasis į tikinčiuo-

sius ir sakydamas pamokslą 
Vilkaviškio vyskupas Riman-
tas Norvila priminė, kad baž-

nyčia turi savo reikalavimus ir 
joje taip pat vyksta pokyčiai. 
Vatikano II Susirinkime šalia 
įvairių bažnyčios gyvenimo 
aktualijų buvo aptarti ir litur-
giniai dalykai – buvo stengia-
masi Eucharistijos šventimą 
priartinti prie žmonių: kuni-
gas atsisuko veidu į tikinčiuo-
sius, altoriai taip pat pasislin-
ko arčiau žmonių, tačiau liko 
ypatingoje bažnyčios vietoje 
– presbiterijoje. 

Altorius primena stalą, prie 
kurio vyko Paskutinė vakarie-
nė ir buvo įsteigtas Eucharisti-
jos sakramentas. 

Nuo seno bažnyčių altoriai 
buvo puošiami krikščioniška 
simbolika. Ir naujojo Prienų 
bažnyčios altoriaus priekinė-
je dalyje yra įprasti simbo-
liai IHS, ženklinantys Kristų 
– mūsų Atpirkėją. 

Ant viršutinės altoriaus da-
lies, vadinamos mensa, po 
konsekravimo tiesiamos stal-
tiesės. Jos primena drobules, 
kuriose buvo suvyniotas nu-
kryžiuotasis Viešpats.

Vyskupo R. Norvilos teigi-
mu, ir bažnyčia, ir joje esantis 
altorius, ir pats Mišių aukoji-
mas turi labai daug simbolių, 
kuriuos apmąstant galime ge-
riau pažinti tikėjimo slėpinius. 
Ir tai mus augina vienybėje su 
Viešpačiu, o mūsų tikėjimą da-
ro vis gilesnį ir tvirtesnį. 

Pasak vyskupo, altoriaus 
konsekravimas – itin svarbus 

momentas. Altorius yra ir sta-
las, prie kurio susirenkame 
dvasinei puotai, kaip šeima 
susirenka bendrystei – ne tik 
pasistiprinimui maistu, bet ir 
šeimos sustiprinimui. Prie alto-
riaus susirenkanti Dievo tauta 
išgyvena tikėjimo bendrystę. 

„Pulpitas (sakykla) duoda 
galimybę išgirsti Dievo žo-
dį. Žmogus skubėdamas kas-
dienybėje dažnai nesuranda 
pakankamai laiko apmąstyti 

Dievo žodį, gilintis į jį. Baž-
nyčia ragina, kad šventą die-
ną – sekmadienį –paliktume 
visus darbo rūpesčius (net žo-
liapjoves bei kitus panašius 
įrankius) ir skirtume šiek tiek 
laiko dvasiniams reikalams – 
Kristaus mokymui, Dievo žo-
džiui, kad nusiraminę po visų 

darbų ir rūpesčių galėtume tą 
mums labai svarbų Dievo žo-
dį geriau suprasti, kad jo dėka 
galėtume taip keisti ir tvarkyti 
savo gyvenimą, kad pasiektu-
me ir Amžinybę“, – kalbėjo 
vyskupas. 

Jis ragino neskubėti, nebėg-
ti, nes beskubant pritrūksta 
vietos ir laiko Dievui, liudyti 
ir dalintis savo tikėjimu, kuris 
auga ir stiprėja lankantis Die-
vo namuose, stiprinantis šven-

ta Eucharistija, Susitaikinimo 
sakramentu, bei linkėjo, kad ti-
kėjimas, kuris auga bendrystė-
je, būtų gyvybingas, džiugus ir 
drąsus, kad palaikytų mus kas-
dieniuose sunkumuose. 

Po apeigų pasirašė 
konsekravimo aktą

Vyskupas R. Norvila pate-
pė altorių Šventuoju krizmos 
aliejumi ir smilkė smilka-
lais. Altorius buvo uždeng-
tas staltiesėmis, papuoštas 
gėlėmis, ant jo pastatytos 
vaško žvakės, kurios buvo 
uždegtos nuo velykinės žva-
kės ugnies.

Altoriaus konsekravimo 
iškilmėms ir šv. Mišioms 
vadovavo Vilkaviškio vys-
kupas R. Norvila. 

Prienų parapijos Kristaus 
Apsireiškimo bažnyčios al-
toriaus konsekravimo aktą 
2018-aisiais Viešpaties Jė-
zaus Kristaus metais liepos 
22 d. popiežiui Pranciškui 
valdant Katalikų bažnyčią, 
švenčiant Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį ir Tra-

kų Dievo Motinos Lietuvos 
Globėjos metus pasirašė Vil-
kaviškio vyskupas Rimantas 
Norvila, dalyvaujant Vilka-
viškio katedros Kapitulos 
pirmininkui ir Vilkaviškio 
katedros klebonui dek. prel. 
kan. Vytautui Gustaičiui, 
Aleksoto parapijos klebonui 
Valiui Zubavičiui, Prienų 
parapijos klebonui kan. Jo-
nui Baliūnui, Prienų parapi-
jos alt. jub. mons. Juozapui 
Užupiui, Prienų parapijos 
vikarui kun. Vitalij Volod-
kovič, Prienų r. savivaldybės 
merui Alvydui Vaicekaus-
kui bei parapijos atstovams 
Rimai Sodaitienei, Sauliui 
Kondrotui, Gediminui Olse-
vičiui, Vytautei Kurtovienei, 
Vytautui Stravinskui. 

Po šv. Mišių bendravimas 
tęsėsiParapijos namų salėje 
vykusioje agapėje. 
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Naujasis „Brexit“ sekretorius grasina neapmokėti pasitraukimo iš ES
Naujasis britų „Brexit“ sekretorius Dominikas Rabas užsiminė, kad Jungtinė Karalystė gali 
neapmokėti 39 mlrd. svarų (43,6 mlrd. eurų) vertės pasitraukimo iš Europos Sąjungos (ES) sąskaitos, 
jei šalys nesusiderės dėl prekybos sutarties. „Negalima, kad viena šalis įvykdytų savo susitarimo 
dalį, o kita – nevykdytų arba vilkintų procesą, arba nesugebėtų įsipareigoti“, – sakė jis.

  Vilniuje eilės darželiuose dar laukia beveik 2 tūkst. vaikų
Vilniuje eilės į savivaldybės darželius nuo rugsėjo laukia dar apie 1,9 tūkst. vaikų, tuo metu įstaigose 
yra dar apie 500 laisvų vietų. Iš viso šiemet į sostinės darželių grupes priskirta apie 8400 vaikų. Tarp 
laukiančiųjų eilėje daugiausia nuo 1,5 iki 3 metų vaikų – 1356, dar 544 vaikai – vyresni nei 3 metų. Iš 
jų apie 700 lanko privačius darželius.

Vasarą leisti gamtoje, 
paplūdimyje ar mieste su 
savo augintiniais įprato 
daugelis šunų šeimininkų. 
Tačiau draudikai 
skaičiuoja, jog kasmet 
fiksuojamos dešimtys 
situacijų, kai pranešama 
apie šunų užpuolimus, 
įkandimus ir kitus 
sveikatos sutrikdymus.

Dresuotojų teigimu, skau-
džias nelaimes dažniausiai le-
mia gyvūno šeimininkų atsa-
komybės stoka bei pačių žmo-
nių nežinojimas, kaip teisingai 
skaityti gyvūno kūno kalbą, 
suprasti, kada prie šuns geriau 
nesiartinti ir kaip teisingai elg-
tis, jei matote, kad šuo ketina 
pulti. Sveikatos sutrikdymo 
bylas administruojantys drau-
dikai sako, kad skausmingų 
susidūrimų skaičius nemažė-
ja, todėl verta susirūpinti, ar 
ne per daug pasitikime savo 
žinojimu, kaip reikia elgtis 
šalia šuns ir su juo.

Statistika nedžiugina
„Atvejų, kai žmonės nu-

kenčia nuo šunų, skaičius iš-
lieka stabiliai aukštas – kas-
met bent po kelias dešimtis. 
Nors vis daugiau kalbama 
apie gyvūnų socializaciją, ta-
čiau nukenčia ir suaugusieji, 
ir vaikai. Po tokių įvykių ten-
ka vykti ir į gydymo įstaigas, 
iškęsti skausmingas vakcinas 
bei dezinfekcijas, siūti au-
gintinių padarytas žaizdas. 
Atkreipčiau dėmesį, kad ne-
mažai nelaimingai pasibai-
giančių situacijų susiklosto 
kaip įprasta kasdienybės dalis 
– kartu leistas laikas, poilsiau-
ta, pramogauta“, – sako drau-
dimo bendrovės BTA asmens 
draudimo specialistas Andrius 
Žilėnas.

Jo teigimu, situacijos, kuo-
met savi ar svetimi gyvūnai 
pasielgia neprognozuojamai, 
būna labai įvairios, o sužeidi-
mai – nuo smulkių įdrėskimų, 
iki įkandimo į veidą.

„Daugelis šunų šeimininkų 
įsitikinę, kad jų šeimos na-
riams augintiniai tikrai nie-
ko blogo nedarys. Deja, bet 
tai tikrai ne visada tiesa. Sa-
vo praktikoje turėjome atve-
jį, kai žmogų užpuolė iš vol-

Svarbu žinoti: kaip elgtis, jei matote, kad galite būti užpultas šuns
jero pabėgęs nuosavas šuo. 
Girdime ir apie itin skaudžiai 
pasibaigiančius atvejus, kai 
nuo gyvūno nukenčia šeimo-
je augantys vaikai. Nemažai 
situacijų, kuomet įkanda kai-
mynystėje gyvenantis šuo. 
Ko gero, rečiausias atvejis, 

kad pavojų sveikatai sukeltų 
visiškai nepažįstamas ir pir-
mą kartą matomas gyvūnas“, 
– dažniausias situacijas vardi-
na A. Žilėnas.

Šunų elgsenos abėcėlės 
– nemokame

Kad tokios tendencijos tei-
singos, pastebi ir  Grėtė In-
dičianskytė, „Wonderdog“ 
šunų akademijos įkūrėja ir 
dresuotoja. Anot jos, tikimy-
bė, kad jus tiesiog agresyviai 
puls pirmą kartą matomas šuo 
– labai menka. 

„Mažai tikėtina, kad šuo tie-
siog ims ir puls, nors prieš tai 
su juo neturėjote jokio kon-
takto. Tačiau neteisingas el-
gesys su gyvūnu, jo siunčia-
mų ženklų ignoravimas gali 
pridaryti bėdos. Žinoti, kaip 
tinkamai bendrauti su gy-
vūnu, naudinga kiekvienam 
žmogui, o ypač tiems, kurie 
mano, kad šunys tiesiog dievi-
na būti niurkomi ir glostomi“, 
– aiškina specialistė.

Dresuotoja nerekomenduo-
ja be šeimininko sutikimo pir-
mą kartą matomo šuns my-
luoti, lenktis prie jo iš viršaus, 
glostyti galvą ar artintis veidu 
– daugumai šunų toks elgesys 
nėra malonus. Šuns šeiminin-
ko pareiga – informuoti, kaip 
teisingai prieiti pasisveikinti 
su gyvūnu. 

„Šuo nėra žaislas ir jis ne-
privalo norėti būti visų pa-
glostomas. Todėl pirmiausia 
reiktų ne prie gyvūno pulti, 
bet bendrauti su šeimininku, 
paklausti jo, ar tikrai galima 
šunį liesti, glostyti ir kaip tei-
singai tai padaryti. Būtina iš-

siaiškinti, ar šuo nieko prieš, 
jei jį glostys, pavyzdžiui, vai-
kas. Toliau labai svarbu ste-
bėti patį gyvūną, „skaityti“ 
jo reakcijas ir suprasti, kad jis 
turi asmeninę erdvę, į kurią be 
akivaizdaus gyvūno sutikimo 
kištis nevalia“, – aiškina dre-
suotoja.

Agresijos akivaizdoje 
nesivadovaukite 

instinktais 
Susidūrus su pirmą kartą 

matomu gyvūnu specialistė 
rekomenduoja nestovėti tie-
siai veidu prieš šunį ir neste-
bėti jo pernelyg įdėmiai, nes 
tokią pozą gyvūnai dažniau-
siai supranta kaip konfron-
taciją. Kur kas geriau stovėti 
šonu į gyvūną ir periferiniu 
žvilgsniu įvertinti, ar jis lin-
kęs į kontaktą ir neatrodo iš-
sigandęs, įsitempęs, ar perne-
lyg dažnai nesilaižo, nedreba, 
neskleidžia garsų.

„Tokie signalai gali bū-
ti ženklas, kad šuo kontakto 
nenori. Tai nebūtinai agresiją 
reiškiančios reakcijos, tačiau 
taip besielgiantį gyvūną būti-
na palikti ramybėje. O jei jau 
matote, kad šuns akys išspro-
gusios, matyti akių baltymai, 
ko ramybės būsenoje net ne-
simato, jo kūnas įsitempęs, jis 
aktyviai laižosi – tai ženklai, 
kad šuo yra nusiteikęs nedrau-

giškai arba kontakto su jumis 
nepageidauja“, – pranašaujan-
čius bėdą signalus vardija G. 
Indičianskytė.

Specialistė pastebi, kad 
daugelis žmonių neįvertina 
fakto, kad šunys loja, kanda 
ar puola ir iš baimės, todėl 

prie akivaizdžiai išsigandu-
sio ir dėl to dantis šiepiančio 
ar urzgiančio šuns taip pat ne-
reikėtų artintis. 

Tačiau jei jau atsidūrėte 
situacijoje, kai matote, kad 

šuo puola jus ar jūsų aplinko-
je esantį žmogų, pagrindinė 
taisyklė viena – būtina išlik-
ti ramiam. 

„Natūrali daugelio žmonių 
reakcija yra šaukti, mosikuo-
ti rankomis, galbūt bėgti, bet 
elgtis reikia visiškai priešin-
gai. Išlikite ramūs, giliai kvė-
puokite, nespoksokite į šunį ir 
lėtai pasisukę šonu nusisukite 
nuo gyvūno. Nedirginkite ir 
neprovokuokite šuns papil-
domais garsais ar veiksmais 
– nei švilpukai, nei šauks-
mai, nei kiti dirgikliai jo ne-
atbaidys, priešingai – kels dar 
stipresnį jausmą, kad esate 
grėsmės šaltinis. Įvertinkite 
aplinką ir mėginkite pasinau-
doti joje esančiais daiktais, 
pavyzdžiui, kėde, kuprine ar 
rankine bent jau prisideng-
dami kūną. Jeigu jau vyksta 
šuns puolimas, tuomet būti-
nai veidu bei pilvu gręžtis į 
sieną ar gultis ant žemės, kad 
apsaugotumėte jautriausias 
zonas – pilvą, kaklą, veidą“, 
– pataria specialistė.

G. Indičianskytės teigimu, 

prieš kiekvieną tokį atitikimą 
tikrai būna ne vienas aiškus si-
gnalas, rodantis, kad šuo yra 
sudirgintas, todėl didžiausia 
atsakomybė nelaimės atveju 
tenka augintinio sutramdyti 
nesugebėjusiam, teisingai jo 
kūno kalbos nenuskaičiusiam 
šeimininkui. 

„Būtent šeimininkai priva-
lo užtikrinti, kad šuo nekeltų 
grėsmės nei kitiems šunims, 
nei žmonėms. Viešose vieto-
se dera šunį laikyti prisegus 
pavadėliu, o jeigu šeiminin-
kas žino, jog augintis gali kel-
ti grėsmę aplinkiniams, tai ir 
su antsnukiu. Net jeigu šuo ir 
draugiškas, šeimininkas turė-
tų pasirūpinti, jog jo auginti-
nis nebėgtų prie kitų žmonių 
ar šunų, nes tiek žmonės gali 
bijoti jų augintinio, tiek ir ki-
ti šunys į kontaktą ne visada 
gali atsakyti draugiškai. O no-
rintiesiems su jūsų augintiniu 
draugauti, visada paaiškinkite, 
kaip tai padaryti, arba perspė-
kite, kad šiuo metu geriau prie 
gyvūno nesiartinti“, – sako 
profesionali dresuotoja. 
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Ligos protrūkis Estijos avialinijas „Nordica“ verčia atšaukti skrydžius
Nacionalinės Estijos avialinijos „Nordica“ sekmadienį vėl buvo priverstos atšaukti kelis skrydžius, nes 
dvi dešimtys įmonės pilotų ir skrydžių palydovų susirgo ir negalėjo dirbti. Neįprastai didelį karštajam 
metų laikotarpiui susirgusių darbuotojų skaičių lėmė kondicionavimo sistemos lėktuvuose.

  Japonijoje karščio banga pareikalavo keliolikos gyvybių,  
12 tūkst. žmonių prireikė gydymo
Japoniją apėmusi karščio banga per pirmąsias dvi liepos savaites pareikalavo mažiausiai 15 gyvybių, 
o dar daugiau kaip 12 tūkst. žmonių teko vežti į ligonines, rodo oficialūs duomenys, paskelbti 
daugelyje šalies miestų oro temperatūrai sekmadienį priartėjus prie 40 laipsnių.

Vientisi maudymosi kostiumėliai, išryškinantys figūros privalumus
Vasara – metas, kai 
pasibuvimai su draugais 
persikelia prie jūros, o 
atostogoms renkamės 
šiltus kraštus. 

Pagrindiniu stiliaus akcentu 
tampa maudymosi kostiumė-
liai, o šio sezono topų viršū-
nėse įsitvirtinę vėl į madą grį-
žę vientisi maudymukai. Į ką 
reikėtų  atkreipti dėmesį ren-
kantis vientisus maudymosi 
kostiumėlius, ką pabrėžti, o 
ko vengti, kad jie geriausiai 
atitiktų Jūsų figūros tipą, ir 
kas dabar populiaru, pasakoja 
„Audimo“ dizainerė Gertrūda 
Ramūnaitė.

1. Smėlio laikrodžio 
tipo figūra 

Moterys, apdovanotos smė-
lio laikrodžio figūra, traukia 
aplinkinių žvilgsnius ypač 
moteriškomis kūno linijomis: 
plačiais pečiais, ryškia krūti-
ne, klubais, liekna talija. Visi 
šie privalumai dėvint maudy-
mosi kostiumėlį paplūdimyje 

atsiskleidžia dar labiau. Todėl 
būkite drąsios ir pasitikėkite 
savimi, kadangi šios figūros 
turėtojoms tinka beveik visų 
tipų maudymosi kostiumėliai. 
Nebijokite eksperimentuoti ir 
leisti sau daugiau.

„Kadangi smėlio laikrodžio 
figūros tipažui tinka įvairios 
formos ir modeliai, čia gali-
ma visiškai pasikliauti savo 
skoniu. Galite rinktis įvai-
rių formų, modelių ar raštų 

vientisus maudymukus, svar-
biausia pabrėžkite savo kūno 
linijas. Drąsesnės merginos 
savo formas gali paryškinti 
geometriniais raštais, kontras-
tuojančių spalvų elementais, 
kurie skaido kūno proporci-
jas, arba savo liemens lini-
ją akcentuoti ties juosmeniu 
įsiūtais peršviečiamo audinio 
inkliuzais. Toks detalių pasi-
rinkimas suteiks patrauklumo 
ir padės sustiprinti grakščios 
talijos įspūdį. Subtilesnių va-
riantų mėgėjos gali rinktis 
paprastesnio dizaino, bet ryš-
kių spalvų maudymukus“, − 
vientisų maudymukų privalu-
mus smėlio laikrodžio tipo fi-
gūroms komentuoja dizainerė 
G. Ramūnaitė.

2. Maudymukai 
plačių pečių 
savininkėms

Platūs pečiai moteris trikdo 
tuomet, kai jos galvoja, kad 
platūs pečiai yra vyriškumo 
simbolis. Tačiau yra visiškai 

priešingai. Įrodyti tai galite 
pasirinkdama vientisą mau-
dymuką, kuris padės atskleisti 
visus moteriškus privalumus. 
Nuo pečių linijos dėmesį nu-
kreipkite ryškindama kojas, 
akcentuodama nugaros, krū-
tinės sritis. Rinkitės vientisus 
maudymosi kostiumėlių mo-
delius su „V“ formos iškirpte 
ar tinkamai išdėliotomis pe-
tnešėlėmis nugaroje.

„Kadangi platūs pečiai ne 

vienai moteriai kelia diskom-
fortą, verčia gūžtis ir „kūprin-
tis” siekiant susiaurinti pečių 
zoną, joms rekomenduojama 
pabrėžti nugaros ar krūtinės 
sritis. Tai padės nukreipti dė-
mesį į gražiąsias figūros dalis. 
Jeigu renkatės maudymukus 
su atviresne nugara, atkreipki-
te dėmesį į tai, kaip nugaroje 
išdėliojamos petnešėlės. Atvi-
ra nugara su kryžiuotomis pe-
tnešėlėmis, nukreipia dėmesį 
nuo pečių linijos, o kontrasti-
nės petnešos optiškai siaurina 
nugarą, kurdamos siauresnio 
liemens iliuziją. Nerekomen-
duočiau rinktis maudymukų 
iki kaklo nusitęsusia viršu-
tine dalimi, kadangi taip tik 
dar labiau išryškinsite šią kū-
no sritį“, − teigia „Audimo“ 
dizainerė.

3. „Berniukiškų“ 
kūno linijų sudėjimas 

„Berniukiško“ tipo figūra 
pasižymi ilgų kojų ir dažnai 
liekno kūno sudėjimo žave-
siu. Tačiau ką daryti toms 
„berniukiško“ tipo mergi-
noms, kurios svajoja apie 
moteriškus apvalumus? G. 
Ramūnaitė šios figūros tu-
rėtojoms siūlo rinktis vien-
tisus maudymukus su kon-
trastiniais elementais, kurie 
padeda optiškai suformuoti 
patrauklių kūno linijų silue-
tus. Rekomenduojama rink-
tis šviesių ir ryškių atspalvių 
modelius, kurie gali būti de-
koruoti stambiais raštais ar 
geometrinėmis figūromis.

„Norint vizualiai sufor-
muoti moteriškus apvalumus, 
reikėtų rinktis maudymosi 
kostiumėlius su tinkleliais. 
Tinklelio juostelių paskirtis 
– susiaurinti liemenį ir figūrą 
padalinti į tris dalis. Liemens 
srityje esančios dinamiškos li-
nijos suteiks lengvumo ir pa-
brėš kontrastą tarp kitų zonų: 
krūtinės ir klubų, kurios ir do-
minuos Jūsų įvaizdyje. Taip 
pat ieškokite vientisų mau-
domų su kontrastiškais, dina-
miškais elementais juosmens 
srityje, kurie vizualiai prail-
gins liemenį bei sukurs mo-
teriškesnio silueto linijas“, - 
patarimais dalijasi „Audimo“ 

dizainerė G. Ramūnaitė.

4. Maudymukai plačių 
klubų savininkėms

Liaudyje vadinama „mote-
riškoji“ figūra pasižymi siau-
rais pečiais ir dominuojančia 
klubų zona: plačiais klubais 
bei pilnesnėmis šlaunimis. 
Moterys, turinčios tokią figū-
rą, skundžiasi neproporcingo-
mis linijomis, todėl dizainerė 
joms rekomenduotų akcen-
tuoti kaklo, krūtinės sritis bei 
ryškinti viršutinę kūno dalį, 
taip „maskuojant“ plačiausią 
klubų vietą.

„Kadangi šiam figūros tipui 
būdingi siauri pečiai ir platūs 
klubai, dėmesį nuo apatinės 
kūno dalies nukreipkite į vir-
šutinę. Rinkitės tokio vienti-
so maudymuko modelį, kurio 
viršutinė dalis būtų prigludusi 

arčiau kaklo, taip prailginsite 
viršutinę kūno dalį ir išryš-
kinsite pečių liniją. Platesnės 
petnešėlės praplatins siaurus 
pečius ir padės suvienodinti 
kūno proporcijas, o dekora-
cijos viršutinėje dalyje suteiks 
žaismingumo elementų“, − 
komentuoja dizainerė.

5. Maudymukai 
plačiam liemeniui 

maskuoti
Šio tipažo moterų figū-

ra primena obuolį, tad net ir 
esant lieknam sudėjimui su-
siduriama su plataus juos-
mens problema. Netinkamai 
parinkti drabužiai, o ypatingai 
maudymosi kostiumėliai, ga-
li išryškinti nepageidaujamus 
kūno apvalumus, tad geriau-
sia išeitis norint jaustis gerai 
paplūdimyje – vizualiai su-

mažinta liemens apimtis. Tai 
pasiekti padės vizualiai siluetą 
ilginantys maudymosi kostiu-
mėlių modeliai.  

„Šiuo atveju vertėtų rink-
tis maudymosi kostiumėlius 
su giliomis iškirptėmis ties 
krūtine ar nugaroje. Maudy-
mukai turėtų būti tamsesnių 
spalvų arba su kontrastiniais 
marginimais, kurie padės pa-
brėžti skirtumus tarp krūtinės 
ir liemens, vizualiai padidi-
nant krūtinę ir susiaurinant 
liemenį. Silueto padalijimas 
vizualiai padailins kūno lini-
jas. Taip pat svarbus ir audi-
nio pasirinkimas – norint, kad 
juosmuo atrodytų lieknesnis, 
reikėtų rinktis maudymosi 
kostiumėlius su elastanu, kad 
tvirtai aptemptų ir prilaikytų 
taliją“, − patarimus dalina G. 
Ramūnaitė.
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Vilniuje turėtų atsirasti S. Gedos, Kartvelų, Albanų, Kurdų gatvės
EVilniuje, pritarus savivaldybės tarybai, turėtų atsirasti rašytojo Sigito Gedos gatvė, taip pat naujoms 
gatvėms būtų suteikti įvairių tautų pavadinimai. Siūloma, jog  Valų, Kartvelų, Galų, Kurdų, Azerių, 
Albanų pavadinimai būtų suteikti Naujosios Vilnios gatvėms, Nacionalinės premijos laureato poeto, 
vertėjo, eseisto S. Gedos gatvė atsirastų Justiniškėse.

  Izraelis evakavo 800 Sirijos organizacijos „Baltieji šalmai“ narių
Izraelis JAV ir Europos šalių prašymu sekmadienio naktį evakavo į Jordaniją 800 Sirijos gelbėtojų 
organizacijos „Baltieji šalmai“ narių su šeimomis, pranešė armijos radijas. Gelbėtojams savanoriams 
pavojų kėlė Sirijos pietuose puolančios režimo pajėgos, sakoma pranešime. „Baltieji šalmai“, 
sukilėlių teritorijose gelbsti sužeistuosius po aviacijos smūgių, apšaudymo ar sprogimų.

Širdies transplantacijos laukiančio berniuko mama: 
prisiekėme būti geri tėvai
Nacionalinis 
transplantacijos biuras 
kviečia pagalvoti apie 
sergančius vaikus – apie 
visą šeimą užgulančius 
rūpesčius, skausmą, kurio 
niekas negali sumažinti. 
Šis straipsnis – apie širdies 
transplantacijos laukiančio 
berniuko šeimos 
išgyvenimus.

Viktorijos ir Laimono šei-
moje antrasis kūdikis gimė 
sveikas, jo būklė pagal Ap-
gar skalę buvo įvertinta 9 – 
10 balų. Šeima džiaugėsi la-
bai lauktu antruoju vaikučiu, 
augino atžalą nepastebėdami 
jokių ligos požymių. Kūdi-
kiui sulaukus trijų mėnesių, 
profilaktiškai patikrino kar-
diologas, mat šeimos gydy-
toja išgirdo širdies ūžesį. To-
kią diagnozę išgirsta daugelis 
tėvelių, tad nerimauti nebuvo 
dėl ko. Kardiologo pasakyti 
žodžiai išmušė iš vėžių: „Jūsų 
kūdikio širdis tarsi penkerių 
metų vaiko – labai išsiplėtu-
si”. Jau kitą dieną tėveliai sū-
nų vežė į Vilniaus universite-
to ligoninės Santaros klinikas 
– ilgiau nebuvo galima delsti 
nė dienos: „Mes labai tikėjo-
mės, kad Klaipėdos medikė 
bus suklydusi“, – pasakoja 
mama Viktorija.

Tačiau Vilniuje išgirsti žo-
džiai buvo dar baisesni – tri-
jų mėnesių vaikučio širdelė 
iš tiesų pasirodė besanti dar 

didesnė. Gydytoja pasakė 
atvirai: „Žinios labai liūdnos. 
Vaikelio būklė bet kuriuo me-
tu gali tapti kritinė. Jis gali 
bet kada mus palikti“. To-
kios naujienos, suprantama, 
nutvilkė tėvus tarsi verdantis 
vanduo. Atsigavę po patirto 
šoko, tėvai stengėsi susiimti, 
nepanikuoti, guodė vienintelė 

mintis: juk medicina vystosi, 
na, turi būti kažkokia išeitis! 
„Labiausiai mus su vyru pa-
laikė pats Justas, atrodė, kad 
jis, kęsdamas įvairias skaus-
mingas procedūras, daug tvir-
čiau laikosi nei mes, tėvai. To-
dėl neleidome sau pasiduoti, 
nes sūnelis nuo pat pradžių 
priešinosi visoms gydytojų 
prognozėms“.

Prasidėjo medicininiai ty-
rimai. Atsakymai – vis blogi. 
Prognozės – tragiškos. „Mu-
du su vyru palaikėme vienas 
kitą, kad nepalūžtume. Bet 
įsivaizduokite – tikiesi, kad 
gydytojas kalbėdamas suteiks 
nors menkiausios vilties, jog 
yra galimybė bandyti ope-
ruoti, kitaip gydyti, bet tos 
vilties vis nėra, – metų senu-
mo skausmingus išgyveni-
mus prisimena moteris. – Pa-
krikštijome sūnelį ligoninėje. 
Juk suprantate, ką tai reiškia... 
Krikšto vardą išrinkome Mo-
tiejus, kuris reiškia „Dievo 
dovana”.

Girdėdami nieko gera ne-

žadančias gydytojų progno-
zes, tėvai patys užklausė 
apie transplantaciją. Medikai 
patvirtino, jog sergant tokia 
širdies liga, vienintelis būdas 
išgelbėti vaiko gyvybę – do-
noro širdies persodinimas: 
„Klausinėjome gydytojų, pa-
tys ieškojome informacijos, 
gilinomės, kiek tik leido gali-

mybės. Negaliu pasakyti, kad 
labai guodė mintis, jog turime 
laukti transplantacijos. Sūne-
lis mažytis, operacija – sudė-
tinga, kaip jis ištvers, kas bus 
toliau?..“ Justo tėveliams la-
bai sunku susitaikyti su tuo, 
kad transplantacija būtina, 
nes vaikas pažiūrėti visada at-
rodė visiškai sveikas ir guvus 
berniukas: „Mus tik gąsdino 
gydytojų prognozės ir tyrimų 
rezultatai, jie nuo vaiko savi-
jautos skyrėsi kaip dangus ir 
žemė. Todėl žodis „transplan-
tacija“ mums skamba kaip 
nuosprendis“, – pasakoja ma-
ma Viktorija.

Gydytojai sutvarkė doku-
mentus ir berniukas buvo 
įrašytas į transplantacijos lau-
kiančiųjų sąrašą. Socialiniuo-
se tinkluose ši šeima susirado 
kitų šeimų, kurios taip pat turi 
sunkiomis širdies ligomis ser-
gančių vaikučių, bendrauja su 
jomis, dalinasi savo rūpes-
čiais ir džiaugiasi mažytėmis 
pergalėmis. Čia ir medicini-
nėmis žiniomis pasidalina, 

ir informacija – kiek reikia 
laukti širdies transplantacijos. 
„Sužinoję, kad vieną iš mū-
sų grupės vaikučių iškvietė 
transplantacijai, suvokėme, 
kaip viskas trapu, kad tas pats 
ir mūsų laukia – didžiulis ne-
rimas, sunkiai suvokiama bai-
mė, kad viskas gali nutrūkti 
bet kurią akimirką”. 

Iš pradžių girdėdami tik 
blogas gydytojų prognozes, 
klaipėdiečiai sūnų augino 
tarsi steriliame inkubatoriuje 
– saugojo, kad neužsikrėstų 
jokiomis infekcijomis, viską 
šveitė namuose, net vyresnio-
jo sūnaus neleido į darželį, ne-
sikviesdavo į namus draugų 
– kad neatneštų jokių užkratų, 
jokių bakterijų ir virusų. Bet 
vėliau tokio gyvenimo būdo 
nusprendė atsisakyti: „Gy-
venimas nuo visko atsiribojus 
buvo nevisavertis. Abu su vy-
ru suvokėme, kad mūsų vai-
kas turi jaustis ir gyventi taip, 
kaip kiti vaikai. Vyras dirbo, 
aš ėmiau lankyti kursus, kad 
vaikas matytų tobulėti sie-
kiančią mamą ir taip semtųsi 
stiprybės“, – gyvenimo pa-
mokas dėsto moteris. 

Transplantacijos laukiantys 
recipientai, kurių sveikatos 
būklė stabili, iš ligoninės iš-
leidžiami į namus, tačiau visą 
laiką turi būti pasiekiami tele-
fonu – jei atsirastų donoras, 
recipientas turi kuo skubiau 
atvykti į transplantacijos cen-

trą. „Toks laukimas labai se-
kina. Ypač naktys. Sekina to-
dėl, kad transplantacija – tarsi 
viltis pasveikti, tačiau kartu 
tai –  ir didžiulė baimė. Negali 
atsipalaiduoti, užsimiršti, pa-
likti telefoną kažkur toliau – 
o jei paskambins ir neišgirsi? 
Juk prarasi galimybę padėti 
vaikui! Tokia būsena sunkiai 
nupasakojama žodžiais. Su-
pras tik tas, kas turi sunkiai 
sergantį vaiką, kai visą laiką 
tik galvoji, ieškai žinių, klau-
sinėji, bet padėti negali”, – pa-
sakoja mama.

Mažasis mūsų istorijos he-
rojus dabar – vienerių metų 
ir trijų mėnesių. Tėveliai ty-
liai džiaugiasi, kad šiuo me-
tu vyksta savotiškas stebu-
klas. Berniuko sveikatos bū-
klė neblogėja – ji stabili. Pas 
gydytojus mažylis atvyksta 
labai dažnai – daugiau nei 
pusmetį Justą apžiūroms Vil-
niuje veždavo kas mėnesį. 
Pastaruoju metu gydytoja, 
matydama, kad liga nepro-
gresuoja, leido atvykti kas 
tris mėnesius. „Labai norė-
čiau visiems papasakoti apie 
sūnų prižiūrinčius gydytojus. 
Iki sūnaus ligos niekada ne-
susimąstydavome, kokia yra 
gydytojo profesija. Ir koks jų 
darbas. Mūsų vaiką prižiūri 
VUL Santaros klinikų gydy-
toja kardiologė Rita Sudikie-
nė. Pasakyti, kad ši gydytoja 
yra savo srities profesionalė, 

būtų nepaprastai maža. Ji ir 
nuostabi psichologė, ir kaip 
mama, neišsižadanti savo pa-
šaukimo nei dieną, nei naktį, 
nei per atostogas. Ji įsijaučia 
į mūsų, tėvų, situaciją, vis ieš-
ko ir ieško galimybių, kaip 
padėti vaikui. Toks nuoširdus 
palaikymas ir rūpestis išties 
suteikia stiprybės”.

Iki sūnelio ligos jauna klai-
pėdiečių šeima apie organų 
donorystę ir transplantaci-
ją buvo girdėjusi. Patys yra 
kraujo donorai dar nuo stu-
dijų laikų ir apie organų do-
norystę šeimoje yra kalbėję. 
Žinios apie organų persodini-
mą buvo teorinės, niekada net 
nekilo mintis, kad gali tekti 
gilintis į tokią sudėtingą me-
dicinos sritį būtent dėl savo 
vaiko. „Galvojame ne tik apie 
pačią transplantaciją, bet ir 
apie gyvenimą po jos. Dabar 
jau žinome, kad ne tik trans-
plantacija sudėtinga, bet ir po 
to laukia ilgas gydymas, ilga 
reabilitacija, visą gyvenimą 
vartojami vaistai. Suvokiame, 
kad mūsų šeimos gyvenimas 
niekada nebus lengvas ir pa-
prastas, visada gaubs nežinia, 
kas laukia ateity, suprantama, 
kad ir blogiausius įvykius esa-
me aptarę. Dėl to abu su vyru 
sau esame davę pažadą – mes 
turime būti geri tėvai, kad bū-
dami drauge su mumis, mūsų 
vaikai jaustųsi be galo mylimi 
ir laimingi.” NTB 
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Japonija pakrikštijo 2020 metų olimpinių žaidynių talismanus
Japonija oficialiai pristatė futuristinius 2020 metų Tokijo vasaros olimpinių žaidynių talismanus, kurie buvo pakrikštyti superherojų vardais. 
Mėlynais langeliais išmargintas talismanas buvo pavadintas „Miraitowa“. Vardas sudarytas sudėjus japoniškus žodžius „mirai“ (ateitis) 
ir „towa“ (amžinybė). Tuo tarpu rožiniais langeliais išmargintas talismanas parolimpinėms žaidynėms buvo pavadintas „Someity“ – šis 
pavadinimas kilo iš garsiųjų japoniškų sakurų pavadinimo ir iš angliškos frazės „so mighty“ (liet. „toks galingas“).



Agresija vairuojant ne mažesnė grėsmė nei 
alkoholis
Kitam vairuotojui 
neleidžiant persirikiuoti 
ar užkišus prieš 
nosį susinervinate, 
spaudžiate garso signalą, 
mosikuojate rankomis 
ir norite pamokyti jums 
neįtikusį vairuotoją? 

Kad ir kaip susierzintumė-
te, privalu atminti, kad agre-
syvus ir impulsyvus vairavi-
mas, kaip ir vairavimas išgė-
rus, viena iš didžiausių grės-
mių ir incidentų priežasčių 
keliuose.

Daugeliui vairuotojų teko 
atsidurti situacijoje, kai kaž-
kas netikėtai persirikiuoja, 
nors jau pats planavai pradėti 
šį manevrą. Tuomet kyla nei-
giamos emocijos, susierzini-
mas ir visas dėmesys sutelkia-
mas ne į vairavimo procesą, o 
į piktinimąsi ir norą atsilyginti 
tuo pačiu.

„Naujausi tyrimai rodo, 
kad beveik pusė vairuotojų, 
susidūrusių su neatsakingu 
kitų vairuotojų elgesiu, patys 
atvirai atsako reikšdami pa-
sipiktinimą, naudodami gar-
so signalą, rėkdami ar kitaip 
keršydami. Tačiau pyktis ke-
lyje yra ypač svarbus veiks-
nys kalbant apie saugą ke-
lyje. Tai ypač didelė grėsmė 
saugumui, kaip ir alkoholis“, 
– impulsyvių vairuotojų dė-
mesį atkreipia Lietuvos trans-
porto saugos administracijos 
Tarptautinio bendradarbiavi-
mo skyriaus specialistas Ei-
mantas Alminas.

Vytauto Didžiojo univer-
siteto Psichologijos katedros 
docentė dr. Kristina Žardec-
kaitė-Matulaitienė sako, kad 
dažniausiai kelyje nedraugiš-
kai elgiasi tokie vairuotojai, 
kurie pasižymi nepalankio-
mis kitiems žmonėms savy-
bėmis: impulsyvumu, ego-
centriškumu, agresyvumu.

„Jeigu žmogus galvoja tik 
apie savo reikalus (svarbu – 
kuo greičiau suvežioti vaikus, 
nulėkti į parduotuvę ir pan.) 
ir, jo nuomone, tie reikalai 
skubiausi ir svarbiausi, jį gali 
erzinti ir kito vairuotojo lėtas 
ar netinkamas elgesys. Prie-
šiškos reakcijos kelyje taip 

pat galima tikėtis iš žmogaus, 
kuris labai greitai netenka pu-
siausvyros, nemoka laukti, 
neturi kantrybės ir nekontro-
liuoja savęs konstruktyviai 
– ne pagal jį vykstantys da-
lykai gali išprovokuoti agre-
syvią reakciją kelyje“, – apie 
nedraugišką vairuotojų elge-
sį kelyje sako docentė dr. K. 
Žardeckaitė-Matulaitienė.

Mokslininkė pažymi, kad 
mūsų šalyje mandagaus vai-
ravimo kultūros labai trūks-
ta. Tačiau, anot pašnekovės, 
situacija šiek tiek keičiasi 
(pavyzdžiui, esant kelio su-
siaurėjimui dalis vairuotojų 
gražiai praleidžia po vieną 
automobilį). 

„Vairuotojai, stebėdami 
vieni kitų elgesį, perima tam 
tikrą bendravimo būdą (pa-
vyzdžiui, jei kiti vairuotojai 
užkiša automobilį, tai ir aš ga-
liu). Be to, gali įsijungti mąs-
tymas, „su manim negražiai 
pasielgė, tai aš irgi kitam taip 
padarysiu”. Empatiškumas 
(įsijautimas į kito žmogaus 
padėtį) ir bendruomenišku-
mas galėtų padėti formuoti 
draugiškesnį vairuotojų elge-
sį“, – sako VDU Psichologi-
jos katedros docentė.

E. Eimantas ir K. Žardec-
kaitė-Matulaitienė sako, kad 
pyktis kelyje ir agresyvus vai-
ravimas gali lemti ir  šiurkš-
čius Kelių eismo taisyklių pa-
žeidimus bei didina patekimo 
į eismo įvykį riziką.

Žurnalas „Keliai ir kelio-
nės“ (angl. „Road and travel“) 
teigia, kad  į  kitų vairuotojų 
klaidas ar neapdairų elgesį 
agresyviau linkę reaguoti vy-

rai. Didžioji dalis agresyviai 
į įvykius kelyje reaguojančių 
vairuotojų yra jaunesni vai-
ruotojai, patenkantys į 18–
24 metų amžiaus kategoriją. 
Agresyvumui kelyje įtakos 
taip pat turi šeiminė padėtis 
bei tokios detalės kaip kalbė-
jimas telefonu, automobilyje 
esantys keleiviai. 

„Vertinant lyčių skirtumus 
vairuojant, galima pastebėti, 
kad emocingiau į sudėtingas 
ar emocijas keliančias situa-
cijas reaguoja menkiau pasi-
tikintys savo, kaip vairuotojo, 
gebėjimais ar susiduriantys su 
visuomenės stereotipais apie 
vienos ar kitos lyties vairuo-
tojus (pavyzdžiui, visuome-
nėje vis dar gajus požiūris, 
kad moterys yra prastos vai-
ruotojos, ar kad vyrams vai-
ravimas yra vyriškumo rodi-
klis). Tokiu atveju abiejų lyčių 
vairuotojai, siekdami atitikti 
tuos visuomenės lūkesčius, 
ir demonstruoja prie vairo tas 
emocijas, kurios yra „būdin-
gos“ lyčiai – t. y. moterys gali 
rodyti didesnį nerimą ar bai-
mę prie vairo, o vyrai – pyktį 
ir agresiją“, – apie lyčių elge-
sio skirtumus vairuojant sako 
VDU Psichologijos katedros 
docentė dr. K. Žardeckaitė-
Matulaitienė.

Pašnekovė atskleidžia, kad 
vairuotojo emocingumas la-
biau susijęs su žmogaus nervų 
sistema bei asmenybės ypatu-
mais nei su vairavimo patir-
timi ar lytimi. Emocingesni 
yra tie vairuotojai, kurie pa-
sižymi labilia nervų sistema, 
silpnesniu gebėjimu tvarkytis 
su patiriama įtampa ar stresu, 

prastesne savikontrole. Kita 
vertus, K. Žardeckaitės-Ma-
tulaitienės teigimu, neturint 
pakankamos vairavimo pa-
tirties, gali kilti daugiau įtam-
pos, nerimo, kurie gali truk-
dyti nepatyrusiam vairuotojui 
saugiai vairuoti. Tokiu atveju 
patiriamos neigiamos emoci-
jos gali labiau paveikti nepa-
tyrusio vairuotojo elgesį. 

Kad sudėtingose situaci-
jose vairuotojas neįsitemp-
tų, anot mokslininkės, reikia 
ugdyti gebėjimą pažinti ky-
lančias emocijas, nes kontro-
liuoti tai, ko nesuvoki, neįsi-
sąmonini, sudėtinga. Taip pat 
būtina įsisąmoninti, kad vie-
nintelis dalykas, kurį vairuo-
tojas gali kontroliuoti, yra jo 
paties veiksmai ir ketinimai, 
o ne kitas asmuo, koks nors 
reiškinys ar įvykis kelyje. 
Trečia, svarbu pagalvoti apie 
savo elgesio pasekmes (t. y. 
įsivaizduoti, kas bus, kas nu-
tiks, jeigu pasielgsi impulsy-
viai, nepagalvojęs).

„Galiausiai svarbu prisi-
minti auksinę taisyklę – ar 
norėtum, kad su tavimi taip 
pasielgtų, kaip ketini elgtis su 
kitu? Na, o iš paprastų, kas-
dieninių dalykų – svarbu ži-
noti, kas tave nuramina, kas 
pakelia nuotaiką, kas erzina, 
ir, esant tokiai būsenai (su-
nerimusiam, liūdnam ar pik-
tam), arba imtis tų veiksmin-
gų priemonių (pavyzdžiui, 
klausytis nuotaiką keliančios 
muzikos), arba nesėsti prie 
vairo (pavyzdžiui, esant labai 
supykusiam)“, – kaip sušvel-
ninti įtampą prie vairo, pataria 
mokslininkė. LTSA 

Specialistai perspėja: menkas 
nubrozdinimas gali virsti rimtu 
kraujo užkrėtimu
Vasara – aktyvaus 
laisvalaikio metas, kuomet 
daugėja poilsiaujančių, 
keliaujančių, 
pramogaujančių gamtoje 
žmonių. 

Specialistai vardija, kad 
pastaruoju metu žmonės daž-
niausiai skundžiasi nudegi-
mais, nuospaudomis, nubroz-
dinimais ir kitais smulkiais 
kraujo praliejimais ir pataria, 
kokių tinkamiausių priemo-
nių reikia imtis, kad, iš pažiū-
ros, nedidelis susižeidimas 
ar nuospauda nevirstų liga 
– kraujo užkrėtimu. 

„Pastebiu, kad dažniau-
siai vasarą didelių rūpesčių 
žmonėms kelia neprižiūrė-
tos smulkios žaizdelės, ypač 
– avalynės teikiami „malo-
numai“: nutrynimai, nuospau-
dos, pūslės. Žmonės į nedidelį 
kraujavimą ar iškilusią pūslę 
žiūri aplaidžiai ir mano, kad 
tai nesukels rimtų pasekmių, 
tačiau reikėtų suprasti, kad 
netinkamai prižiūrimos ir blo-
gai išvalytos net ir mažiausios 
žaizdos gali supūliuoti, infek-
cija gali išplisti į gilesnius au-
dinius ir sukelti netgi kraujo 
užkrėtimą“, – pasakoja „Gin-
tarinės vaistinės“ vaistininkė 
Rasa Proscevičienė. 

Farmacininkė pastebi, kad 
daugelis žmonių pastebėję 
pūsles ant kojų ar kitų vietų, 
nesiima tinkamų priemonių. 
„Pritrynus pūslę, odą reikia 
papurkšti dezinfekuojamąja 
priemone, leisti jai nudžiūti 
ir užklijuoti specialų pleistrą, 
gydantį nutrynimus. Geriau-
sia naudoti patobulintus hi-
drokoloidinius pleistrus, ap-
saugančius nuo drėgnų nuos-
paudų atsiradimo ir sugerian-
čius žaizdos išskyras. Tokie 
pleistrai suformuoja apsau-
ginę plėvelę odos paviršiuje, 
akimirksniu nuramina skaus-
mą, nepraleidžia vandens, ne-
švarumų, mikrobų ir apsaugo 
nuo infekcijų. Hidrokoloidi-
nį pleistrą ant dezinfekuotos 
odos galima palikti užklijuotą 
kelias dienas – kol jis pats at-
siklijuos“, – pasakoja R. Pros-
cevičienė. 

Dar vienas dažnas vasaros 
„malonumas“ yra įvairūs nu-
brozdinimai, beveik kasdien 
lydintys atostogaujančių vai-
kų ar tėvų dienas. Nusibroz-
dinus odą, pasak R. Prosce-
vičienės, reiktų įvertinti krau-
javimą. „Jei žmogus nevartoja 
kraują skystinančių vaistų ar 
neturi krešėjimo sutrikimų, 
negausus kraujavimas, kuo-
met kraujas teka – „rasoja“ 
– iš pačių smulkiausių krau-
jagyslių (kapiliarų), nėra pa-
vojingas. Dažniausiai kraujas 
per kelias minutes sukreša ir 
žaizdą pakanka dezinfekuo-
ti antiseptiniu purškalu bei 
užklijuoti steriliu pleistru“, – 
pataria „Gintarinės vaistinės“ 
vaistininkė. 

Taip pat, dažnas įsitikini-
mas, kad žaizdą geriau palik-
ti „kvėpuoti“, tikintis, kad ji 
greičiau sugis ar užsitrauks, 
anot R. Proscevičienės, ga-
li tapti pražūtingu – aplinkos 
dulkės, užterštas maudyklų 
vanduo, buityje ar aplinkoje 
naudojamos cheminės prie-
monės, kosmetika, įvairūs kiti 
aplinkos veiksniai ar atsitikti-
numai gali atnešti rimtą nega-
lavimą, kurį įveikti padės tik 
ligoninės gydymas. 

„Atviromis žaizdomis ar 
pūslėmis, net ir pačiomis 
menkiausiomis, būti namuo-
se, ar, juolab, lauke, yra tikrai 
pavojinga. Įvairios infekcijos 
gali sukelti kraujo užkrėtimą, 
kurį reikia nedelsiant gydyti. 
Jei susižeidėte ir pastebėjote, 
kad žaizda ilgai negyja, jos ne-
saugojote, nedezinfekavote ar 
tinkamai neišvalėte, stebėkite 
savo kūno temperatūrą: apie 
kraujo užkrėtimą signalizuoja 
karščiavimas arba, atvirkščiai, 
– netikėtai sumažėjusi kūno 
temperatūra. Tuomet nedel-
siant reikėtų kreiptis į medi-
kus“, – perspėja „Gintarinės 
vaistinės“ vaistininkė. 
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Valdžia neskuba įpareigoti savininkų naikinti Sosnovskio barščius
Valdininkai neskuba rengti taisyklių, kurios įpareigotų savivaldybes ir privačių valdų savininkus 
privalomai naikinti žmogaus sveikatai pavojingus augalus – Sosnovskio barščius. Šių metų vasario 
pabaigoje nuspręsta, kad bus einama „prievolės keliu“ – visiems: ir savivaldybėms, ir gyventojams 
savo žemėje naikinti šį augalą. Tačiau valdininkai ginasi, jog tasyklėms parengti reikia laiko.

  Pasirengimas Pranciškaus vizitui vyksta pakankamai sklandžiai
Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis sako, jog pasirengimas popiežiaus Pranciškaus vizitui 
į Lietuvą vyksta pakankamai sklandžiai. Popiežius Pranciškus Lietuvoje lankysis rugsėjo 22–23 
dienomis. Valstybė vizitui preliminariai išleis beveik 1,75 mln. eurų, o Katalikų bažnyčia apie pusę 
milijono eurų. Rengiantis vizitui, iki liepos vidurio atsiliepė per 1700 žmonių-savanorių.

5 idėjos vasaros desertams: ingredientas – arbūzas 
Jokia karšta vasara 
neįsivaizduojama be 
saldaus ir sultingo arbūzo. 
Maisto gamybos ekspertas 
Aidas Poleninas dalijasi 
idėjomis, kaip galima 
originaliai panaudoti 
arbūzą ir paruošti 
gaivinančius vasaros 
desertus. 

Dėl itin šiltų šį pavasarį vy-
ravusių orų arbūzų paklausa 
netikėtai šoktelėjo jau balandį 
– jų tąsyk buvo nupirkta net 
86 proc. daugiau nei pernai 
tuo pačiu laikotarpiu. Liepą 
ir rugpjūtį arbūzų pardavimai 
pasiekia piką – jų paklausa 
išauga net iki 10 kartų, lygi-
nant su kitais mėnesiais. 

„Arbūzais prekiaujame išti-
sus metus, tačiau tai – vasaros 
vaisius ir nepamainomas ska-
nėstas, norintiems atsigaivinti 
karštomis vasaros dienomis. 
Arbūzuose gausu kalio, kal-
cio, magnio bei natrio, kurie 
padeda žmogaus organizme 
išlaikyti skysčių balansą, o 
įvairūs vitaminai ir kitos nau-
dingosios medžiagos teigia-
mai veikia širdies sveikatą ir 
normalizuojama kraujospūdį, 
stiprina imunitetą bei geriną 
žarnyno veiklą. 

Nepaisant to, kad arbūzą 
net 92 proc. sudaro vanduo, šį 
vaisių galima kuo puikiausiai 
panaudoti ruošiant įvairius 
patiekalus, ypač desertus“, 
– sako „Maximos“ maisto 
gamybos vystymo skyriaus 
vadovas Aidas Poleninas ir 
dalijasi 5 gaivinančių arbūzi-
nių desertų idėjomis. 

Gaivi arbūzų sriuba su 
mėlynėmis

A. Poleninas rekomenduo-
ja išbandyti abejingų nepa-
liksiančią šaltą arbūzų ir mė-
lynių sriubą. „Neabejoju, kad 
kartą paragavus šios sriubos, 
ji taps jūsų vasaros atradimu“, 
– sako jis.

Ruošiant šią sriubą reikės: 
1 kilogramo arbūzo, 1 citri-
nos sulčių, dviejų šaukštų 
cukraus, saujos mėtų lapelių, 
saujos mėlynių ir žiupsnelio 
druskos. „Truksite vos kelias 
minutes – reikės pašalinti ar-
būzų sėklas ir susmulkinti jį 
trintuvu, tuomet supilti ci-

trinos sultis, šiek tiek įberti 
druskos bei dalį mėtų ir gerai 
išmaišyti. Gautą masę bent 
dvi valandas laikykite šaldy-
tuve, o patiekdami suberkite 
mėlynes ir papuoškite liku-
siais mėtų lapeliais“, – sako 
A. Poleninas. 

Arbūzų tortas
Nors vyraujant šiltiems va-

saros orams noras paskanau-
ti kepinių gali pasirodyti su-
mažėjęs, pasak „Maximos“ 
maisto gamybos eksperto A. 
Polenino, arbūziniam tortui 
abejingas neliks nė vienas. 
Priešingai nei dauguma ki-
tų tortų, šis nėra perdėm sal-
dus, o ir jį paruošti nėra su-
dėtinga.

Tešlai prireiks: 300 gra-
mų miltų, minkšto kamba-
rio temperatūros 200 gramų 
sviesto, žiupsnelio druskos, 
3 kiaušinių ir 3 šaukštų grie-
tinės, o gaivinančiam kremui 
– arbūzo, cukraus, žiupsnelio 
citrinos rūgšties ir cinamono, 
šiek tiek citrinos žievelės, 2 
kiaušinių baltymų, taurelės 
konjako.

„Paruoškite tešlą, sumaišy-
dami visus jai skirtus ingre-
dientus ir palikite valandai 
šaldytuve. Per tą laiką pa-
siruoškite kremą: kubeliais 
pjaustytą nuluptą arbūzą kai-
tinkite, kol suminkštės. Tuo-
met įberkite cukraus, citrinos 
rūgšties, cinamono, įtarkuo-
kite citrinos žievelės. Kiek 
pavirę, ataušinkite ir įpilkite 
konjako, taip pat įmaišykite 

iki putų išplaktus kiaušinių 
baltymus. Atšalusią tešlą iš-
kočiokite ir išklokite kepamo-
je formoje, o ant viršaus su-
dėkite arbūzinį kremą. Tortą 
kepkite apie 40 minučių 180 
laipsnių įkaitintoje orkaitėje“, 
– sako A. Poleninas.  

Arbūzų ir braškių 
uogienė

Kitas skanus gardumynas, 
kuriuo paskanauti siūlo mais-
to ekspertas, yra arbūzų ir 
braškių uogienė. Jai paruošti 
reikės po 250 gramų arbūzo 
ir braškių, 1 citrinos sulčių ir 
300 gramų cukraus. 

„Pirmiausia, iš arbūzo išim-
kite sėklas ir pertrinkite jį per 
sietelį. Paruoškite ir braškes, 
pašalindami jų kotelius. Abu 
ingredientus sudėkite į puodą, 
supilkite citrinos sultis ir su-
berkite cukrų. Viską sutrynę 
trintuvu, virkite apie 6 minu-
tes, kol uogienė sutirštės. Nu-
griebę nuo viršaus susidariu-
sias putas, supilkite uogienę į 
sandarius stiklainius ir, atvė-
sinę, mėgaukitės“, – siūlo A. 
Poleninas.  

Arbūzinis glotnutis
Kas geriau atgaivins tuo-

met, kai įkaitusi saulė negaili 
spindulių? Ypač karštą dieną 
A. Poleninas siūlo pasilepin-
ti arbūziniu glotnučiu, kuriam 
paruošti reikės: 1 kilogramo 
arbūzo, 250 ml vandens, 250 
gramų cukraus ir pusės citri-
nos sulčių. „Arbūzą supjaus-
tykite kubeliais ir šiek tiek 

pasmulkinkite trintuvu. Ant 
silpnos ugnies kaitinamame 
vandenyje ištirpdykite cukrų, 
gautą sirupą užpilkite ant ar-
būzo. Įpilkite ir citrinų sultis. 
Tuomet viską supilkite į du-
benį ir palikite šaldymo ka-
meroje dviem valandoms, 
tačiau nepamirškite kas pus-
valandį vis sugrįžti ir pamai-
šyti bestingstantį ledą, kad 
galutinai neužšaltų. Patiekite 
atšaldytose stiklinėse“, – sako 
A. Poleninas.

Arbūzų želė 
A. Poleninas siūlo prisi-

minti ir desertų klasiką – že-
lę. Pasigaminti arbūzų želę 
namuose nebus sudėtinga: 
reikės 800 gramų arbūzo, 4 
šaukštelių cukraus, vienos 
citrinos, šaukšto želatinos ir 
kelių mėtos lapelių. 

„Pirmiausia, pasirūpinki-
te želatina: ištirpinkite pusė-
je stiklinės vandens, palikite 
pusvalandžiui, tačiau per tą 
laiką kelis kartus ją pamai-
šykite. Išėmę arbūzo sėklas, 
supjaustykite jį kubeliais ir 
sudėkite į indą. Užpilkite ci-
trinos sultimis, suberkite cu-
krų ir viską sutrinkite trintuvu. 
Gautą tyrę kiek pakaitinkite, 
sudėkite želatiną ir kelias mi-
nutes pašildykite, tačiau ne-
leiskite užvirti. Tuomet masę 
supilkite į formeles ir palikite 
kelioms valandoms šaldytu-
ve. Patiekdami želę papuoš-
kite ją mėtų lapeliais“, – ska-
naus linki A. Poleninas, mais-
to gamybos ekspertas. 

Mamadieniai ir tėvadieniai 
priklauso abiems tėvams
Šeimos įsipareigojimų 
ir darbo derinimas yra 
vienas sunkiausių iššūkių, 
tačiau ne visi žino, kad 
pagal Darbo kodeksą 
tėvai, auginantys 2 ir 
daugiau vaikų iki 12 metų 
ar vieną neįgalų vaiką iki 
18 metų gali pasinaudoti 
papildomomis poilsio 
dienomis. 

Šios apmokamos poilsio 
dienos vadinamos mamadie-
niais arba tėvadieniais. Jos 
priklauso abiems tėvams kie-
kvieną mėnesį. 

1 papildoma poilsio diena 
per mėnesį: kiekvienam iš tė-
vų, auginančių 2 vaikus iki 12 
metų arba vieną neįgalų vaiką 
iki 18 metų. 

2 papildomos poilsio die-
nos per mėnesį: kiekvienam 
iš tėvų, auginančių 3 ir dau-
giau vaikų.

Šis papildomas poilsio lai-
kas gali būti panaudojamas ir 
kitaip. Pavyzdžiui, jeigu dar-
buotojui priklauso 1 papil-
doma poilsio diena, jis gali 
prašyti sutrumpinti darbo lai-
ką 2 valandomis per savaitę. 
Kitaip tariant, mama ar tėvas 
gali kiekvieną penktadienį ar 
kitą savaitės dieną dirbti 2 va-
landomis trumpiau. 

Jeigu darbuotojui priklau-
so 2 papildomos poilsio die-
nos per mėnesį, jis gali prašyti 
sutrumpinti darbo laiką 4 va-
landomis per savaitę. Vadina-
si, kiekvieną penktadienį ar 
kitą savaitės dieną mama ar 
tėtis gali dirbti 4 valandomis 
trumpiau. 

Darbuotojų, dirbančių il-

gesnėmis nei 8 valandos pa-
mainomis, prašymu šis pa-
pildomas poilsio laikas ga-
li būti sumuojamas kas trys 
mėnesiai.

Laisvas pusdienis pirmąją 
mokslo metų dieną. Tėvams, 
kurie turi 1 ar daugiau vaikų 
iki 14 metų, besimokančių 
pagal priešmokyklinio, pradi-
nio ar bendrojo ugdymo pro-
gramą, ir kurie neturi teisės 
į papildomas poilsio dienas, 
priklauso pusė laisvos dienos 
pirmąją mokslo metų dieną. 
Šis laikas taip pat yra apmoka-
mas mokant vidutinį darbuo-
tojo darbo užmokestį. 

Daugiau kasmetinių atos-
togų vienišiems tėvams. Tė-
vams, kurie vieni augina 
vaiką iki 14 metų ar neįgalų 
vaiką iki 18 metų priklauso 
daugiau kasmetinių atostogų 
– 25 darbo dienos, jei dirba-
ma penkias dienas per savaitę 
ir 30 darbo dienų, jei dirbama 
šešias dienas per savaitę.

Įprastai darbuotojams nu-
matyta minimali kasmetinių 
atostogų trukmė – 20 darbo 
dienų (arba 24 darbo dienos, 
jei dirbama šešias dienas per 
savaitę).

Ką daryti, jei darbdavys ne-
sutinka suteikti papildomos 
laisvos dienos? Jeigu darbda-
vys neužtikrina Darbo kodek-
so nuostatų laikymosi, tuomet 
darbuotojui rekomenduoja-
ma į darbo ginčų komisijas, 
kurios veikia prie teritorinių 
Valstybinės darbo inspekcijos 
(VDI) skyrių.

SOCMIN inf. 
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIūLymAs gALIOjA PRIVATIEms AsmENIms)VERTA žINOTI

REKLAMA

Prienų 
turguje
Vasara jau persirito į 
antrą pusę, tad šilumos 
negaili. Šeštadienio 
rytas buvo šiltas, tačiau 
apsiniaukęs – atrodė, kad 
bus lietaus. Tad susirinkę 
į turgų žmonės nuo 
karščio nekentėjo ir prekių 
dangstyti nereikėjo.

Turguje po truputį keičiasi 
prekių asortimentas – vienos 
išnyksta, o kitos – atsiranda. 
Daržovių kainos keičiasi, kai 
padidėja pasirinkimas, padau-
gėja pardavėjų. Pastarąsias 
savaites sulaukus lietaus, pra-
dėjo augti bulvės, kopūstai, 
morkos, burokėliai, svogū-
nai bei agurkai. Tad už kilo-
gramą nedidelių bulvių prašė 
tik 0,2–0,3 euro, o kilogramą 
didelių ir gražių bulvių buvo 
galima nusipirkti už 0,4–0,5 
euro. Atpigo ir morkos, kurių 
kilogramas jau kainavo 0,6–
0,8 euro, kilogramą svogūnų 
galvučių pardavė už 0,5–0,8 
euro, kopūstų – už 0,5–0,6 
euro. Kilogramas burokėlių 
kainavo 0,5–0,6 euro, agurkų 
(lauko) – 0,4–0,6 euro, šiltna-
minių – 0,6–1 eurą, kalafio-
rų – 1,2–1,5 euro, pomidorų 
– 1–2 eurus (2 eurų prašė už 
„jaučių širdis“). Kilogramą 
šparaginių pupelių buvo gali-
ma nusipirkti už 1,2–1,5 euro, 
cukinijos – už 0,8–1 eurą. Be-
je, kaip jau buvome minėję, 
prekybos centruose cukinijos 
kilogramas kainuoja ne dau-
giau kaip pusę euro).Kilogra-
mą valgomų žirnių pardavė už 

1,5 euro, o šviežiai raugintų 
agurkų – už 1,5–1,8 euro.

Uogos vienos pasibaigia, 
kitos – prasideda. Braškių ir 
trešnių buvo labai nedaug, 
kilogramas kainavo 3,5–4 
eurus. Kilogramas vyšnių 
kainavo 1–1,3 euro, šilauo-
gių – 3,5–3,8 euro, aviečių 
– 3,5–4 eurus, juodųjų ser-
bentų – 1,2–1,5 euro, slyvų 
(geltonų, raudonų, mėlynų) 
– 1,2–1,6 euro. Jau nedaug 
buvo mėlynių, kurių litras kai-

navo 3–3,5 euro. Kilogramą 
ankstyvųjų obuolių pardavė 
už 0,5–0,7 euro, kriaušių – už 
0,7 (mažos kriaušės) ir 1,2 eu-
ro (didelės).

Jau daugiau buvo grybų, 
daugiausia – voveraičių. Ne-

didelis indelis voveraičių kai-
navo 4 eurus, o toks pats in-
delis paberžių ar raudonviršių 
– 8 eurus. Kol kas miškas ne-
skuba lepinti grybautojų, dar 
niekas nesigyrė, kad pavyko 
rasti baravykų. Tačiau jeigu 
orai bus drėgni ir šilti, grybai 
turėtų dygti. 

Ant prekystalių moterys 
buvo išsidėlioję ne tik daržo-
vių ir vaisių, bet turėjo ir pa-
pjautų vištų, kurių kilogramą 
siūlė pirkti už 3,80-4 eurus, 
taip pat ir naminių vištų kiau-
šinių. Dešimtis kiaušinių kai-
navo 1,3–1,8 euro.

Nemažai bitininkų siūlė 
pirkti medaus. Šiemet bitutės 
jo prinešė nemažai. Kilogra-
mas medaus kainavo 6 eurus, 
o pusės litro stiklainiukas – 4–
4,5 euro. Šį kartą kai kurie bi-
tininkai turėjo ir vadinamojo 
lipčiaus medaus. Kas tai per 
medus ir kuo jis skiriasi nuo 
įprasto, paprašiau paaiškinti 
bitininką Robertą Pilauską iš 
Nemajūnų.

„Lipčiaus medų bitės gami-
na ne iš nektaro, kaip įprastą 
medų, o iš augalų sulčių. Šis 
medus turi labai daug minera-
linių medžiagų. Be to, lipčiaus 
medus ilgai išlieka skystos 
konsistencijos. Jis vėliau kris-
talizuojasi, bet turi savybę su-
sisluoksniuoti. Vieni sako, kad 
lipčiaus medus būna tamses-
nis, kiti – šviesesnis. Iš tikrų-

jų medaus spalva labiausiai 
priklauso nuo korio spalvos“, 
– paaiškino bitininkas.

Kaip visada visiems užteko 
ir pieno produktų. Litras pie-
no kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,4–3,6 euro, puskilogramis 
sviesto –3,5–4 eurus, kilogra-
mas varškės – 1,6–3 eurus. 
Sūrį buvo galima išsirinkti 
ir pagal dydį, ir pagal skonį 
– saldaus pieno ar iš varškės 
suslėgtą. Kaina priklausė nuo 
dydžio – 1,5–3,5 euro. 

Iš visų turguje parduodamų 
pieno gaminių nuo pernai aki-
vaizdžiai padidėjo sviesto ir 
grietinės kaina, šiek tiek pa-
kilo ir daržovių kaina.

Beveik kiekvieną šeštadie-
nio rytą nutįsta eilutė prie pre-
kiautojų rūkytais lašinukais ir 
kitais mėsos gaminiais. Tai 
rodo, kad lietuviai mėgsta la-
šinukus, augina kiaules ir vis 
tikisi, kad gal pasibaigs tas 
afrikinis kiaulių maras, kad 
vėl daugiau kaimo žmonių 
savo tvarteliuose laikys kiau-
laites. Populiariausi buvo sū-
dyti ir rūkyti lašinukai, kurių 
kilogramą buvo galima įsigy-
ti už 5,8–6,8 euro, su didesniu 
sluoksniu raumens, labiau prie 
kumpio, taip pat nugarinė kai-
navo apie 8–9 eurus. Kilogra-
mas dešros kainavo 5,5–7 eu-
rus, rūkytų dešrelių – 5,2–5,8 
euro. Kai šiltas oras, daugelis 
žmonių mėgsta su daržovė-
mis suvalgyti gabalėlį lašinu-
kų, toks maistas tinka ir išky-
lai į gamtą.

Paviljone ir kioske netrūko 
šviežios mėsos, nors asorti-
mentas nebuvo gausus – dau-
giausia kiauliena ir paukštie-
na. Kilogramas šoninės kai-
navo 3,3–3,9 euro, kumpio 
–3,9 euro, sprandinės –4,76–
5,1 euro, karbonado – 4,9–5,1 
euro, karkos – 1,8–2 eurus, 
maltos mėsos –3,2–3,8 euro. 
Kilogramas jautienos kaina-
vo 10 eurų. 

Po truputį mažėja prekyba 
naminių paukščių jaunikliais. 
Paukščių augintojai dar turė-
jo atsivežę gerokai paaugusių 
žąsiukų, kuriuos pardavė po 8 
eurus, už ančiukus prašė 3–5 
eurų, o paaugusius mėsinius 
viščiukus pardavė už 1,6–1,8 
euro. Didelius mėsinius kala-
kučiukus (2 mėn.) siūlė pirkti 
už 8–10 eurų. Na, tokio dy-
džio paukščius jau beveik ga-

Būsimiems rinkimams rengiamasi didinti leidžiamų išlaidų limitus
Vyriausybė siūlo padidinti leistinas kandidatų išlaidas per kitąmet vyksiančius rinkimus. Nauja 
skaičiavimo tvarka gerokai padidina išlaidų limitus. Pavyzdžiui, 2016 metais per Seimo rinkimus 
vienas savarankiškas politinės kampanijos dalyvis, šiuo atveju partija, savo kampanijai finansuoti 
daugiausia galėjo išleisti 730 tūkst. eurų. Pagal naują tvarką, ši suma galėtų viršytų 1,1 mln. eurų.

  Per įkaitų dramą Los Andžele nušauta moteris, įtariamasis pasidavė
Viename Los Andželo prekybos centre užpuolikas šeštadienį buvo paėmęs dešimtis įkaitų, nušovė 
vieną moterį, bet paskui pats užsidėjo antrankius ir pasidavė, pranešė policija. Įkaitų drama 
prasidėjo kitoje vietoje 13 val. 30 min. vietos laiku, kai „įtariamasis įsivėlė į šeimos ginčą ... ir šovė į 
savo senelę bei dar vieną moterį“, žurnalistams sakė seržantas Baris Montgomeris.

Grūdai į turgų atkeliauja ir iš Margininkų.

Braškių daigai kainavo 
0,20-0,30 Eur.

lima pjauti . 
Daugiau buvo 4–5 mėnesių 

vištaičių, už kurias prašė 5–6 
eurų, o už vyresnes, jau prade-
dančias dėti kiaušinius – 6,5–7 
eurų. Veislinės dekoratyvinės 
vištos ir gaidžiai buvo bran-
gesni ir kainavo 10–15 eurų. 
Už antis prašė 10–12 eurų, už 
putpeles – 4 eurų.

Kaip visada buvo įvairių 
veislių triušių. Suaugę patinai 
ir patelės kainavo 15–25 eu-
rus,  jaunikliai – 5–10 eurų.

Iš Kauno vyriškis buvo at-
vežęs parduoti keturis nedi-
delius vilkšunius, už kuriuos 
norėjo gauti po 80 eurų. Sa-
kė, kad šunyčiai vakcinuoti, 
jiems jau sugirdyti vaistai nuo 
kirminų, tačiau neturi kilmės 
dokumentų.

Ūkininkų turgavietėje dau-
giausia buvo prekiaujama grū-
dais. Kai kurie vyrai jau džiau-
gėsi naujo derliaus javais, kiti 
pardavinėjo dar pernykščius. 
Kainos kol kas neišaugo, liko 
tokios pačios. Centneris vasa-
rinių kviečių kainavo 9 eurus, 
miežių – 8–9 eurus, kviečių – 
8–9 eurus, žirnių – 12 eurų, o 
centnerį pašarinių miltų buvo 
galima įsigyti už 9 eurus. 

20 kg pakuotė pašarų mėsi-
niams paukščiukams ar lesalų 
vištoms kainavo 8–10 eurų, 2 
kg pakuotė mineralinių priedų 
– 4–5 eurus (priklausomai nuo 
gamintojo).

Nedaug buvo prekiautojų 
įvairiomis prekėmis bei sen-
daikčiais. Matyt, žmonės dar 
atostogauja. NG
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Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, medinė lauko apdaila, pirtys 
ir kiti statybos darbai. Dirbame 
pagal verslo liudijimus. Tel. 8 
603 35880.

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

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

Statome karkasus, dengiame 
stogus, šiltiname sienas, kalame 
dailylentes, atliekame betonavi-
mo, mūro, tvorų montavimo ir 
kitus statybų darbus. Tel. 8 672 
05253.

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

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

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

ĮVAIRIOS PREKĖS

PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

Pušines, beržines, alksnines, 
ąžuolines, drebulines malkas. 
Kaladėlėmis. Atvežu. Tel. 8 625 
97091.

PASLAUGOS

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

žemės ūkis

Parduoda
Pašarines pupas (155 Eur/t). Tel. 
8 671 29691.

Kalnines pušis „Pinus mugo tur-
ra“ (50–70 cm, 1 kartą karpytos, 
3–4 metų, 8–10 Eur/vnt). Tel.: 8 
683 24058, 8 686 70328.

Geros veislės 2 m. ožį. Garbingo 
amžiaus moteris ieško žmogaus 
be žalingų įpročių padėti mažame 
ūkyje (apgyvendintų). Tel. (8 319) 
69387.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
2 kambarių butus

2 k. bt. (38 kv. m., III a. 4 a. name, 
27 500 Eur) Prienų centre. Tel. 8 
611 42762.

NAMUS

Mūrinį sodo namelį (40 kv.m., 
plius rūsys, 7500 Eur) Šilėnuose, 
netoli Nemajūnų (13 km nuo 
Birštono). Tel. 8 616 21788.

GARAŽUS

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

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

Perka arba išsinuomoja san-
dėliavimo patalpas Prienuose. 
Domina įvairūs variantai. Tel. 8 
605 25932.

Brangiai perkame miškus įvai-
raus brandumo: jaunuolynus, 
pribręstančius, brandžius. Tel. 8 
625 44123.

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

REKLAMA

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

VVežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas ir kitus birius krovinius. 
Tel. 8 690 66155.

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

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

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

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

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

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

Mūsų redakcija mėgaujasi ilgai lauktos vasaros  
atostogomis, todėl nuo liepos 16 d. iki liepos 27 d. 

dirbsime trumpesniu grafiku:

Pirmadieniais: 8.00-13.00 val.
Antradieniais: 13.00-17.00 val.
Trečiadieniais: 12.00-17.00 val.

Ketvirtadieniais: 8.00-13.00 val.
Penktadieniais: 12.00-16.00 val.

Šeštadieniais, Sekmadieniais: nedirbsime

Labai atsiprašome visų skaitytojų bei norinčiųjų į  
laikraštį patalpinti skelbimą. Tikimės Jūsų supratingumo 

bei linkime gražios, šiltos bei turiningos vasaros!
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PARyšKINTO sKELBImO KAINA VIENAm KARTUI  
PRIVATIEms AsmENIms - 1,�0 EUR, VERsLO KLIENTAms - �,�0 EUR.sKELBImAI

Dėkoja

Palinguoki, vėjau,  
diemedžio šakelę,
Kad ji sušlamėtų  

liūdesiu giliu.

Jūsų buvo tiek daug, jog 
sunku ir  išvardinti.  
Esame nuoširdžiai  

dėkingi už kiekvieną  
Jūsų žiedą, žodį ir  

paguodą, už pagalbą ir 
paramą palydint  

amžinojo poilsio sūnų, 
brolį, dėdę  

Paulių Stabingį.

Tėvai ir  
sesuo su šeima.

 

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Kelių statybos ir priežiūros įmo-
nė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2. 
Meistro (gali būti studentas); 3. 
Darbų vykdytojo; 4. Buldozerio 
mašinisto; 5. Ekskavatoriaus, 
ratinio ekskavatoriaus maši-
nisto; 6. Greiderio mašinisto. 
Darbas Kauno apskrityje. Įmonė 
įsikūrusi Ilgakiemio k., Kauno r. 
Tel. 8 691 44404.

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

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

Autoservisui darbuotojas Prie-
nuose. Tel. 8 684 56620.

Kita

Atiduoda nugriauto pastato me-
dieną Šilavoto sen., Klebiškio k. 
Tel. 8 608 50409

REKLAMA

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Liepos 25 d. 19 val. Stakliškių 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– lyrikos, muzikos ir dainuo-
jamosios poezijos vakaras su 
Vaidu ir draugais. Įėjimas ne-
mokamas.

Liepos 28 d. nuo 10 val. Jiezne, 
Paežerės stadione – 27-asis Jiez-
no seniūnijos futbolo turnyras.   
Dalyvauja „Centras“, „Kašonys“, 
„Veteranai“, „Ežero krantas“, 
„Mūrai“, „Paukščių galas“.

Liepos 28–29 d. – Veiverių se-
niūnijos vasaros šventė, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui. 

Rugpjūčio 11 d. ir 15 d. – Pa-
kuonio krašto vasaros šventė 
„Šimtmečio Žolinė Pakuonyje“, 
skirta Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečiui. Rugpjūčio 
11 d. Pakuonio parapijos parke 
13.00–16.00 val. Žolinės kermo-
šius. 15.00 val. Šventės atidary-
mas. 15.30–17.00 val. Kiemelių 
prisistatymas. 17.00 val. Prienų 

KLC liaudiškų šokių ansamblio 
„Trapukas“ ir Pakuonio laisvalai-
kio salės folkloro grupės „Obelė-
lė“ koncertas. 17.00–19.00 val. 
Pramogos vaikams. Kūrybinės 
dirbtuvės su linksmaisiais pa-
sakų personažais. 18.00 val. 
Zyplių dvaro liaudiškos muzikos 
kapelos koncertas. 19.00 val. 
Pakuonio laisvalaikio salės vo-
kalinio ansamblio „RE nata“ kon-
certas. Sportinės rungtys, žaidi-
mai, nugalėtojų apdovanojimai. 
20.00 val. Atlikėjų Virginijos ir 
Ramintos koncertas. 21.00 val. 
Grupės „DAR“ koncertas. 22.00 
val. Šventinis fejerverkas.

Rugpjūčio 15 d. Pakuonio Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dan-
gų bažnyčioje. 13.00 val. Tituli-
niai Žolinės atlaidai.  Po Šv. Mišių 
– šventinė agapė ir Jonavos 
liaudiškos kapelos „Lankesa“ 
koncertas Pakuonio parapijos 
parke.

Rugpjūčio 26 d., Serbentinės k., 
Naujosios Ūtos sen., Aldonos 
Lietuvininkienės sodyboje Res-
publikinis klojimo teatrų festivalis 
„Vėtrungė 2018“. Organizatoriai: 
Naujosios Ūtos laisvalaikio salė, 
Naujosios Ūtos seniūnija, seniū-
naičiai, kaimų bendruomenės, 
bibliotekos.

Rugpjūčio 27 d., Prienai, Kęstučio 
g. esančioje žydų žudynių vietoje 
minėjimas, skirtas 77-osioms 
Prienų žydų žūties metinėms. 
Parodos pristatymas. Organiza-
toriai: 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 ekspo-
nuojama ekspedicijų į lietuvių 
tremties ir žūties vietas Sibire or-
ganizatoriaus ir vadovo,  bendri-
jos „Lemtis“ pirmininko Antano 
Sadecko tremties paveldo foto-
grafijų paroda „Negrįžusiems“.

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

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

Prienų krašto muziejuje eks-
ponuojama fotografijų paroda 
„Akimirkos iš keturių ekspedici-
jų“, skirta kraštiečiui keliautojui, 

žurnalistui, visuomenės veikėjui 
Matui Šalčiui.  

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama mokinių meno 
darbų ir piešinių paroda „Mano 
pasaulis“.

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Onutės 
Masterkovienės karpinių par-
oda.

Pakuonio laisvalaikio salėje eks-
ponuojama Birštono meno mo-
kyklos suaugusiųjų dailės studijos 
tapybos darbų paroda. 

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto fo-
tografo Alfredo Pliadžio fotografi-
jų paroda „Sporto akimirkos“.

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

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. Dalyvaus: 
aktorė V. Kochanskytė ir klarne-
tininkas V. Andriuškevičius.

Rugpjūčio 14 d., 19 val. Birštono 
kurhauze prisiminsime J. Vilku-
taičio-Keturakio pjesę „Amerika 
pirtyje“, kuri nuskambėjo kaip 
tautos savimonės akcija, tapo 
unikaliausiu mūsų kultūros isto-
rijoje, o gal ir pasaulinėje prakti-
koje reiškiniu. 

Rugpjūčio 17 d., 19 val. Birštono 
kurhauze rašytojo, politiko ir 
diplomato, kurio atstovavimas 
buvo ne visuomet oficialus, bet 
visuomet vaisingas, I. Šeiniaus 
kūrybos fragmentai ir insteniza-
cijos. Dalyvaus: aktoriai  B. Mar 
ir A. Kazanavičius, fleitininkė M. 
Račkauskaitė.

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminan-
ti 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 1� val.. 
Reikalavimai: 

atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, 
gebėjimas dirbti komandinį darbą. 

Mes siūlome: 
įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje; laiku mo-

kamą atlyginimą, socialines garantijas. Vežame į/iš darbo.
Kreiptis: Birutė, tel. 8 656 22104
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UžsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąjį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIūLymAs gALIOjA PRIVATIEms AsmENIms) TV PROgRAmA

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

 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, lietu-
va 16:30 Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.) 18:15 Auksinis protas 19:30 
Dokumentinė istorinė laida „lie-
tuvos kolumbai” 20:25 loterija 
„Keno loto” 20:30 panorama 
21:18 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Nacionalinė ekspedicija 
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-
mis” 23:00 aukštuomenės dakta-
ras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 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 triukš-
mingi (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 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Gy-
venimiškos 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 Šir-
šių lizdas 00:35 Judantis objektas 
(9) 01:25 Nėra kur bėgti 03:00 Al-
chemija XXI. Vakarų fronte 03:30 
RetROSpeKtYVa 

 
05:05 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 pažadė-
toji 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 Greitojo reagavimo būrys 
00:35 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 01:30 Kaulai 02:20 pelkė 
03:10 ekstrasensų mūšis 04:10 
Nevykėlių dalinys

 
06:00 auklė (46-48) 07:30 Džuna 
(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 agen-
tai (22) 16:50 Kobra 11 (16) 17:55 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius (8) 18:55 Stoties polici-
ja (38) 20:00 Info diena 20:25 Sa-
vaitės kriminalai 21:00 Samdiniai 
be vėliavos 23:05 Specialusis bū-
rys 00:45 persekiotojas (13) 01:30 
Kas žudikas? (41) 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (33) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo 
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su 
D 08:10 „Delta“ (1/10) 09:15 „Ro-
jus“ (92) 10:20 „lemtingas pana-
šumas“ (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 „Vers-
lo 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 „Vers-
lo 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 Ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Vienam gale kablys 09:30 
CSI Majamis 10:30 Moderni šei-
ma 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 Ta-
nia 21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 
Mes valdome naktį 23:50 pėdsa-
kai 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 Lini-
ja, spalva, forma. 08:15 Lietuva 
mūsų lūpose 08:50 Kaip atsiran-
da daiktai 9 09:15 Labas rytas, 
lietuva. 12:00 DW naujienos ru-
sų 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 nuoty-
kiai 1 16:05 Kaip atsiranda daiktai 
9 16:30 laba diena, lietuva. 18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 Naciona-
linis 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 pažin-
tis su nacionalinėmis vertybėmis 
22:40 lietuvių kino klasika. Rie-
šutų duona. 

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 dak-
taro 13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 Seserys 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.) 18:15 Auksinis protas 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lo-
terija „Keno loto” 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas 20:59 loterija 
„Jėga” 21:00 Duokim garo! 22:35 
Gamtos inspektoriai 23:00 Fan-
tastiškas 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 suk-
tinis su Zita Kelmickaite 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 2. 03:50 Sme-
genų paslaptys. Marselis prustas. 
04:00 lRt radijo žinios 04:05 
Klauskite daktaro

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(228) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (229) 07:05 Mano gyveni-
mo 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 Gyve-
nimo 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, Lietu-
va 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 SAVAI-
tĖS HItaS Nojaus laivas 23:40 
Šikšnosparniai. Sunaikinimo ope-
racija 01:20 Širšių lizdas  

 
05:35 Du tėvai ir du sūnūs 06:10 
Televitrina 06:25 Kempiniukas 
plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:55 Kam ta meilė? 08:25 pa-
skutinis iš Magikianų 08:55 Meilės 
sūkuryje 10:00 Tai - mano gyveni-
mas 12:00 tarp mūsų, mergaičių 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpso-
nai 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 sky-
rius 01:15 Kaulai 02:05 pelkė 
03:00 ekstrasensų mūšis 04:00 
Nevykėlių dalinys 04:50 CSI elek-
troninių 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 

Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (8) 12:35 Stoties 
policija (38) 13:45 Asmens sar-
gybinis (2) 14:50 Farų karai (7) 
15:50 teisingumo agentai (23) 
16:50 Kobra 11 (1) 18:55 Sto-
ties policija (39) 20:00 Info diena 
21:00 Universalus karys. Sugrįži-
mas 22:45 Samdiniai be vėliavos 
00:45 persekiotojas (14) 01:35 
Kas žudikas? (42) 02:35 Univer-
salus karys. Sugrįžimas 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Mian-
maras“ 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 „Del-
ta“ (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 „Del-
ta“ (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 „Re-
porteriu“ 18:57 Orai 19:00 „Iššū-
kis“ (4/8) 20:00 Reporteris 20:27 
Orai 20:30 Grilio skanėstai 21:00 
„Ragana“ (1/20) 22:00 Reporte-
ris 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)

 
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Ta-
nia 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 vai-
kų 19:25 Rezidentai 20:00 Fa-
rai 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 Žvaigždžių ke-
lias 00:50 Daktaras Hausas 01:40 
Moderni šeima 02:25 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 02:50 
Simpsonai 

 
05:00 Euromaxx 05:30 panorama 
05:52 Sportas. Orai. 06:00 Lietu-
vos Respublikos himnas 06:05 
Džiazo muzikos vakaras. projek-
tas ,,apIe...’’ 07:10 Džiunglių bū-
rys 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 Stam-
biu planu 14:20 Mūsų miesteliai. 
Daugėliškis. 15:15 pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai 15:25 Detektyvė 
Miretė 15:40 Stebuklingoji Boru-
žėlė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 
9 16:30 laba diena, lietuva. 18:00 
Mokslo sriuba 18:30 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 19:30 Ten, kur 
namai 5 20:25 Kultūros teismas 
21:15 europos kinas. pato din-
gimas 22:55 Šv. Jurgio meno se-
zonas 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.

Trečiadienis, liepos �5 d.

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, lietu-
va 16:30 Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.) 18:15 Auksinis protas 19:30 
Gyvenimas 20:25 loterija „Ke-
no loto” 20:30 panorama 21:18 
Sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
22:30 Vasara su „Dviračio žinio-
mis” 23:00 aukštuomenės dakta-
ras 6 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 2. 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lRt radi-
jo žinios 03:05 Gyvenimas 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Naciona-
linė ekspedicija 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(222) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (223) 07:05 Mano gyveni-
mo 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 Gy-
venimiškos 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 VA-
KaRO 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 pažadė-
toji 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 pa-
saulis 00:35 CSI elektroninių nusi-
kaltimų 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) 

08:35 Farų karai (4) 09:30 Teisin-
gumo agentai (20) 10:30 Kobra 
11 (14) 11:35 Įstatymas ir tvar-
ka. 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 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (7) 18:55 Stoties policija 
(37) 20:00 Info diena 20:25 Nusi-
kaltimų miestas (20) 21:00 Speci-
alusis būrys 22:45 Mirtinas ginklas 
4 01:10 persekiotojas (12) 01:55 
Vanity Fair. Visiškai slaptai (8) 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (32) 06:20 pro-
grama 06:24 tV parduotuvė 
06:40 Kaimo akademija 07:10 4 
kampai 07:40 Vasara tiesiogiai 
su D 08:10 „Delta“ (1/9) 09:15 
„Rojus“ (91) 10:20 „Neišsižadėk“ 
(21) 11:25 „Ragana“ (1/3) 12:30 
„Iššūkis“ (3/1) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/36) 
14:55 „Delta“ (2/21) 16:00 Re-
porteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/38) 18:00 Reporteris 
18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (4/6) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 20:57 Orai 21:00 
„Ragana“ (1/18) 22:00 Reporteris 
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ 
(1/34) 00:05 „Delta“ (1/8) 01:05 
„Iššūkis“ (2/10) 02:00 „Ragana“ 
(1/2) 02:45 „Neišsižadėk“ (15) 
03:35 „Žmogus be praeities“ (4) 
04:20 „Ragana“ (1/2) 

 
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir Ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 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 vai-
kų 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 vaiz-
deliai 02:50 Simpsonai  

 
05:00 panorama. 05:52 Sportas. 
Orai. 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Tarptautinis bigben-
dų festivalis 07:00 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 07:10 Mažasis 
atradėjas 07:25 lesė 07:50 pra-
dėk nuo savęs 08:20 Nacionalinis 
turtas. 08:50 Kaip atsiranda daik-
tai 9 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 po laukinę gamtą 13:10 
linija, spalva, forma. 13:35 Stilius 
14:30 lemtinga diena 15:20 Ma-
žasis atradėjas 15:30 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 15:40 
lesė 16:05 Kaip atsiranda daiktai 
9 16:30 laba diena, lietuva. 18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios 
Kauno dienos 19:00 Maistas ir 
aistros 19:30 ten, kur namai 5 
20:20 Dokumentinė istorinė laida 
„lietuvos kolumbai” 21:15 Didžio-
sios Visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu 4 22:00 Elito kinas 23:35 
aRti. Veidai.  23:50 DW naujienos 
rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje 
00:30 Ieva prudnikovaitė ir „4 tan-
go” 01:25 Komisarė lanc 03:20 
Mano tėviškė. 03:35 atspindžiai. 
paveldo kolekcija. 04:05 Stilius

�1.05 val.

„Pakvaišę dėl Merės“

 

��.�0 val.

„Vagių pasaulis“

 

1�.�0 val.

„Varom!“

 

Šeštadienis, liepos �8 d.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 06:30 Klausi-
mėlis.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 Gam-
tos inspektoriai. 15:43 loterija 
„Keno loto” 15:45 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai (su vertimu 
į gestų k.) 18:00 Klausimėlis.lt. 
18:30 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „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 pasau-
lio 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 Svir-
plys (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 Dra-
kono sūnus (2) 17:30 Geriau 
vėliau, negu niekada (5) 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Madagas-
karas 3 21:15 Mergišiaus pra-
eities vaiduokliai 23:10 Meilės 
guru 00:45 Nojaus laivas 

 
05:30 Du tėvai ir du sūnūs 
06:15 Televitrina 06:30 Ala-
dinas 07:00 ančiukų istorijos 
07:30 Žvaigždžių karai. Sukilė-
liai 08:00 aladinas 08:30 Asilo 
Kalėdos su giesmėmis 08:40 
Kaulų trupintojo legenda 09:00 
Skaniai ir paprastai 09:30 Mais-
to 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 Euro-
jackpot 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 televitri-
na 09:00 Nutrūkę nuo grandi-
nės (6) 09:30 apie žūklę 10:00 

Vaikai šėlsta (8) 10:30 Džiunglių 
princesė Šina (6) 11:30 Mažieji 
gamtos stebuklai 12:40 Antho-
nis 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 termi-
natorius. Išsigelbėjimas 23:45 
aŠtRUS KINaS apsėstieji 
01:30 Dainuok mano dainą   

 
06:00 „pavojingiausios kelio-
nės. Kamerūnas“ 06:30 „Nepri-
jaukinti. Jukonas“ 07:00 progra-
ma 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 Gyveni-
mo 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 rau-
doną rožę 16:00 Žinios 16:13 
Orai 16:15 Rubrika „Saugi vai-
kystė“.” 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 smarag-
dai“ (57; 58) 02:45 „Baltoji ver-
gė“ (23; 24) 04:10 „Geriausios 
nardymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“ 
(2/3; 2/4) 

 
06:10 Televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi dar-
bai pasaulyje 08:30 Sandė-
lių 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 Ri-
zikingiausi skrydžiai pasaulyje 
14:00 Taikinys 15:00 ledo ke-
lias 16:00 Iš peties 17:00 San-
dėlių 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 Spor-
tas. Orai. 06:00 Lietuvos Res-
publikos himnas 06:05 Duokim 
garo!  07:30 Kultūrų kryžke-
lė. Rusų gatvė. 08:05 Misija. 
Vilnija.  08:30 Mokslo sriuba 
09:00 XVI vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – pa-
saulis” 10:25 Henrikas V 13:15 
Klauskite daktaro 14:10 Stilius 
15:05 Giminės ir 16:00 Euro-
maxx 16:30 Svajokliai 17:30 
atspindžiai. paveldo kolekci-
ja. 18:00 prisikėlimo ekspre-
sas – 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 Euro-
pos kinas. pato dingimas. 02:40 
prokurorai 

1�.55 val.

„Tiltas į Terabitiją“
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TREČIADIENIs, �018 m. LIEPOs �5 D., www.NAUjAsIsgELUPIs.LT
PAsKUTINIs PUsLAPIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS 
+21 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+24 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5450 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1163
Data: 2018-07-22

    
49 60 45 10 21 31 13 03 05 23 
67 37 68 18 26 35 55 71 07 52 
11 64 75 42 04 32 27 22 41 58 
20 61 70 44 47 66 51 24

 VISA LENTELĖ
33 36 17 06 14 30 08 15 34 
16 59 02 19 53 72

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

9404.00€ 2
22.50€ 495
1.50€ 13098
1.00€ 20006

PAPILDOMI PRIZAI
0066148 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0310947 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

005*100 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0356036 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0042909 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0127542 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0039720 Automobilis “NIS-
SAN QASHQAI”

013*607 Dviratis AZIMUT

00**127 Išmanioji apyrankė 
BLAUPUNKT

043*595 Kabantis krėslas 
- KAMUOLYS

011*451 Kavos  aparatas 
DELONGHI

040*885 Kepsninė  MUS -
TANG

026*785 Kepsninė  MUS -
TANG

007*224 Kuponas degalams 
(30 Eur)

003*905 Kuponas degalams 
(30 Eur)

009*419 Kuponas kelionei 
(300 Eur)

017*116 Pakvietimas į TV 
studiją

045*734 Pakvietimas į TV

003*803 Pakvietimas į TV

042*146 Pakvietimas į TV

013*993 P a s p i r t u k a s 
KETTLER

0378001 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0172438 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0194083 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

LIEPOS

25
T R E Č I A D I E N I s

VILNIUs
+26

+19
LIEPOS

26
KETVIRTADIENIs

+26
KLAIPĖDA

+19 +28+20

LIEPOS

27
P E N K TA D I E N I s

LIEPOS

28
š E š TA D I E N I s

LIEPOS

29
s E K m A D I E N I s

LIEPOS

30
P I R m A D I E N I s

LIEPOS

31
A N T R A D I E N I s

VILNIUs
+24

+18
+25
KLAIPĖDA

+17 +28+19

VILNIUs
+26

+20
+27
KLAIPĖDA

+19 +28+20

VILNIUs
+27

+20
+29
KLAIPĖDA

+19 +29+20

VILNIUs
+29

+22
+29
KLAIPĖDA

+21 +30+22

VILNIUs
+28

+23
+30
KLAIPĖDA

+21 +31+22

VILNIUs
+28

+22
+30
KLAIPĖDA

+20 +29+22

0357149 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0350937 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

0383074 Pretendentas į 120 
000 Eur

039*515 Siurblys - robotas 
POLARIS

042*565 Sodininko rinkinys 
FISKARS

043*861 Sodininko rinkinys 
FISKARS

036*270 Telefonas SAM -
SUNG GALAXY J3

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
720 000 Eur

Lošimo Nr. 655
Data: 2018-07-22

Tel. 1634
Išmaniuosius telefonus “HU-
AWEI P Smart” laimėjo 60 
žaidėjų:

655-0044*59

655-0024*32

655-0008*47

655-0024*65

655-0045*66

655-0034*68

Piniginius prizus po 250 Eurų 
laimėjo 50 žaidėjų:

655-0014*36

655-0009*94

655-0038*93

655-0019*01

655-0028*48

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
100 X 200 EUR

Lošimo Nr. 286
Data: 2018-07-20

SKAIČIAI
13, 33, 40, 42, 43 + 07, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 22736889.80€ 0

5 + 1 - 582528.30€ 0

5 - 308397.30€ 0

4 + 2 - 7342.70€ 0

4 + 1 - 275.30€ 1

4 - 130.90€ 0

3 + 2 - 62.50€ 5

2 + 2 - 23.30€ 82

3 + 1 - 17.40€ 106

3 - 15.20€  158

1 + 2 - 11.00€ 436

2 + 1 - 7.90€ 1430

PROGNOZĖ: 10 000 000 Eur

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, kalen-
dras, bazilikus, rozmarinus, 

mairūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

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, Ei-

girdė, Jokimas
Tinkamas laikas sėti: 

laiškinius svogūnus, krapus, 
garstyčias, pankolius, kalen-
dras, bazilikus, rozmarinus, 

mairūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Liepos 27 d.
PENKTADIENIS
Saulė teka 05:18
leidžiasi 21:32

Dienos ilgumas 16.14
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Natalija, Panteleonas, Žintau-
tas, Svalia, Sergijus

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vai-

sius, tręšti, netinkamas laikas 
laistyti.

Liepos 28 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasaulinė Hepatito diena 
Saulė teka 05:20

leidžiasi 21:30
Dienos ilgumas 16.10

Pilnatis (15 mėnulio diena)
Ada, Inocentas, Nazarijus, Vy-

taras, Augmina, Nazaras, Vytas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vai-

sius, tręšti, netinkamas laikas 
laistyti.

Liepos 29 d.
SEKMADIENIS

Šv. Morta, Griaustinio diena 
Jūros diena
Žvejų diena 

Saulė teka 05:21
leidžiasi 21:28

Dienos ilgumas 16.07
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Beatričė, Faustinas, Feliksas, 

Morta, Simplicijus, Mantvydas, 
Mantvydė, Laimis

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vai-

sius, tręšti, netinkamas laikas 
laistyti.

Liepos 30 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 05:23
leidžiasi 21:27

Dienos ilgumas 16.04
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Abdonas, Nortautas, Radvilė, 
Donatilė

Tinkamas laikas sėti: 
ridikus, ridikėlius, morkas, pas-
tarnokus, petražoles, braškes, 
žemuoges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti derlių.

Kviečiame Prienų kraš-
to vaikučius ir jų tėvelius 
į „Muilo burbulų sodą”. 
Renginyje džiaugsimės 
vasara ir pristatysime kū-
rybines dirbtuves „Pasaką 
kuria vaikai”, kurios vyks 
Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre rugpjūčio 
21–24 dienomis.

Renginyje:
– Aptarsime kūrybinių 

dirbtuvių „Pasaką kuria 
vaikai“ reikalus;

– Spalvinsime ir deko-
ruosime aplinką;

– Susitiksime su „Peliū-
nės vasara“;

– Dainuosime debe-
sims;

– Šoksime saulei.

Renginys vyks Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro kiemelyje.

Kūrybinių dirbtuvių kai-
na vienam dalyviui 36.00 
Eur (trisdešimt šeši eurai) 
– už maitinimo paslaugas 
ir priemones kūrybinėms 
veikloms. Užsiregistra-
vusiems dalyviams reikės 

pristatyti sveikatos pažy-
mą arba jos kopiją. Tokią 
pažymą (forma 079/a) vai-
kai pristato į mokyklą.

Dalyvių registracija 
vyks iki rugpjūčio 10 d. 
Prienų kultūros ir laisva-
laikio centre.

Žiūrovams įėjimas ne-
mokamas.  PKLC


