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Prienų globos namų 
patrauklumas auga (I)

Atsisakantiems auginti kiaules 
bus siūlomos išmokos

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Prienų globos namai jau 
70 metų yra nemažos 
dalies senjorų paskutinieji 
namai, kur jiems 
suteikiama ne tik globa, 
bet ir parama, atjauta, 
paguoda.

Būtent čia atkeliauja tie 
žmonės, kurie jau neturi ga-
limybės pasirūpinti savimi, 
o vaikai arba artimiausi šei-
mos nariai išvykę toli arba jų 
jau nėra tarp gyvųjų... Prienų 
globos namuose gali apsistoti 
senjorai iš visos Lietuvos.

Patys globos namai įkurti 
1948 m. Mačiūnuose, Prienų 
rajone. Apie 1950 m. jie per-

kelti į dabartinę vietą ant Ne-
muno kranto. Iš pradžių įstai-
goje gyveno apie 50 asmenų, 
o pastačius mūrinį gyvena-
mąjį korpusą – 200. Globos 
namų gyventojai įsikūrę vien-
viečiuose ir dviviečiuose jau-
kiuose kambariuose. 2007 m. 
šalia jau esamo pastato iškilo 
ir naujas šiuolaikinis dviejų 

2007 m. statytas Prienų globos namų korpusas

Nuo rudens šalies kiaulių 
augintojai gali tikėtis 
piniginių kompensacijų 
už tai, kad atsisakys 
auginti kiaules dėl šalyje 
siausiančio afrikinio 
kiaulių maro.

Taip pat kompensacijos bus 
mokamos ir tiems, kurie nu-
spręs šiuos naminius gyvūnus 
auginti, bet sutiks įsirengti 
griežtas apsaugos priemones. 
Išmokų galės tikėtis ir tie gy-
ventojai, kurie vietoje kiaulių 
nuspręs auginti kitus nami-
nius gyvūnus. 

Iki 100 kiaulių turintys ūki-
ninkai galės už papjautą kiau-
lę gauti po 100 eurų. Kitiems 
ūkiniams gyvūnams įsigyti 
bus skiriama 1,5 tūkst. eurų 
parama. Tokia pat parama 
bus suteikiama tiems kiaulių 
laikytojams, kurie nuspręs ir 
toliau jas auginti. 

„Tačiau jeigu jis neatitiks 
reikalavimų arba veterinari-
jos tarnybos įvertins, kad tas 
žmogus, net ir pasinaudojęs 
parama, neturi galimybių tin-
kamai susitvarkyti apsaugą ir 
atitikti reikalavimų, būti sau-
gus ir nekelti grėsmės greta 
esantiems, tada toks ūkinin-
kas kiaulininkystės veiklą tu-

rės nutraukti“, – trečiadienį po 
tarpinstitucinės darbo grupės 
pasitarimo žurnalistams Vy-
riausybėje sakė žemės ūkio 
viceministrė Ausma Miški-
nienė.  

Pasak viceministrės, tai yra 
pirminis pasiūlymas, kuris 
dar savaitę bus tobulinamas 
kiaulių augintojų naudai. Jei-
gu Vyriausybė tokioms prie-
monėms pritars, pirmąsias 
išmokas gyventojai, anot vi-
ceministrės, galėtų gauti jau 
rugsėjį. 

„Lietuvoje kiaulininkystė 
yra ilgametes tradicijas turin-
ti žemės ūkio šaka. Turi teisę 
išlikti ir verstis tiek stambūs, 
tiek smulkūs ūkiai, tačiau 
esant tokiai dideliai  afrikinio 
kiaulių maro problemai ir to-
kią didelę ekonominę grėsmę 
keliančiai, tiek vieni, tiek kiti 
turi būti biologiškai saugūs,“ 
– po pasitarimo sakė A. Miš-
kinienė.

Jos teigimu, rudenį Seimui 
bus teikiami naujų sankcijų, 
kurios bus taikomos reikala-
vimų nesilaikantiems kiaules 
auginantiems ūkininkams, pa-
siūlymai. Konkrečių baudų ji 
dar nenurodė.  BNS

Minint 27-ąją Medininkų 
žudynių sukaktį valstybės 
vadovai ir kiti pareigūnai 
ragina nepamiršti svarbios 
ir skaudžios Lietuvos laisvei 
aukos.

Septynis sovietų omoninin-
kų nužudytus policijos ir mui-
tinės pareigūnus Medininkų 
poste pagerbė premjeras Sau-
lius Skvernelis, vidaus reikalų 
ministras Eimutis Misiūnas, 
pirmasis atkurtos Lietuvos fak-

tinis vadovas Vytautas Lands-
bergis, Seimo vicepirmininkas 
Arvydas Nekrošius, tragediją 
išgyvenęs Tomas Šernas, žuvu-
siųjų artimieji, muitinės, Sienos 
apsaugos tarnybos atstovai.

1991 metų liepos 31-ąją 
Medininkų pasienio poste prie 
sienos su Baltarusija sovietų 
omonininkai nužudė septynis 
Lietuvos pareigūnus – tai Min-
daugas Balavakas, Algiman-
tas Juozakas, Juozas Janonis, 

Algirdas Kazlauskas, Antanas 
Musteikis, Stanislovas Orlavi-
čius, Ričardas Rabavičius nuo 
šautinių žaizdų galvoje mi-
rė ligoninėje rugpjūčio 2-ąją. 
Vienintelio sunkiai sužeisto 
muitinės pareigūno Tomo Šer-
no gyvybę medikams pavyko 
išgelbėti.

Dėl Medininkų žudynių nu-
teistas ir laisvės atėmimo iki 
gyvos galvos bausmę atlieka 
tik buvęs OMON milicinin-
kas Konstantinas Michailo-
vas.  BNS
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FNTT: juodoji buhalterija mažuose servisuose dar įprastas dalykas
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) teigia, kad jos atliekami tyrimai rodo, kad juodoji 
buhalterija mažuose autoservisuoe yra vis įprastas dalykas. Pasak FNTT, automobilių remontą 
apmokėję klientai negauna jokių dokumentų, o oficialioje buhalterijoje nėra jokių duomenų apie 
atliktus darbus ir detalių pakeitimus.

  Nelegali tabako rinka Lietuvoje išlieka stabili – tyrimas
Nelegali cigarečių rinka Lietuvoje išlieka stabili, ji ir toliau yra viena didžiausių Europoje. Pernai Lietuvoje 
suvartota 57 mln. vienetų kontrabandinių cigarečių. Lyginant su 2016 metais, nelegaliu būdu į Lietuvą 
patekęs cigarečių kiekis išliko stabilus ir sudarė šeštadalį (17 proc.) visų šalyje surūkytų tabako gaminių 
(2015 metais – 18,7 proc.). Lietuvos biudžetas 2016 metais negavo iki 62 mln. eurų mokesčių.

aukštų su mansarda korpusas. 
Jame erdvūs kambariai pritai-
kyti neįgaliesiems, įrengtas 
keltuvas bei įvairiems rengi-
niams skirti vestibiuliai. 

Tiesa, šie globos namai nė-
ra tik pastatas su laikinaisiais 
gyventojais. Tai – ne ligoninė, 
kurioje apsistojama tik laiki-
nai. Dalis globos namų gy-
ventojų čia gyvena ilgai, ne-
retai – visą likusį gyvenimą. 
Taigi čia egzistuoja tarsi dar 
vienas pasaulis, jau ne toks, 
kokį mes pažįstame. Čia gy-
venantiems senjorams reikia 
ne tik medicininės priežiūros, 
reabilitacinės pagalbos, bet ir 
pačio elementariausio – gyve-
nimo įvairovės. 

Žvėrinčiaus miško bei Prie-
nų vasaros estrados pašonėje 
įsikūrę globos namai turi ne 
tik didelį ryšį su gamta, bet ir 
su kasdienėmis, rodos, mažo-
mis smulkmenomis. Globos 
namų gyventojams įrengtos 
ir patalpos poilsiui, švenčių 
su artimiausiais giminėmis 
paminėjimui, dvasinio ryšio 
stiprinimui bei, suprantama, 
sveikatingumui. Kas nuos-
tabiausia – patalpos nepri-
mena ligoninės palatų su pli-
komis, liūdesį keliančiomis 

Prienų globos namų patrauklumas auga (I)

sienomis. 
Suprantama, patogumai 

visada kainuoja. Ne išimtis 
ir patogumai globos namų 
gyventojams. Socialinės glo-
bos paslaugas teikiančioje 
įstaigoje už jūsų artimojo ar-
ba jūsų pačių globą, priklau-
somai nuo neįgalumo lygio, 
vienas mėnuo atsieitų 665 ar-
ba 780 eurų. Žinoma, galima 
pasinaudoti ir gyvenamosios 
vietos savivaldybės finansa-

vimu, tuomet globa gali kai-
nuoti ir mažiau.  

Anot globos namų darbuo-
tojų, nors įkainis atrodo ne-
mažas, tačiau gyventojų gy-
venimo kokybės gerinimui 
siekiama surinkti papildomų 
lėšų. Dėl šios priežasties, kar-
tu su kitomis papildomomis 
paslaugomis, naujame kor-
puse yra įrengti 8 kambariai 
laikinų svečių, kuriems glo-

bos paslaugos nereikalingos, 
apgyvendinimui. Šios pa-
slaugos dažniausiai suteikia-
mos gyventojų artimiesiems, 
sportininkams, sporto vete-
ranams. 

Už šias paslaugas surink-
tos lėšos panaudojamos įvai-
riems reabilitacijos įrengi-
mams, funkcinėms lovoms 
bei globos reikmenims pirk-
ti. Esant ribotam rajono savi-
valdybės biudžetui, už papil-

domai uždirbtas lėšas atlie-
kamas ir patalpų einamasis 
remontas. Ne paslaptis, kad 
už lėšas, gautas už papildo-
mas paslaugas, savo patalpas 
arba turtą renovuoja dauge-
lis savivaldybės įstaigų. Per 
praėjusius metus Prienų glo-
bos namai iš apgyvendinimo 
svečių kambariuose paslaugų 
surinko per 3000 eurų lėšų. 
Šiemet tokia suma surinkta 

jau per kelis mėnesius.
Tiesa, anot darbuotojų, nors 

lėšų surinkta daugiau, tačiau 
nepavyks visų jų panaudo-
ti klientų gyvenimo kokybei 
gerinti. Didelių šiųmečių liū-
čių neatlaikė sena globos na-
mų lietaus surinkimo siste-
ma. Sprogus vamzdžiui, buvo 
apsemtos ir pirmame aukšte 
esančios patalpos, ir rūsyje 
esanti darbuotojų persirengi-
mo bei poilsio zona, todėl pa-
pildomų lėšų prireiks ir avari-
jos padariniams likviduoti.

Kaip pripažino globos na-
mų darbuotojai, kur yra pini-
gų, ten visada būna ir proble-
mų. Sunku pasakyti, kodėl 
kyla įvairių nusiskundimų dėl 
papildomai uždirbamų pini-
gų, kai jie ne tik turi būti, bet 
ir yra panaudojami tik globos 
namų gyventojų gerovei. 

Bemaž porą metų, pasikei-
tus aukščiausiai Prienų glo-
bos namų vadovybei, nesi-
baigia anoniminiai skundai. 
Kaip minėjo globos namų 
darbuotojai, skundai visada 
būna parašyti raštu, anoni-
miškai, žargonu, dažnai sto-
kojantys elementarios logikos 
ir, kas įdomiausia, atkeliauja 
„iš išorės“. Pasak globos na-
mų darbuotojų, keisčiausia, 
kad jau porą metų nei patys 
gyventojai, nei darbuotojai 
esamomis sąlygomis beveik 
nesiskundžia. 

Vos prieš keletą savaičių 
Lietuvoje ir net užsienio ša-
lyse jau žinomo „pėsčiųjų žy-
gio Nemuno kilpomis“ orga-
nizatoriai žygio metu taip pat 
laikinai buvo apsistoję nauja-
jame globos namų korpuse. 
Ir nors netgi šįkart iš kažkur 
spaudoje atsirado anoniminis 
nusiskundimas laikinais įna-
miais, tačiau nei gyventojai, 

nei darbuotojai jokių priekaiš-
tų žygeiviams neturėjo, dalis 
jų net neatkreipė dėmesio į 
svečius.

Daugelis iš daugiau nei 
šimto darbuotojų kaip tik 
džiaugėsi permainomis glo-
bos namuose ir savo darbo-
vietę ateityje mato dar švie-
sesnę – ne tik spalvomis, bet 
ir žmonių šypsenomis. Apie 
globos namų ateitį mena ir 

skaičiai. Jeigu vos prieš kelis 
metus Prienų globos namų 
gyventojų skaičius nesiekė 
200, dabar jau užpildytos vi-
sos 210 vietų. Negana to, jau 
susidarė ir norinčiųjų patekti į 
šiuos globos namus eilė. Joje 
– jau 20 laukiančiųjų.

Na, o plačiau apie Prienų 
globos namuose verdantį gy-
venimą papasakosime nau-
jame straipsnių cikle.

Globos namai gyventojams suteikia galimybę ir pasimelsti, ir atsisveikinti su mirusiais bendruomenės nariais. Atskiroje erdvėje Prienų globos namų gyventojai gali pabendrauti su juos lankančiais artimiaisiais giminėmis.

Darbuotojams skirta poilsio zona yra gana asketiška

Tokiuose kambariuose gali pernakvoti gy-
ventojus lankantys artimiausi šeimos nariai.

Tokiuose kambariuose gali pernakvoti gy-
ventojus lankantys artimiausi šeimos nariai.

Apie gyvenimo sąlygas 
Prienų globos namuose pa-
sako ir nuo gyventojų arti-
mųjų gaunamos padėkos.
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Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kaip ginatės nuo karščio? 

Vilma Deltuvienė

Aš mėgstu šilumą, man visai patinka 
tokie orai, gaila, kad nėra laiko maudy-
tis. Žinoma, per karščius geriu daugiau 
vandens, stengiuosi nebūti saulės atokai-
toje. Namuose nekaršta, kad saulė nepri-
kaitintų, žaliuzes užsitraukiu. Sunkiausia 
– darbe: tvanku, kartais net silpna pasi-
daro. Dirbu ligoninėje, ten kondicionie-
rių nėra, o „vėjelis“ negelbsti, juolab kad 
negali prie jo ištisai stovėti. 

Gintautas  
Pokelevičius

Vasara man visiškai normali – jei 
dažniau tokie orai būtų, visi įprastume 
ir nustotume žiopčioti. Reikia džiaugtis 
šiluma, nes vasara tuoj baigsis. Kai ateis 
žiema, tada džiaugsimės šalčiu. Reikia 
džiaugtis visais orais, nors man pačiam 
smagiau, kai šilta. Aišku, per karščius 
geriame daugiau vandens, stengiamės 
ilgai nebūti saulėje, o atsigaivinimui 
kieme turime baseiną. 

Julius Dereškevičius

Nuo karščio gaivinamės paprastais 
metodais – valgome ledus ir geriame 
daug vandens. Žinoma, kai yra galimy-
bė ir laiko, maudomės, tik, gaila, kad 
Prienuose nėra kur maudytis, tenka kitur 
važiuoti. Karštis ir saulė – gerai, nereikia 
į brangius šiltų kraštų kurortus važiuo-
ti, saulės, kartu ir vitamino D, gauname 
namuose. 

Lina Pūkaitė

Nelabai džiaugiuosi karščiu, kai toks 
oras, gera tik prie tvenkinio gulėti. Dabar 
stengiamės gerti daug vandens, ilgai sau-
lėje nebūti. Mano darbas dėkingas – dir-
bu ryte, kol dar nekaršta, dėl to sunkumų 
nekyla. O namus irgi saulė nelabai pri-
kaitina, todėl nekaršta, tad tenka daugiau 
laiko būti kambaryje. 

Onutė Senavaitienė

Slepiuosi nuo saulės, kiek galiu. Sau-
lėje būti gerai tik tada, kai šalia yra ežeras 
ar koks kitas vandens telkinys. Šiluma 
gerai, bet karščiai jau pradeda varginti. 
Man atrodo, kad ši vasara – senoviška. 
Tokie karščiai būdavo, kai aš augau. Rei-
kia džiaugtis vasara, nes tuoj ateis žiema 
ir pasiilgsime šilumos ir saulės. Man vi-
soks oras tinka ir patinka – koks yra, prie 
tokio ir reikia prisitaikyti.  

REKLAMA

Eiffelio bokštas antrą dieną nepriima lankytojų, tęsiantis streikui
Eifelio bokštas ketvirtadienį jau antrą dieną neįsileido jį aplankyti norinčių turistų, nes darbuotojai 
paskelbė streiką dėl naujos prieigos strategijos, kuri, jų nuomone, verčia lankytojus prie statinio 
įėjimo laukti nepriimtinai ilgai. Darbuotojai susipyko vadovybe dėl sprendimo paskirti atskirus liftus 
lankytojams, bilietus įsigijusiems iš anksto ir įsigijusiems kasose prie bokšto.

  Maskva: ant CAR nužudytų žurnalistų kūnų nėra kankinimo žymių
Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad ant trijų šią savaitę darbo kelionės metu Centrinės Afrikos 
Respublikoje (CAR) nužudytų rusų žurnalistų kūnų neaptikta jokių kankinimo žymių. Į CAR jie 
atvyko rinkti medžiagos apie privačios karinės bendrovės „Vagner“ veiklą šioje šalyje. „Vagner“ 
apibūdinama kaip šešėlinė Kremliaus kariuomenė.

27-asis Jiezno seniūnijos futbolo turnyras

Futbolo turnyras – 
vienintelis renginys 
Jiezno seniūnijoje, kuriam 
nereikia skelbimo. Jiezno 
sporto bendruomenė žino, 
kad kiekvienais metais 
paskutinį liepos šeštadienį 
10 val. visi renkasi į 
tradicinį futbolo turnyrą, 
kurį organizuoja Jiezno 
seniūnija ir sporto klubas 
,,Jieznas. 

Šio turnyro ,,krikštatėvis“ 
– futbolo treneris, mokytojas 
Kęstutis Joneliūnas. 1991 me-
tais jis iniciavo šią idėją, kuri 
negęsta daug metų. Jieznas 
turi gilias futbolo tradicijas 
(apie tai rašėme kovo mėne-
sį, kai jiezniečiams buvo pri-
statytas pirmas leidinys apie 
futbolą ,,Futbolas Jiezne“). 
Tai, kad ši sporto šaka labai 
populiari Jiezne, įrodo į šį 
turnyrą susirinkusių koman-
dų skaičius. Šiais metais į 
27-ąjį turnyrą užsiregistravo 
šešios komandos: ,,Mūrai“, 
atstovaujantys daugiabučių 
namų kvartalui, 2017 metų 
čempionė ,,Centro“ koman-
da, subūrusi futbolo mėgė-
jus centrinėje Jiezno miesto 
dalyje iki bažnyčios, ,,Ežero 
kranto“ komanda, kurią su-
daro sportininkai, gyvenan-
tys Jiezno ežero pakrantėje, ir 
,,Paukščių galas“, vienijantis 
futbolininkus iš Jiezno miesto 
dalies nuo bažnyčios Strazdiš-
kių kaimo kryptimi. Džiugu, 
kad komandą turnyrui dar vis 
sukomplektuoja kašoniškiai, 
o vyresnio amžiaus sportinin-
kai, buvę legendinės ,,Jiezno 
technikos“ komandos žai-
dėjai, pastiprinti keliais jau-
nesniais sportininkais, tradi-
ciškai susiburia į ,,Veteranų“ 
komandą.

Iškilmingoje rikiuotėje nau-
jomis aprangomis pasipuošę 
turnyro dalyviai, Jiezno seniū-
no Algio Bartusevičiaus pa-
kviesti, sugiedojo LR himną, 

nes šis renginys, kaip ir visi 
šių metų renginiai, skiriamas 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui.

Vėliau sportininkai tylos 
minute pagerbė išėjusius į 
Anapilį savo kolegas, o vete-
ranai iš karto po iškilmingos 
rikiuotės nuvyko uždegti žva-
kutes ant bičiulių kapų.

Po burtų traukimo koman-
dos buvo suskirstytos į du po-
grupius: viename – ,,Mūrai“, 
„Paukščių galas“ ir ,,Centras“, 
kitame – ,,Veteranai“, ,,Ežero 
krantas“ ir ,,Kašonys“. Pirmo-
se rungtynėse ,,Mūrai“ rezul-
tatu 6:0 sutriuškino ,,Paukščių 
galą“, antrose ,,Ežero krantas“ 
turėjo pripažinti ,,Veteranų“ 
pranašumą (2:3). Nesėkmės ir 
toliau lydėjo ,,Paukščių galą“ 
(gal komandos pavadinimas  
užprogramuotas nesėkmei?), 
tokiu pat sausu rezultatu 6:0 šį 
kartą juos nugalėjo ,,Centras“. 
Nesisekė ir ,,Ežero kranto“ 
komandai, rezultatu 2:3 juos 
įveikė kašoniškiai. Be poil-
sio toliau žaisdami ,,Centro“ 
futbolininkai lengvai įveikė 
,,Mūrus“ (5:1), o ,,Veteranai“ 
su ,,Kašonimis“ pasidalino po 
tašką, nes rungtynės baigėsi 
rezultatu 2:2.

Pasibaigus pogrupių ko-
voms, pirmame pusfinalyje 
aiškus lyderis ,,Centras“ be 
didelio vargo rezultatu 4:0 
įveikė ,,Kašonis“, o antrame 
pusfinalyje ,,Veteranai“ ne-
paliko didesnių vilčių ,,Mū-
rams (3:0). 

Įvertinus uždirbtų taškų 
kraitį, dėl trečios ir ketvirtos 
vietos susikovė ,,Kašonių“ ir 
,,Mūrų“ komandos. Sėkmė 
lydėjo ,,Mūrus“, kurie len-
gvai (5:1) laimėjo prieš ,,Ka-
šonis“ ir iškovojo bronzos 
medalius.

Prieš finalą organizatoriai 
surengė moterų baudinių var-
žybas, kurias laimėjo gimna-
zistė Saulė Valatkevičiūtė. Di-

delė eilė susidarė prie sekreto-
riato stalelio, nes daugelis pa-
noro dalyvauti totalizatoriuje 
dėl čempiono išaiškinimo ir 
galutinio finalinio rezultato. 
Gaila, kad beveik visi, skyrę 
pergalę praėjusių metų čem-
pionei, stipriai ,,Centro“ ko-
mandai, turėjo nusivilti. ,,Ve-
teranai“ jau rungtynių pra-
džioje demonstravo brandesnį 
žaidimą ir po teisėjo švilpuko 
turnyro sekretorė Vilija Valat-
kaitė paskelbė rezultatą 2:0 
,,Centro“ nenaudai. Nuošir-
džiai besidžiaugiančius vete-
ranus atvyko pasveikinti LR 
Seimo narys Vytautas Kam-
blevičius, kuris atsivežė trijų 
nominacijų prizus. Po trumpo 
organizatorių ir kapitonų pasi-
tarimo komandos išsirikiavo 
apdovanojimams. Sportinin-
kų neišgąsdino net prasidėjęs 
stiprus lietus. 

Pirmiausia buvo įteiktos 
nominacijos už įvertinimą 
įvairiose pozicijose. Tomas 
Kuncevičius gavo jauniausio 
žaidėjo prizą. Vyriausio žaidė-
jo nominacijoje daugelį metų 
nepralenkiamas yra legendi-
nės ,,Jiezno technikos“  ir da-
bartinės ,,Veteranų“ komandų 
vadovas Antanas Grušelionis. 
Geriausiu vartų sargu komi-
sija pripažino veteraną Kęs-
tutį Grigonį. Kitas veteranas 
Linas Gusas buvo įvertintas 
kaip geriausias gynėjas. Pers-
pektyviausio žaidėjo nomina-
cija paskirta ,,Ežero kranto“ 
jaunam žaidėjui Karoliui Ša-
kavaičiui. Aktyviausia sirgale 
pripažinta Gabija Pilikauskai-
tė, kuri su savo draugais ir gi-
minaičiais išradingai palaikė 
,,Veteranus“. 

Pirmą kartą per dvidešimt 
septynerius metus tris svar-
biausias nominacijas: ,,Gra-
žiausias įvartis“, ,,Rezultaty-
viausias žaidėjas“ ir ,,Geriau-
sias žaidėjas“ pelnytai laimėjo 
,,Centro“ komandos lyderis 

Ūdrys Žalys. Turbūt nesu-
klysime pavadinę Ūdrį vienu 
geriausiu visų laikų Jiezno 
futbolininku. Jubiliejinio 27-
ojo Jiezno seniūnijos futbolo 
turnyro metu jiezniečiai rinks 
visų laikų geriausią penketu-
ką, į kurį, tikime, neabejotinai 
pateks ir Ūdrys Žalys. 

Bronzos medaliais pasi-
puošė ,,Mūrų“ vyrai, sidabro 
– ,,Centro“ komanda. Jiems 
dar buvo įteikti diplomai ir pi-
niginiai rėmėjo prizai. Aidint 
plojimams, svarbiausi apdo-
vanojimai įteikti 2018 me-
tų Jiezno seniūnijos 27- ojo 
futbolo turnyro nugalėtojai 
,,Veteranų“ komandai. Per-
einamąją taurę čempionams 
įteikė praėjusių metų nuga-
lėtojos ,,Centro“ komandos 
kapitonas Skirmantas Žalys. 
Seniūno pagalbininkės vete-
ranams užkabino aukso me-
dalius, o piniginį prizą, įsteig-
tą Prienų rajono savivaldybės 
tarybos nario Algimanto Ši-
dlausko, įteikė sporto klubo 
,,Jieznas“ atstovas.

Kitais metais Jiezne bus 
pradėtos tvarkyti viešos er-
dvės, planuojami ir futbo-
lo stadiono pokyčiai – bus 
įrengta nauja aikštė su dre-
nažu, nauja danga, vartais, 
kamuolių gaudyklėmis, per-
sirengimo kabinomis ir ki-
ta reikalinga infrastruktūra. 
Žaidėjai galės džiaugtis nauja 
aikšte, bet galime tik spėlioti, 
ar ateityje susirinks į turnyrus 
šešios komandos. Mažėjant 
gyventojų skaičiui, mokykli-
nio amžiaus vaikų, senstant 
sporto bendruomenei, vargu 
ar regėsime mažame mies-
telyje tokį unikalų reiškinį. 
Nuoširdžiai tikime, kad gra-
žios futbolo tradicijos Jiezne 
bus tęsiamos visada, kad kie-
kvienais metais paskutinį lie-
pos šeštadienį visą dieną tęsis 
šauni futbolo fiesta.

Jiezno seniūnijos inf. 
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Pradėjo Šiaurės Korėjos grąžintų amerikiečių karių palaikų atpažinimą
 JAV kariuomenė pradėjo kruopščiai tirti Šiaurės Korėjos perduotus numanomus amerikiečių karių, 
žuvusių per 1950–1953 metų Korėjos karą, palaikus, vėl sugrąžintus į Ameriką. Viceprezidentas ir JAV 
pajėgų Azijoje vadas admirolas per jaudinamą ir iškilmingą ceremoniją oficialiai priėmė palaikus, 
sudėtus į 55 karstus, kai jie buvo atgabenti kariniais transporto lėktuvais iš Pietų Korėjos.

  JAV Senatas patvirtino daugiau nei 700 mlrd. dolerių gynybos biudžetą
 Jungtinių Valstijų Senatas patvirtino 2019 finansinių metų gynybos biudžetą, siekiantį 717 mlrd. 
JAV dolerių, informuoja politinis savaitraštis „Washington Examiner“. Jo žiniomis, biudžeto projekte, 
be kita ko, numatyta skirti lėšų priemonėms atsverti Rusijos įtaką. Taip pat numatyta pristabdyti 
naikintuvų bombonešių F-35 pardavimą Turkijai.

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

2018-07-27 apie 22.20 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Papilvio k., Apynių g. rūksta prieš 
tai kaimynų degintos šakos. At-
vykus PGP, degė du laužai. Laužai 
užgesinti. Laužą kūrenusios pil. 
duomenys neužfiksuoti.

2018-07-28 apie 18.30 val. Birš-
tono sav. K. M. (gim. 1998 m., 
gyv. Birštono sav.) smurtavo prieš 
nepilnametį . K. M. sulaikytas ir 
uždarytas į Alytaus apskrities VPK 
areštinę.

2018-07-28  neblaivi (2,42 prom. 
alkoholio) J. K. (gim. 1979 m., 
gyv. Prienuose) pranešė, kad apie 
21.50 val., namuose, virtuvėje, 
smurtavo sutuoktinis G. K. (3,18 
prom. alkoholio). G. K. (gim. 1975 
m.) sulaikytas 48 val.

2018-07-28 apie 06.20 val. Prienų r. 
namuose, lovoje, rastas P. L.(gim. 
1933 m.) lavonas be išorinių smur-
to žymių.

2018-07-28 kreipėsi D. D. (gim. 1977 
m., gyv. Prienuose, nustatytas 0,55 
prom. girtumas), kad 2018-07-28 
apie 1.30 val. Birštone, išgertuvių 
metu kilusio konflikto metu, prieš 
ją smurtavo sugyventinis V. M. 
(gim. 1976 m.  gyv. Prienuose). V. 
M. sulaikytas 48 val.

2018-07-29 apie 17.35 val. Prienų r., 
Veiverių sen., Papilvio k., neblai-
vaus (2,8 prom. alkoholio) ir teisės 
vairuoti neturinčio vyro (gim. 1990 
m.) vairuojamas automobilis „Mit-
subishi Galant“ įvažiavo į griovį. 
Įtariamais sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-07-31 apie 10 val. Prienuose, 
Dariaus ir Girėno g., patikrinimui 
sustabdžius automobilį „Opel 
Vectra“, jį vairavęs neblaivus (2,10 
prom. alkoholio) vyras (gim. 1962 
m.) sulaikytas ir uždarytas į areš-
tinę.

2018-08-01 apie 21.51 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Gyvių k., Kauno g. važiuojant nuo 
Veiverių link Skriaudžių, nepriva-
žiavus gyvenvietės, nuo Garliavos 
7 km, šalia kelio atvira liepsna 
dega laužas. Atvykę PGP užgesi-
no laužą, degusį 2 m² plote. Kas 
degino, neužfiksuota.

Vaikų dienos stovykla ,,Stipri šeima“ Kašonyse

Liepos 23-28 dienomis 
Kašonių bendruomenės 
vaikams Kašonių 
bibliotekoje buvo suteikta 
galimybė dalyvauti vaikų 
dienos stovykloje, pagal 
rajono projektą ,,Stipri 
šeima“.

Šešias dienas nuo 9.00 iki 
13.00 val. vaikai aktyviai ir 
turiningai leido laiką: vyko 
edukacinės išvykos į Pele-
konių ir Jakniškių kaimus, 
judri veikla gamtoje, susiti-
kimas su alpinistu Vytautu, 
Pelekonių I ir II piliakalnių 
tvarkymas, darbeliai iš šie-
no, medžio, popieriaus, indi-
viduali ir komandinė veikla, 
liaudies šokių mokymasis, 
dainos, skaitymai ir vaišės 
gamtoje.

Pačią pirmą dieną stovy-
klautojai susikūrė taisykles, 
kurių privalėjo laikytis visą 
stovyklos laiką. Ne iš karto 
buvo lengva dirbti komando-
je, žaisti žaidimus be vadovių 
pagalbos. Tačiau greitai viso 
to buvo išmokta. Štai antrą 
dieną vyko edukacinė kelio-
nę į Jakniškių kaimą. Įveikę 
keturis kilometrus, Egidijaus 
Kandroto sodyboje stovyklos 
nariai iš šieno ant medžio 
karkaso gamino gyvūnėlius: 
šernus, stirnas, avis, vilkus ir 
t.t., žaidė, vaišinosi kareiviš-
ka koše. Trečią dieną gamin-
tos dekoratyvinės žuvys:  ant 
medinio kontūro vaikai guašu 
nudažė žuvytes, žaidė eduka-
cinius ir sportinius žaidimus, 
piešė, skaitė. Komandinė vei-
kla jau ėjosi puikiai.

Ketvirtą dieną be žaidimų 
ir kitos komandinės veiklos 
vyko susitikimas su kraštiečiu 

žurnalistu alpinistu Vytautu 
Nosevičiumi. Vytautas atėjo 
su alpinisto kuprine ir visa 
reikalinga įranga, pademons-
travo sportinius sugebėjimus, 
kurių dažnai prireikia kalnuo-
se. Visus sudomino pasakoji-
mas, alpinistų apranga ir įran-
kiai, kuriuos stovyklautojai 
patys čia pat išbandė.

Penktą dieną iš ryto išsi-
ruošėme penkių kilometrų 
žygin į Pelekonių kaimą. Čia 
tvarkėme I ir II Pelekonių pi-
liakalnius. Jiezno seniūnas 
atsiuntė darbininkus, kurie 
piliakalnius nušienavo, o mes 
sugrėbėme žolę. Nuoširdžiai 
padirbėję nuvykome į Onos 
Jieznienės sodybą, kur šei-
mininkė jau laukė su svies-
tui mušti paruošta sviesta-
muše.  Ji ne tik parodė, kaip 
sumušamas sviestas, bet ir 
leido šį darbą išbandyti pa-
tiems. Išplautą ir truputį pa-
sūdytą sviestą tepėme ant su 
lupena iššutintų bulvių ir už-
sigerdami ,,maslionkomis“ 
skaniai suvalgėme. Onutės 
kieme kartu su pelekoniškė-
mis Onute ir Genute šokome 
liaudies šokius. Onutė pamo-
kė keleto tik šiam kraštui bū-
dingų žaidimų ir dainų. Na, o 
po šokių ir dainų šeimininkė 
iš duonkepio traukė geltoną 
spirgais kvepiantį kugelį, ku-
rį susėdę pakluonėje smagiai 
sukirtome.

Šeštadienį stovyklaujan-
tys vaikai tėvelius ir Kašonių 
bendruomenę pakvietė į sto-
vyklos uždarymą. Uždary-
mo metu vaikai parodė savo 
darbelius, kartu su tėveliais 
pašoko išmoktus liaudies šo-
kius, žaidė smiginį ir kvadra-

tą, pasitiesę staltiesę ant žolės, 
vaišinosi.

Vaikai susidraugavo, išmo-
ko žaisti naujus ir jau kažka-
da žaistus sportinius ir edu-
kacinius žaidimus, bendrau-
ti, įvairių darbelių, šokių ir 

dainų. Tad šešių dienų vaikų 
užimtumo stovykla visiems 
taip patiko, kad vaikai ir tėve-
liai priprašė vadovių Romutės 
ir Danutės pratęsti. Pasitarus 
nuspręsta rugpjūčio 6-10 die-
nomis  veiklą tęsti. 

Vaikų stovyklos turi be galo 
daug pliusų: visų pirma, kad 
vaikas prižiūrimas suaugusių-
jų ir nesibasto vienas. Juk ne-
turintys ką veikti vaikai ban-
do patys rasti kuo užsiimti ir 
kartais tos veiklos būna nela-
bai saugios. Leidžiantys vai-
ką į stovyklą užtikrina ne tik 
jo užimtumą, bet ir saugumą. 
Antra, stovykla yra gera vieta 
vaikams susipažinti ir susiras-
ti naujų draugų. Šiais laikais 
dauguma vaikų laiką leidžia 
prie kompiuterio, telefono, 
mažai bendrauja tarpusavyje. 
Stovyklos yra ypač aktualios 
kukliems, nedrąsiems vai-
kams, nes geri vadovai padės 
išmokti susipažinti su naujais 
draugais, jį padrąsins, palai-
kys. Ir trečia – tai puikus bū-
das leisti vaikui pailsėti nuo 
įprasto gyvenimo ritmo, at-
sipalaiduoti, išmokti daug ko 
nauja.   Danutė Bajorienė 
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Prekybos karo baimė smukdo Azijos akcijų indeksus
Azijos rinkos ketvirtadienį sparčiai traukė žemyn, JAV perspėjus apie galimybę kiniškam importui 
taikyti net dvigubai didesnį muito tarifą nei buvo kalbėta iš pradžių. JAV atstovas prekybai Robertas 
Lighthizeris (Robertas Laithaizeris) patvirtino spaudoje pasirodžiusius pranešimus, kad Baltieji rūmai 
svarsto galimybę 200 mlrd. JAV dolerių vertės kiniško importo apmokestinti ne 10 proc., o 25 proc.

  Rusija dujų gavybą šiemet padidino 6,2 proc., eksportą - 6 proc.
Per septynis šių metų mėnesius Rusijoje išgauta 418,654 mlrd. kubinių metrų gamtinių dujų 
- 6,2 proc. daugiau nei prieš metus, pranešė Energetikos ministerija, remdamasi išankstiniais 
duomenimis. Praėjusį mėnesį, palyginti su pernai liepa, gavyba augo 4,8 proc. iki 53,916 mlrd. kubų.

Pranešimas apie Prienų mieste 
esančio Stadiono tvenkinio  
vandens lygio pažeminimą  

Informuojame, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos 
užsakymu 2018 m. rugpjūčio 15–spalio 30 d. bus vykdomi Stadio-
no tvenkinio dumblo valymo darbai. Kadangi būtina iškasti tven-
kinyje susikaupusias dumblo nuosėdas ir suremontuoti išbėgimo 
šachtą, darbų metu bus išleistas visas vandens telkinyje sukaup-
tas vanduo.  

Darbai bus vykdomi pagal projektą ,,Vandens telkinio (tvenkinio), 
esančio Prienų mieste, prie Statybininkų ir J. Lukšos g. sankirtos, iš-
valymas“, suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra.

 Prienų r. savivaldybės informacija

Kokį pavojų knarkimas sukelia knarkiančiajam?
Knarkimas – tai ne tik 
ramybę drumsčiantis ir iš 
proto aplinkinius varantis 
triukšmas. 

Dažnai jį palydi rimti mie-
go sutrikimai, kurie pirmiau-
sia alina pačio knarkiančio-
jo organizmą. Pasak Kauno 
„Kardiolitos“ klinikų Ausų, 
nosies ir gerklės (LOR) ligų 
centro gydytojo otorinolarin-
gologo doc. dr. Tomo Balse-
vičiaus, pusė knarkiančiųjų 
skundžiasi padidėjusiu mie-
guistumu ir darbingumo su-
mažėjimu. O tai sukelia pa-
vojų ne tik pacientui, bet ir 
didina nelaimingų atsitikimų 
riziką.

Stojantis kvėpavimas 
ir dažni prabudimai
Nuolatiniu knarkimu skun-

džiasi daugiau nei 20 proc. 
moterų ir daugiau nei 40 proc. 
vyrų. Kadangi knarkimas 
dažnai yra ir pirmasis rimto 
miego sutrikimo – miego ap-
nėjos simptomas, visiems pa-
cientams, besikreipiantiems 
į specialistus dėl knarkimo, 
rekomenduojamas ir tyrimas 
miego laboratorijoje galimai 
obstrukcinės miego apnėjos 
diagnozei nustatyti.

„Sergant obstrukcine mie-
go apnėja pacientus kamuoja 
kvėpavimo pauzės miego me-
tu. Taip sumažėja kraujo įso-
tinimas deguonimi. Organiz-
mas, norėdamas apsaugoti li-
gonį nuo deguonies trūkumo, 
jį „žadina“. Todėl obstrukcine 
miego apnėja sergančiuosius 
vargina dažni prabudimai ar-
ba mikroprabudimai.

Nors mikroprabudimų pats 
sergantysis neatsimena, nes 
jie tetrunka tik 3-15 sekun-
džių, dėl jų sutrinka normali 
miego struktūra. Sergantieji 
pabunda pavargę, nepailsėję, 
mažėja jų darbingumas, die-
nos metu jie jaučiasi mieguis-
ti, jų miegas pasidaro nera-
mus, vargina prakaitavimas“, 
− galimus miego sutrikimus 
vardija otorinolaringologas.

Miego apnėja
Obstrukcinė miego apnėja 

pasireiškia skirtingomis sta-
dijomis, kurios sunkumas nu-
statomas skaičiuojant kvėpa-

vimo pauzių dažnumą miego 
metu laboratorijoje. Po tyri-
mo, priklausomai nuo pauzių 
dažnumo, įvertinama kompli-
kacijų organizmui rizika, tuo-
met ir parenkamas tinkamiau-
sias gydymo metodas.

„Miego apnėją sukelti gali 
keletas priežasčių: kvėpavimo 
takų susiaurėjimas, gomurio 
tonzilių padidėjimas, didesnės 
apimties minkštasis gomurys 
bei gomurio liežuvėlis, aukš-
ta liežuvio padėtis ar liežuvio 
tonzilės išvešėjimas. Taip pat 
tikimybę sirgti didina ir virš-
svoris. Priaugus 10 kg rizika 
susirgti padidėja 2 kartus“, − 
ligos priežastis apžvelgia doc. 
dr. T. Balsevičius.

Geriausi chirurginio gy-
dymo rezultatai pasiekiami 
pacientams, kurių knarkimo 
problemos sąlygotos anato-
minių priežasčių. Tai reiškia, 
jog esant didelio laipsnio nu-
tukimui, chirurginis gydy-
mas nebus toks veiksmin-
gas. Kūno svorio didėjimas, 

anot gydytojo, gali lemti ir 
atkryčius. Todėl siekiant kuo 
efektyvesnio rezultato būtina 
keisti gyvenimo būdą, o esant 
gretutinėms ligoms – jas kon-
troliuoti.

Knarkimas ir 
nelaimingi atsitikimai

Nuolatinis knarkimas bei 
miego apnėja ne tik blogina 
sergančiųjų ir jų miego par-
tnerių gyvenimo kokybę, bet 
ir didina nelaimingų atsitiki-
mų sukėlimo riziką. Įrodyta, 
jog sergantieji miego apnėja 
dėl nuolatinio nuovargio ir 
mieguistumo susiduria su 7 
kartus didesne tikimybe patirti 
eismo įvykį nei sveikieji. Taip 
pat statistika rodo, jog net iki 
20 proc. mirtimi pasibaigusių 
eismo įvykių sukėlėjai buvo 

sergantieji obstrukcine mie-
go apnėja.

„Dėl nuolatinio deguonies 
trūkumo pacientams suakty-
vėja simpatinė nervų sistema, 
todėl net apie 50 proc. ser-
gančiųjų obstrukcine miego 
apnėja serga ir arterine hiper-
tenzija. Be to šiems ligoniams 
ženkliai didėja rizika susirgti 
kitomis širdies ir kraujagys-
lių ligomis. Pastebėta, kad 23 
proc. sergančiųjų miego apnė-
ja per 10 metų patiria miokar-
do infarktą, o 14 proc. – sme-
genų insultą“, − knarkimo ir 
jį palydinčios miego apnėjos 
rizikas sveikatai apžvelgė spe-
cialistas.

Gydymo būdai 
priklauso nuo stadijos

Pasak gydytojo, ieškoda-
mi būdų, kaip išspręsti knar-
kimo sukeliamas problemas, 
vis daugiau pacientų krei-
piasi pagalbos į specialistus. 
Lietuvoje, gydant knarkimą 
ir obstrukcinę miego apnė-

ją, per metus atliekama apie 
tūkstantį minkštojo gomurio 
ir ryklės operacijų. Jeigu gy-
dymas taikomas dar anksty-
voje ligos stadijoje, tuomet 
operacija atliekama mažai 
invazinėmis priemonėmis, o 
pacientas darbingas būna jau 
kitą dieną.

„Gydant tik knarkimą, atlie-
kamos punkcijos elektrodu 
minkštajame gomuryje bei 
liežuvio šaknyje, šias vietas 
veikiant radiodažnumine ter-
moenergija. Taip pasiekiamas 
šių vietų randėjimas, sumaži-
namas audinių tūris ir išgauna-
mas jų standumas. Po opera-
cijos tik keletą dienų žmogus 
junta nedidelio intensyvumo 
skausmus, o jau kitą dieną yra 
darbingas.

Sergant obstrukcine mie-

go apnėja atliekamos kiek di-
desnės apimties operacijos. 
Šių operacijų metu atliekama 
minkštojo gomurio plastika, 
pašalinant dalį liežuvėlio bei 
perteklinius minkštojo go-
murio audinius ir taip sutei-
kiant daugiau erdvės orui cir-
kuliuoti. Esant padidėjusioms 
gomurinėms tonzilėms kartu 
atliekama ir tonzilektomijos 
(tonzilių pašalinimo) opera-
cija. Pooperacinis laikotarpis 
šiuo atveju trunka 10-14 parų, 
kurį palydi savaitės trukmės, 
vidutinio intensyvumo skaus-
mas“, − chirurginį gydymą ap-
žvelgia specialistas.

Operacijų dėka iki 90 proc. 
pacientų išnyksta arba žen-
kliai sumažėja knarkimo pro-
blemos, o kvėpavimo pauzių 
miego metu skaičius pranyks-
ta ar ženkliai sumažėja iki 80 
proc. pacientų. Be to, po šių 
operacijų sumažėja ar išnyksta 
rizika susirgti širdies ir krauja-
gyslių ligomis, normalizuojasi  
pacientų kraujospūdis.

Nepagrįsti gydymo 
metodai

Nuo kūno padėties priklau-
somam knarkimui retais atve-
jais padeda ir pozicinė miego 
terapija. Tam pasitelkiamos 
įvairios priemonės, kaip piža-
moje įsiūtas teniso kamuoliu-
kas ar specialios kuprinės, ku-
rios trukdo miegoti tam tikroje 
pozicijoje. Esant viršsvoriui, 
numesti papildomi kilogramai 
taip pat gali teigiamai įtako-
ti knarkimą bei obstrukcinės 
miego apnėjos eigą, tačiau 
yra ir daug nepagrįstų gydy-
mo priemonių.

„Deja, nėra jokių mokslinių 
įrodymų, jog įvairių gamin-
tojų siūlomi nosies ar gerklės 
purškalai, landų išplėtėjai ar 
burnos įdėklai būtų veiks-
mingi, gydant knarkimą bei 
miego apnėją. Todėl sergant 
lengva ar vidutinio sunkumo 
forma, kol gydymo apimtys 
nėra itin didelės – rekomen-
duojama problemas išspręsti 
chirurginiu būdu“, − pokalbį 
užbaigia Kauno „Kardiolitos“ 
klinikų Ausų, nosies ir gerklės 
(LOR) ligų centro gydytojas 
otorinolaringologas doc. dr. 
T. Balsevičius. 
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Rusijoje vyras pavogė 275 tonas geležinkelių metalo
Sant Peterburgo teisėsaugos pareigūnai trečiadienį areštavo vyrą, pavogusį daugiau nei 275 tonas 
geležinkelio bėgių, pranešė antrojo didžiausio Rusijos miesto policija. Policijos pranešime sakoma, 
kad jog 38-erių bedarbis, naudodamas vien veržliaraktį ir reples, atsukinėjo bėgių junges ir buvo 
sučiuptas nusikaltimo vietoje. 

 

Pasaulio klimato atšilimą skatinančių dujų koncentracija 
pasiekė naujas aukštumas
Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, 
skatinančių pasaulio 
klimato šiltėjimą, 
koncentracija praeitais 
metais pasiekė naujas 
aukštumas, planetą 
alino neįprastų karščių 
bangos, o Arkties 
ledynų tirpsmas buvo 
rekordinio masto, sakoma 
trečiadienį Jungtinėse 
Valstijose paskelbtoje 
didelės apimties tyrimų 
ataskaitoje.

Kasmetinėje „Klimato pa-
dėties ataskaitoje“ (State of 
the Climate Report), pareng-
toje per 450 mokslininkų iš 
daugiau kaip 60 šalių, kons-
tatuojamos 2017 metais pa-
blogėjusios klimato sąlygos 
visame pasaulyje. Tais pa-
čiais metais JAV prezidentas 
Donaldas Trumpas (Donaldas 
Trampas) išvedė savo šalį iš 
istorinės Paryžiaus klimato 
sutarties.

Jungtinės Valstijos pagal 
išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį nusi-
leidžia tik Kinijai, bet atėjus 
į valdžią D. Trumpui, vadi-
nančiam klimato pokyčius 
„kiniška apgaule“, šalis atsi-
sakė anksčiau įvestų aplin-
kosaugos priemonių ir pasi-
traukė iš Paryžiaus sutarties, 
pasirašytos daugiau kaip 190 
valstybių.

300 puslapių ataskaitoje, 
paskelbtoje Amerikos meteo-
rologijos draugijos ir ir Nacio-
nalinės vandenynų ir atmosfe-
ros administracijos (NOAA) 
keliolika kartų pavartotas žo-
dis „nenormalus“, aprašant 
audras, sausras, karščių ban-
gas ir rekordiškai sumažėjusį 
Arkties ledo kiekį.

Žemiau apžvelgiamos pa-
grindinės mokslininkų iš-
vados.

Šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų 

pagausėjimas
Praeitais metais į Žemės 

atmosferą išmetamų trejų pa-
vojingiausių šilumą sulaikan-
čių dujų – anglies dvideginio, 
metano ir azoto oksidų – kie-

LB: lėšų pervedimams pakaks žinoti gavėjo telefono numerį
Jau šį rudenį atveriamas kelias paprastesniems ir greitesniems mokėjimams tarp skirtingų bankų 
– norint pervesti lėšų pakaks žinoti gavėjo telefono numerį. Lietuvos banko iniciatyvą sukurti bankų 
sąskaitos ir telefono numerių susiejimo sistemą aktyviai palaiko trys šalies komerciniai bankai, kurie 
ketina naudotis šia centrinio banko plėtojama paslauga.

kis pasiekė naujų rekordų.
Anglies dvideginio vidutinė 

metinė koncentracija ties že-
mės paviršiumi padidėjo iki 
405 milijoninių dalių (ppm). 
Tai „didžiausias atmosferos 
matavimų rodmuo per šiuo-
laikinį laikotarpį, taip pat 
įvertinus ledo kerno duome-
nis, apimančius iki 800 tūkst. 
metų laikotarpį“, sakoma 
ataskaitoje.

„CO2 pasaulinė gausėjimo 
sparta nuo 7-o dešimtmečio 
pradžios padidėjo beveik ke-
turgubai“, – pridūrė tyrėjai.

Kaitros rekordai
Šiuolaikinio laikotarpio 

karščiausių metų rekordas bu-
vo pasiektas 2016-aisiais, bet 
2017-ieji buvo nedaug vėses-
ni, o didelėje pasaulio dalyje 

fiksuotos „daug šiltesnės ne 
vidutiniškai sąlygos“.

Metų aukščiausios tempe-
ratūros rekordai buvo užfik-
suoti Argentinoje, Bulgarijo-
je, Ispanijoje ir Urugvajuje, 
o Meksikoje „metų rekordas 
nustatytas ketvirtus metus iš 
eilės“.

Sausio 27 dieną Argentinos 
mieste Puerto Madrine termo-
metrai parodė 43,4 laipsnius 
Celsijaus. Tai „aukščiausia 
temperatūra, kada nors už-
fiksuota pasaulyje taip toli į 
pietus“.

Visų laikų aukščiausia pa-
saulyje gegužės mėnesio 
temperatūra buvo užfiksuota 
Pakistano vakaruose, Turbato 
mieste – gegužės 28-ąją oras 
ten įkaito iki 53,5 laipsnio 
Celsijaus.

„Nuo 1998-ųjų užfiksuota 
dešimt visų laikų karščiausių 
metų, o ketveri šilčiausi metai 
buvo nuo 2014-ųjų“, – sako-
ma ataskaitoje.

Priklausomai nuo duome-
nų, kuriais remiamasi, praeiti 
metai taip pat buvo antri arba 
treti karščiausi nuo XIX am-
žiaus vidurio.

Dar vienas nerimą kelian-
tis rodiklis – kad 2017-ie-
ji taip pat buvo „šilčiausi El 
Ninjo metai per matavimų 
istoriją“, nurodė ataskaitos 
autoriai, turėdami omenyje 
cikliškus vandenyno atšilimo 
reiškinius, taip pat lemian-
čius didesnę atmosferos tem-
peratūrą.

Nenormali padėtis 
Arktyje

Precedento neturintis atšili-
mas paveikė Arkties regioną, 
kur paviršiaus temperatūra 
sausumoje buvo 1,6 laipsnio 
Celsijaus didesnė negu 1981–
2010 metų vidurkis.

Arkties metinė tempera-

tūra buvo antra aukščiausia 
nuo matavimų pradžios 1900 
metų. Aukščiausia buvo už-
fiksuota 2016-aisiais.

„Dabartinė nenormaliai 
aukšta Arkties oro ir jūros 
paviršiaus temperatūra nebu-
vo stebima mažiausiai 2 000 
pastarųjų metų“, – sakoma 
ataskaitoje.

Be to, ledynų plotai visame 
pasaulyje mažėjo 38-us me-
tus iš eilės.

„Skaičiuojant bendrai, ši 
netektis nuo 1980 metų pri-
lygsta nuo vidutinio ledyno 
viršaus nurėžtam 22 metrų 
sluoksniui“, – rašo ataskaitos 
autoriai.

Antarkties regione jūrinio 
ledo plotai visus metus išli-
ko mažesni nei vidurkis, o 
pirmuosius keturis 2017-ųjų 
mėnesius buvo stebimas re-
kordinis sumažėjimas.

Rekordinis jūros lygis
2017-aisiais, jau šeštus me-

tus iš eilės, fiksuotas rekordiš-
kai aukštas pasaulio vandeny-
nų lygis.

Palyginus su padėtimi 1993 
metais, vidutinis pasaulio jū-
ros lygis dabar yra 7,7 cm di-
desnis.

„Įsivaizduoju vandenynus 
kaip prekinį traukinį“, – sakė 
žurnalistams NOAA Ramio-
jo vandenyno jūrinės aplinkos 
laboratorijos okeanografas 
Gregory Johnsonas (Gregoris 
Džonsonas).

„Jeigu įšaldytume šiltnamio 
dujų lygį, koks jis yra mūsų 
dienomis, vandenynai toliau 
šiltų, o jūrų lygis toliau kil-
tų tūkstančius metų“, – aiš-
kino jis.

Ekstremalūs lietūs
Kritulių kiekis 2017 metais 

„buvo aiškiai didesnis negu 
ilgametis vidurkis“, sakoma 
ataskaitoje.

Aukštesnė vandenynų tem-
peratūra lėmė didesnį drė-
gmės kiekį ore, ypač pasta-
ruosius trejus metus, todėl iš-
krisdavo daugiau lietaus.

Dėl klimato pokyčiai taip 
pat gali padažnėti ekstremalių 
meteorologinių reiškinių.

Kai kurios pasaulio dalys 
kentėjo nuo užsitęsusių saus-
rų, parodžiusių, kad „ekstre-
malūs krituliai nėra pasaulyje 
pasiskirstę tolygiai“.

„Pragaištingiausias“ 
koralų blukimas

Pastarųjų kelerių metų van-
denynų šiltėjimas kaltinamas 
dėl masiškai išplitusio kora-
lų blukimo. Dėl šio reiškinio 
koralinių polipų organizmuo-
se nebelieka dumblių ląstelių, 
teikiančių šiems gyviams di-
delę dalį maistingųjų medžia-
gų, todėl koralai netenka natū-
ralių spalvų ir galiausiai žūva. 
Koralų blukimas kelia pavojų 
daugelio žuvų ir kitų jūrinių 
organizmų buveinėms.

„Vėliausias pasaulinis ko-
ralų blukimas tęsėsi trejus 
ištisus metus, nuo 2014-ųjų 
birželio iki 2017-ųjų gegu-
žės. Tai visų laikų ilgiausias, 
labiausiai išplitęs ir neabejo-
tinai pragaištingiausias tokio 
pobūdžio reiškinys“, – sako-
ma ataskaitoje.  AFP/BNS

VMI specialistai Birštone 
mokesčių klausimais konsultavo 
kurorto poilsiautojus bei 
verslininkus nuoma, neteikiant apgyvendi-

nimo paslaugų (kaimo turiz-
mo paslaugos arba nakvynės 
ir pusryčių paslaugos) verčia-
si 32 gyventojai. Tiesa, Birš-
tono gyventojai gali pasigirti, 
kad net 78,8 proc. verslo liu-
dijimų šį pusmetį įsigyta bū-
tent e. būdu. 

VMI darbuotojai, kalbinda-
mi kurorto lankytojus, atsakė 
į jų klausimus bei skatino da-
lyvauti VMI Kvitų žaidime, 
padėdami užregistruoti gau-
tus kasos kvitus ar gyvento-
jams paaiškinę, kaip atskirti 
fiskalinį kvitą su „LFT“ logo-
tipu bei kodėl verta principin-
gai reikalauti kvito, kavinėje, 
prekyvietėje ar kitur įsigijus 
prekę ar paslaugą. Kauno AV-
MI specialistai pastebi, jog 
viešojo maitinimo įstaigose 
pastaruoju metu vis dažniau 
nustato pažeidimų, kai nesą-
žiningų mokesčių mokėtojų 
kasos aparatų sistemose aptin-
kamos specializuotos progra-
mos, kurių pagalba keičiami 
užfiksuotų ūkinių operacijų 
duomenys. Kai kuriuos suk-
čiavimo būdus klientai gali 
įtarti – tai atvejai, kai neišduo-
damas fiskalinis kvitas arba 
sumokėjus už prekes ar pas-
laugas pateikiama išankstinė 
sąskaita, neturinti fiskalinio 
„LTF“ logotipo - sumokėti 
pinigai lieka neapskaityti, o 
mokesčiai nuslepiami. Būtent 
viešojo maitinimo sektorius 
yra viena iš keturių  priorite-
tinių šių metų VMI veiklos 
sričių, kuriai skiriamas iš-
skirtinis dėmesys ir atitinka-
mi ištekliai.

VMI 

Praėjusį penktadienį, 
liepos 27-ąją, Birštone 
vietos verslininkus 
bei svečius mokesčių 
klausimais konsultavo 
Kauno apskrities 
valstybinės mokesčių 
inspekcijos darbuotojai 
(toliau – Kauno AVMI), 
tęsdami jau tradicija 
tapusį projektą pajūrio 
kurortuose, kuomet 
mindami dviračius, VMI 
specialistai teikia aktualią 
informaciją mokesčių 
klausimais bei padeda 
gyventojams registruotis 
vykdomame Kvitų 
žaidime. 

VMI specialistai šią inicia-
tyvą jau surengė Trakuose bei 
Birštone, o ateinantį penkta-
dienį ji bus vykdoma ir Drus-
kininkuose. 

 „Paslaugas kurorte tei-
kiantys verslininkai aktyviai 
konsultavosi įvairiais mo-
kesčių klausimais, o labiau-
siai domino tema, susijusi 
su veiklos registravimu,“ - 
įspūdžiais Birštone dalinosi 
projekte dalyvavusi Kauno 
AVMI Mokestinių prievolių 
departamento direktorė Dai-
va Baniulienė. 

Taip pat aktualu buvo ir in-
dividualios veiklos vykdymas 
turint verslo liudijimą bei gali-
mybės greitai ir patogiai jį įsi-
gyti elektroniniu būdu „Mano 
VMI“ paskyroje. Birštone per 
šį pusmetį verslo liudijimus 
jau įsigijo per 210 kurorto 
verslininkų, o populiariausia 
smulkiojo verslo sritimi, gy-
venamosios paskirties patalpų 
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Visuotinio automobilių mokesčio nebus – S. Skvernelis
Premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad visuotinio automobilių mokesčio ši Vyriausybė taikyti 
neketina, bet gali atsirasti registracijos mokestis taršiems automobiliams, nors konkretūs terminai 
dar nenumatyti. Ministras pirmininkas kartu sukritikavo Aplinkos ministerijos parengtą oro taršos 
mažinimo planą. 

  Baltarusijos bankų pelnas pirmąjį pusmetį augo dešimtadaliu
Baltarusijos komerciniai bankai per pirmąjį pusmetį uždirbo 493,9 mln. rublių (212 mln. eurų) 
grynojo pelno - 9,8 proc. daugiau nei prieš metus, pranešė centrinis bankas. Turtas per šešis šių 
metų mėnesius sumažėjo 0,7 proc. iki 66,24 mlrd. rublių, iš jų nacionaline valiuta - padidėjo 3,1 proc. 
iki 30,2 mlrd. rublių, užsienio valiuta - sumenko 5 proc. iki 18 mlrd. JAV dolerių.
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Siponių bendruomenė atšventė savo veiklos dešimtmetį
Liepos 27-osios vakarą 
Siponių bendruomenės 
namų kiemelyje 
siponiškiai  ir svečiai 
paminėjo gražų, nors ir 
nedidelį, jubiliejų – savo 
veiklos dešimtmetį.

Skambant šviesaus atmi-
nimo LR Seimo nario Juozo 
Palionio eilėmis parašytai dai-
nai, bendruomenės pirminin-
kė Vijolė Skorodumovienė ir 
Birštono savivaldybės merė 
Nijolė Dirginčienė pakėlė sa-
vivaldybės ir bendruomenės 
vėliavas.

Trumpai Siponių bendruo-
menės susikūrimo istoriją ir 
veiklą pristatė bendruomenės 

pirmininkė V. Skorodumovie-
nė. Pati bendruomenės pra-
džia – 2007 metai, kai Birš-
tono seniūnas Jonas Kederys 
paragino burtis aplinkinių kai-
mų gyventojus ir imtis darbų. 
Juolab kad Birštono savival-
dybės kaimiškose vietovėse 
yra jaunų ir veiklių žmonių, 
o ir vyresnio amžiaus žmonės 
gražiai įsilieja į bendrus rengi-
nius. Iš pradžių bendruomenę 
sudarė 24 nariai, o vėliau ji vis 

augo ir augo.
V. Skorodumovienė pami-

nėjo, kad Siponių bendruo-
menė buvo įregistruota 2008 
m. liepos 3 d. „Tada ir prasi-
dėjo rimti darbai, rengėme su-
sirinkimus, pradėjome rašyti 
projektus, taip pat dalyvauti 

VVG veikloje. Visur daly-
vauti ir stengtis gauti finan-
savimą savo kraštui gražinti 
ragino pati savivaldybės merė 
N. Dirginčienė bei seniūnas J. 
Kederys, kurie norėjo, kad ir 
kaime virtų aktyvus kultūrinis 
gyvenimas, kad žmonės galė-
tų patys rūpintis savo gerove. 
Gavę finansavimą, susitvar-
kėme bendruomenės patal-
pas, įrengėme sporto aikštyną, 
įsigijome muzikos aparatūrą 
– dabar turime savo vokalinį 
ansamblį“, – džiaugėsi pir-
mininkė.

Kadangi didieji darbai pa-
daryti, dabar bendruomenė 
puoselėja savo teritoriją, pri-

žiūri aplinką ir vis gražėjan-
čius gėlynus, į kuriuos atkrei-
pia dėmesį visi važiuojantys 
ar einantys pro šalį. Be to, Si-
ponių bendruomenė gražiai 
draugauja su Jiezno vaikų glo-
bos namais, vietos ūkininkai 
vaikams nugabena savo dar-
žuose išaugintų gėrybių.

Pasak V. Skorodumovie-
nės, gyvenimas kaime juda 
į priekį visų dėka. Kai daug 
padaryta, norisi dar daugiau, 

bet dabar, kol nėra skelbiamų 
projektų, siponiškiai tvarko 
aplinką, dalyvauja talkose, 
savivaldybės šventėse, patys 
rengia šventes, vakarones ir 
pasibuvimus.

Pavasarį Siponių dvaro te-
ritorijoje visi pasodino Šim-

tmečio ąžuolą, kurį prižiūri ir 
laisto karštomis šios vasaros 
dienomis. Juk žmogui reikia 
žmogaus, jo pagalbos, patari-
mo, o gal paprasčiausio pabu-
vimo drauge. Dar ne visiems 

pasaulį atstoja mobilusis te-
lefonas ir internetas, žmogus 
nesukurtas gyventi vienas...

Už aktyvią veiklą bei pa-
galbą V. Skorodumovienė 
įteikė padėkas Jasinevičių, 
Zaleckų, Revuckų šeimoms, 
Irenai Lenkutienei ir Arūnui 
Petraškai, už materialią para-
mą – Magdalenai Balčiūnie-
nei, Astai ir Valdui Mocke-
vičiams bei Alvydui ir Astai 
Letkauskams.

Sveikindama siponiškius 
mažojo jubiliejaus proga sa-
vivaldybės merė N. Dirgin-
čienė pasidžiaugė jų darbais, 
gražėjančia aplinka ir pasiek-
tais rezultatais. 

Bendruomenę sveikino ir 
LR Seimo narys Andrius Pa-
lionis, kuris irgi yra šios ben-

druomenės narys. Jis ir jo 
padėjėja Valė Petkevičienė 
įteikė padėką bendruomenės 
pirmininkei V. Skorodumo-
vienei, o visai bendruomenei 
– jubiliejinį tortą. Seimo narys 

palinkėjo žmonėms negailėti 
nei jėgų, nei laiko puoselėjant 
savo kraštą.

Gražių gyvavimo ir veiklos 
metų Siponių bendruomenei 
linkėjo Birštono vienkiemio 
bendruomenės pirmininkas, 

mero pavaduotojas Vytas Ke-
derys, Nemajūnų bendruome-
nės „Santalka“ atstovė Aldo-
na Bunevičienė bei Matie-
šionių krašto bendruomenės 
pirmininkas Laurynas Lau-

kevičius.
Bendruomenės narė Ire-

na Lenkutienė padėkojo V. 
Skorodumovienei už kaimo 
gyventojų telkimą ir vado-
vavimą.

Kadangi Siponių bendruo-

menė turi gražią tradiciją 
švęsti Onines, tad šventės 
metu buvo pagerbtos Onos ir 
Onutės. Visas šio gražaus var-
do savininkes sveikino Seimo 
narys A. Palionis ir savivaldy-
bės merė N. Dirginčienė.

Susirinkusius į gražią dvi-
gubą šventę linksmino ne tik 
Siponių vokalinis ansamblis, 
vadovaujamas Gedimino Ja-
sinevičiaus, bet ir gausus Birš-
tono vienkiemio ansamblis, 
vadovaujamas Inesos Rut-
kauskienės, o vakarą gražiai 
vedė režisierė Beata Klima-
vičienė. 

Šiltas liepos vakaras baigėsi 
vaišėmis ir visų pasibuvimu, 
mėgaujantis Angelės Revuc-
kienės iškeptu kaimišku ku-
geliu ir kitų šios bendruome-
nės šeimininkių paruoštais 
patiekalais. Muzikos ir kalbų 
tikrai netrūko.   NG
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Turtingiausiu meru išlieka V. Matijošaitis
Kaip rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtos gyventojų turto deklaracijos, Kauno mero, 
„Vičiūnų” bendrovės kūrėjo V. Matijošaičio turtas vertinamas 7,9 mln. eurų ir, palyginti su 2016-
aisiais, padidėjo 1,2 mln. eurų. Didžiausią sukaupto kapitalo dalį – 4,6 mln. eurų V. Matijošaitis yra 
paskolinęs, pats jis yra pasiskolinęs 2,5 mln. eurų. 

  Iš nesaugios aplinkos bent trumpam buvo paimta per 500 vaikų
Nuo liepos startavus vaiko teisių apsaugos reformai, bent trumpam iš nesaugios aplinkos buvo 
paimta daugiau kaip pusė tūkstančio vaikų – 524.  198 atvejais jau priimti teismų sprendimai dėl 
vaikų paėmimo iš tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, dėl šešių vaikų priimti sprendimai neišduoti 
leidimo jų paimti.

Gaivūs kokteiliai
Gaivus trintų vaisių kokteilis
Reikės: vieno banano, vieno kivio, žiupsnelio cinamo-

no, dviejų šaukštų vandens, 200 ml graikiško jogurto. 
Vaisius sutrinti ir sumaišyti su jogurtu, vandeniu ir ci-

namonu. 

Pieno kokteilis su mėtų sirupu
Reikės: 1 l pieno, 100 g mėtų sirupo, 5 šaukštų pieniškų 

ledų, dviejų šaukštelių vanilinio cukraus, mėtų lapelių. 
Į pieną sudėti ledus, supilti mėtų sirupą, paskaninti vani-

liniu cukrumi ir suplakti kokteilinėje. Kokteilį supilstyti į 
taures ir papuošti mėtų lapeliais.

Gaivusis apelsinų kokteilis
Reikės: 90 ml apelsinų sulčių (geriau – šviežiai spaus-

tų), 90 ml toniko.
Sultis ir toniką supilti į aukštą taurę su ledo kubeliais, pa-

puošti apelsino skiltele.

Ledų kokteilis su vaisiais 
Reikės: dviejų obuolių, dviejų kriaušių, vieno manda-

rino, pagal skonį vynuogių ir valgomųjų ledų. 
Obuolius ir kriaušes nulupti bei supjaustyti mažais ku-

beliais, vynuoges ir mandarino skilteles perpjauti per pusę. 
Viską sudėti į kokteilinę, įdėti ledų ir sumaišyti. 

Kokosinės braškės 
Reikės: 15 ml kokosų sirupo, 10 ml vanilės sirupo, 50 

ml trintų braškių, 50 ml grietinėlės. 
Didelę taurę pripildyti skaldyto ledo. Iš eilės dėti visas 

sudėtines dalis, atsargiai sumaišyti. Taurę galima papuošti 
šviežiomis avietėmis. Patiekti su šiaudeliu.

Ananasų kokteilis 
Sumaišyti tris dalis ananasų sulčių ir ketvirtadalį kokosų 

pieno kremo. Įdėti ledukų. Skonį pagerins šviežio anana-
so gabalėliai.

Kefyras su agurkais ir žalumynais
Reikės: stiklinės 3,2 proc. riebumo kefyro, agurko, 

šaukštelio krapų, šaukštelio petražolių arba kalendrų, 
druskos, maltų juodųjų pipirų.

Supjaustytą arba stambiai sutarkuotą agurką, smulkintus 
žalumynus sumaišyti su kefyru, pasūdyti ir pagardinti pi-
pirais. Gautą masę išplakti kokteilinėje. Pagamintą kokteilį 
išpilstyti į stiklines ir papuošti žalumyno šakele bei agur-
ko griežinėliu. 

Nekalta kruvinoji Merė
Maisto smulkintuvu sutrinti pomidorus, įpilti truputį ci-

trinos sulčių, įdėti keletą gabalėlių aitriosios paprikos, šiek 
tiek krienų, Vusterio padažo, žiupsnelį cukraus, druskos 
ir pipirų. Dar kartą viską suplakti ir gerai atšaldyti. Puoš-
ti petražolių šakele, vyšniniais pomidorais ar juodosiomis 
alyvuogėmis. 

Gaivus vaisių kokteilis 
su špinatais
Reikės: dviejų bananų, dviejų obuolių, trijų kivių, 

100 ml vandens, dviejų saujų špinatų, vieno šaukštelio 
citrinos sulčių. 

Visus produktus nuplauti, nulupti ir suplakti kokteilinė-
je su trupučiu vandens (vandens kiekį ir kokteilio tirštumą 
reguliuokite pagal save).

„Plūdė“ 
Reikės: 500 ml kolos arba pepsikolos, 200 ml juodos 

kavos, 200 ml plombyro ledų.
Į aukštą taurę pilti kavos, po to – gazuoto gėrimo, ant vir-

šaus uždėti plombyro rutuliuką. Galima papuošti vyšnia, 
patiekti su šiaudeliu.
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JAV centrinis bankas nusprendė nekelti bazinės palūkanų normos
Kaip ir tikėtasi, JAV Federalinio rezervo sistema (FSR) trečiadienį po dvi dienas trukusio posėdžio 
nusprendė nekelti bazinės palūkanų normos bei rodiklį paliko ties 1,75-2 procentų. O savo pinigų 
politikos pranešime FSR pabrėžė ekonomikos stiprumą bei rinkai pateikė aiškių signalų, kad 
palūkanos artimiausiu metu bus keliamos, jei šalies ūkis toliau eis dabartine trajektorija.

  Kongo DR pranešė apie naują Ebolos viruso protrūkį
Kongo Demokratinė Respublika trečiadienį pranešė apie naują Ebolos viruso protrūkį šios didelės 
šalies rytuose, praėjus vos savaitei po pranešimo, kad ankstesnis šios ligos protrūkis šiaurės 
vakaruose baigėsi. Rytinė Šiaurės Kivu provincija informavo Sveikatos apsaugos ministeriją apie „26 
karštinės atvejus su kraujoplūdžio požymiais, iš kurių 20 buvo mirtini“.

Ši vasara lepina kaip reta 
gausiu obuolių derliumi. 
Bet juo džiaugiasi 
ne visi. Kai kuriems 
sodininkams jis tampa 
papildomu rūpesčiu, 
kurio jie atsikrato pačiu 
netinkamiausiu būdu 
– surinktus obuolius 
verčia į mišrių atliekų 
konteinerius, užteršdami 
kitas atliekas, nepalikdami 
joms vietos konteineriuose 
ir apsunkindami jų 
tvarkytojų darbą. 

„Į konteinerius supilti 
obuoliai pūsta, iš jų besisun-
kiančios sultys užteršia visas 
atliekas, jos pasidaro labai 
sunkios, užteršiami kontei-
neriai, sklinda blogas kapas ir 
visi aplink būna nepatenkin-
ti“, - blogybes, kurios kyla dėl 
netinkamai išmestų obuolių, 
vardijo Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centro (ARATC) 
Atliekų tvarkymo paslaugų ir 
kontrolės padalinio vadovas-
kokybės inspektorius Marty-
nas Krasauskas. 

Anot jo, ARATC jau gau-
na nemažai gyventojų nusis-
kundimų, kad nėra kur mesti 
mišrių atliekų, mat joms skir-
ti konteineriai – pilni obuolių. 
Ši problema itin opi sodų ben-
drijose esančių konteinerių 
aikštelėse. 

Reaguodamas į tokią situ-
aciją ir ieškodamas sprendi-
mo, ARATC skelbia akciją 
„Obuoliukas“, kuri tęsis nuo 

Akcija „Obuoliukas“ – be obuolių atliekų konteineriuose

rugpjūčio pradžios iki pat ru-
dens pabaigos. Akcijos me-
tu bus vykdoma itin griežta 
mišrių atliekų konteinerių 
kontrolė. 

„Mes nuolat kontroliuoja-
me ir tikriname, ar gyventojai 
į mišrių komunalinių atliekų 
konteinerius nemeta biolo-
giškai skaidžių, pavojingų ar 
kitų neleistinų atliekų. Tačiau 
šiuo periodu, vykdant akciją 
„Obuoliukas“, kontrolė bus 
dar griežtesnė ir aktyvesnė“, 
- sakė Atliekų tvarkymo pas-
laugų ir kontrolės padalinio 
kokybės inspektorius Algi-
mantas Dirsė. 

Jis pastebėjo, kad mažiau-
sia obuolių į atliekų konteine-
rius meta kaimų gyventojai, o 
didžiausi konteinerių teršėjai 
obuoliais - sodų bendrijų gy-
ventojai. 

Akcijos „Obuoliukas“ me-
tu, atliekų išvežimo dienomis, 
bus rengiami plataus masto 
reidai, į pagalbą pasitelkiant 
ir seniūnijų, ir atliekų vežėjų 
atstovus. 

Aptikus sodo gėrybių pri-
krautus konteinerius jie bus 
netuštinami, savininkai su-
lauks įspėjimų ir turės patys 
išimti iš konteinerių į juos 
supiltas sodo gėrybes, sutvar-
kyti jomis užterštas atliekas 
ir, žinoma, išsiplauti pūvan-
čiais vaisiais užterštus kon-
teinerius. 

Kad netektų to daryti, yra 
labai paprastas sprendimas 
- nemesti obuolių į atliekų 
konteinerius, o kompostuo-
ti juos savo namų ūkiuose, 
specialiuose kompostavimo 
konteineriuose arba vežti į di-
delių gabaritų atliekų surinki-

mo aikšteles. Jose biologiškai 
skaidžios atliekos iš gyvento-
jų priimamos nemokamai ir 
neribotais kiekiais. 

„Tvarkydami tai, ką gamta 
mums taip dosniai davė, ne-
terškime savo pačių aplinkos 
jos dovanomis“‘, - kviečia M. 
Krasauskas ir primena, kad 
už atliekų tvarkymo taisy-
klių pažeidimus yra numatyta 
administracinė atsakomybė - 
sistemingai pilant neleistinas 
atliekas į mišrių atliekų kon-
teinerius gali būti skiriamos 
piniginės baudos. 

„Tačiau tai yra kraštutinė 
priemonė ir tikiuosi, kad mū-
sų regiono gyventojams, jau 
išmokusiems atsakingai rū-
šiuoti, jos taikyti neteks“, - vi-
liasi ARATC atstovas M. Kra-
sauskas, skelbdamas akcijos 
„Obuoliukas“ pradžią.  

Žolinės atlaidai 
PIVAŠIŪNUOSE
2018 m. rugpjūčio 14–22 d.

UŽ POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ 
IR JO APAŠTALINĘ KELIONĘ Į LIETUVĄ

Rugpjūčio 14 d., antradienis 

Atlaidų atidarymas. Jaunimo vakaras
18 val. šv. Mišios. Eucharistinė procesija.

Rugpjūčio 15 d., trečiadienis

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ (Žolinė)
Meldžiamės už popiežių Pranciškų 
ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą

Rugpjūčio 16 d., ketvirtadienis

Caritas diena

Rugpjūčio 17 d., penktadienis

Tikybos mokytojų, katechetų 
ir pedagogų diena

Rugpjūčio 18 d., šeštadienis

Ligonių, slaugytojų 
ir medicinos darbuotojų diena
12 val. šv. Mišiose bus teikiamas Ligonių sakramentas.

Rugpjūčio 19 d., sekmadienis

Šeimų diena

Rugpjūčio 20 d., pirmadienis

Maldos už Lietuvą diena

Rugpjūčio 21 d., antradienis

Kunigų ir vienuolių diena

Rugpjūčio 22 d., trečiadienis

ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS 
LITURGINIS MINĖJIMAS
Gyvojo Rožinio ir kitų
maldos grupių diena

 – 10, 12 ir 18 val. 
 – 9.30 ir 17.30 val.

 nuo 9 val., vakare nuo 17 val.

Mūsų redakcija mėgaujasi ilgai lauktos vasaros  
atostogomis, todėl nuo rugpjūčio 13 d. iki 24 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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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. 

Taip pat - Prienų pašte  
(J. Brundzos g. 1, Prienuose)

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

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

Sanitarinius raguočius. Tel. 8 602 
48941.

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. Atveža. Tel. 8 625 
97091.

Juodalksnio malkas kaladėmis (8 
kub. m) su atvežimu Prienuose. 
Tel. 8 656 42963.

Mini traktorių „Kubota B1402“ su 
freza (TA, draudimas, valstybiniai 
numeriai, darbinis velenas 14 AG, 
variklis 16 AG, keturi varomi ratai, 
2800 Eur) Prienų r. Tel.: 8 635 
04673, 8 634 92698.

Traktorių „T-40“, rotacinę šiena-
pjovę, kultivatorių, girnas, prie-
kabą, akumuliatoriaus įkroviklį, 
kompresorių (dviejų padėčių), 
suvirinimo aparatą (trijų fazių), 5 
ratų šieno vartytuvą, du domkra-
tus, 6 statines (talpa po 200 litrų), 
3 aliuminio bidonus, dvi meta-
lines vonias, arklines porines 
darbines roges, traktorines šakes 
šieno ritiniams vežti, du lovius 
kiaulėms šerti (3 mm skardos), 
10 ritinių pernykščio šienainio. 
Tel. 8 600 19450.

PERKA
Prienų rajone nuo š. m. rugpjū-
čio 8 d. kiekvieną trečiadienį ir 
šeštadienį superku nerūšinius 
obuolius. Kaina 3,5–4 euro cen-
tai/kg. Tel. 8 682 04534.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
6 sav. paršelius. Tel. 8 601 
47892.

Apie 200 kg kiaules. Tel. 8 679 
20670. 

Darbinę kumelę (nebijo trans-
porto, yra pasas, 1500 Eur). Tel. 
8 602 02939.

13 m. darbinį arklį (nebijo trans-
porto, 1000 Eur). Tel. 8 608 
07287.

Avižas. Tel. 8 656 69197.

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

2018 m. šieną, šienainį, šiaudus, 
mažiausiai 40 vnt. Atveža. Tel. 8 
698 78024. 

Medsukį, mažai naudotą arpą ir 
lenkišką traktorinį trąšų barstytu-
vą. Tel. 8 645 24960.

GARAŽUS
Garažą (šarvuotosios durys, tri-
fazė elektra, didelis rūsys, nauji 
tvarkingi dokumentai) prie Elek-
tros tinklų, Prienuose. Tel. 8 645 
41278.

Garažą Revuonos g. Tel. 8 695 
34799.

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

1-2 k. butą Birštone arba Prienuo-
se. Tel. 8 607 49133.

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

Sodybą Prienų arba Birštono 
rajonuose. Tel. 8 671 61261.

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

Brangiai perkame įvairaus bran-
dumo miškus: jaunuolynus, pri-
bręstančius, 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.

IŠNUOMOJA
1 k. bt. (I a.) Prienuose. Tel. 8 
674 34295.

1 k. bt. (prie PC „Molas“) Kaune. 
Tel. 8 607 18733.

NAMUS

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

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

Medinį namą su ūkiniais pasta-
tais, 30 a namų valdos ir 60 a ūkio 
paskirties žemės (ūkio paskirties 
žemę galima pirkti atskirai) Išlau-
žo centre. Tel. 8 614 63499.

P i g i a i  m o b i l ų j į  n a m e l į 
(11500x370x220 cm) Birštono 
sen. Tel. 8 682 25076.

SODYBAS, SODUS

Sodybą (19 000 Eur) ramioje vie-
toje Prienų r. Tel. 8 685 81811.

Sodo sklypą su vasarnamiu (8 
a žemės, ūkinis pastatas) SB 
„Kalnai“, Prienuose. Tel. 8 695 
34799.

ŽEMĖS SKLYPUS

28 a namų valdos sklypą (elektra, 
vanduo, 750 Eur/a) Kauno g., 
Prienuose. Arba keičia į 2-3 k. 
bt. ne aukščiau nei 3 aukšte. Tel. 
8 685 19680.

Nekilnojamasis 
turtas

Parduoda
1 KAMBARIO BUTUS

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

2 KAMBARIŲ BUTUS

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

3 KAMBARIŲ BUTUS

3 k. bt. (65 kv. m, II a. 5 a. n., 
vidinis, erdvus, nepereinami 
kambariai, su daliniais baldais ir 
„AEG“ buitine technika) Stadiono 
g., Prienuose. Tel. 8 671 01818.

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

3 k. bt. (II a., vidinis, plastikiniai 
langai, centrinis šildymas, kom-
binuotas boileris) mediniame 
name Kęstučio g., Prienuose. Tel. 
8 603 14013.

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašo atsiliepti Virginiją Marcinkevičienę arba įgaliotus 
asmenis, 2018 m. rugpjūčio 14 d. 9.00 val. Jūs kviečiami 
atvykti į Prienų r., Stakliškių sen., Pieštuvėnų k. prie žemės 
sklypo (kad. Nr: 6933/3:433), suderinti sklypo ribas su gre-
timu žemės sklypu Nr. 6933/3:445, kuriam nurodytu laiku 
bus atliekami kadastriniai matavimai.

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemė-
tvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-
44240 Kaunas) 

Prašome atsiliepti Rasą Raulinaitytę arba įgaliotus asme-
nis, 2018 m. rugpjūčio 14 d. 13.00 val. Jūs kviečiami atvykti 
į (buvęs Birštono vs.) dabar Birštono m. prie žemės sklypo 
(kad. Nr. 1201/5:286), suderinti sklypo ribas su gretimu že-
mės sklypu Nr. 1201/5:287, kuriam nurodytu laiku bus atlie-
kami kadastriniai matavimai.   

Prašome atsiliepti Gerdą Grigaitytę arba įgaliotus asme-
nis, 2018 m. rugpjūčio 14 d. 13.30 val. Jūs kviečiami atvyk-
ti į Birštono sav., Kimbirų k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 
6908/4:258), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės skly-
pu Nr. 6908/4:268, kuriam nurodytu laiku bus atliekami ka-
dastriniai matavimai.   

Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno že-
mėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403, 
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus 
tęsiami.
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LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Traktorininkas ir kombaininin-
kas. Tel.: (8 319) 41484, 8 671 
42853.

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.

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, meis-
trams, brigadininkams, lauko 
vamzdynų montuotojams ir 
pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reikalin-
gas priemones, transportą atvyki-
mui į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

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

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

laikyti 
negaliojančiu

Pamestą Lietuvos kūno kultūros 
akademijos bakalauro diplomą 
CB Nr. 002594, išduotą 2011-
06-23 Vyteniui Kučinskui, laikyti 
negaliojančiu.

KITA

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

Kviečia

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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.

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

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. 

Statybos darbai, stogų dengimas, 
karkasų darbai, betonavimas. Tel. 
8 677 28828.

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.

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

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

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

PASLAUGOS

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

https://www.facebook.com/
medis.gyvenimui. 

Tel. 8 687 91723.

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

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).

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

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

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Nuo liepos 30 d. kviečiame į 
edukacinio projekto „Lietuvos 
muziejų kelias“ renginius Prie-
nuose. Liepos 30 d. – rugpjūčio 4 
d. (pirmadieniais–šeštadieniais) 
15.00 val. – Ekskursija „Ne-
priklausomybės metų ženklai 
1918–1940 m. Prienuose“. Eks-
kursijos metu bus galima susipa-
žinti ne tik su reikšmingiausiais 
1918–1940 m. meno, švietimo, 
mokslo, verslo, pramonės ir 
kitais objektais, bet ir išgirsti įdo-
mius pasakojimus apie žymiau-

sias to meto asmenybes bei 
svarbiausius įvykius, palikusius 
didelį pėdsaką Prienų miesto 
ir krašto istorijoje. Ekskursija 
nemokama. Būtina išankstinė 
registracija tel. 8 682 59394. 
Liepos 30 d. – rugpjūčio 18 d. 
(pirmadieniais–šeštadieniais) 
10.00–16.00 val. – paroda „Lie-
tuviškoji enciklopedija“ Prienų 
krašto muziejuje. Muziejaus lan-
kytojai galės ne tik susipažinti su 
leidiniais, bet ir juos paskaityti. 
Tai pirmoji lietuviška enciklo-
pedija, leista „Spaudos Fondo“, 
bendradarbiaujant su Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. 
Enciklopediją redagavo Vaclovas 
Biržiška. Nuo 1931 m. iki 1944 

NUKelta Į 12 p. 

BĮ Nemajūnų dienos centrui (Topolių g. 1, Geležūnų k., 
LT-59452 Birštono sav., kodas 301038537) reikalingas 

socialinio darbuotojo padėjėjas.

Darbo pobūdis: socialinės priežiūros paslaugos suaugusiems 
asmenims su negalia ir pagyvenusių asmenų lankymas ir 
priežiūra namuose.

Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, 
vairuoti automobilį, būti darbščiam, pareigingam, iniciaty-
viam.

Darbo laikas: 5 darbo dienos.

Darbo užmokestis: pagal 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Res-
publikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 
apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.

Kontaktai: Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dirginčienė

Telefonas pasiteirauti (8 319) 43722.
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100-mečiui“ darbų paroda. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Elenos 
Krušinskaitės tapybos paroda 
„Lietuvos piliakalniai“. Paroda 
veiks iki rugpjūčio 16 d.

Prienų krašto muziejuje pirma-
dieniais–šeštadieniais nuo 10.00 
val. iki 16.00 val. eksponuojama  
paroda „Lietuviškoji enciklope-
dija“.  Muziejaus lankytojai galės 
ne tik susipažinti su leidiniais, 
bet ir juos paskaityti. Tai pirmo-
ji „Spaudos Fondo“ lietuviška 
enciklopedija, išleista bendra-
darbiaujant su Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Paroda veiks 
iki rugpjūčio 18 d.

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama kilnojamoji paroda 
„Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas 
pasakoja apie Šoa“. Ši paroda 
– tai tekstiliniuose stenduose 
pateikiami Holokausto liudininkų 
prisiminimai. 

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre nuo rugpjūčio 6 d. bus 
eksponuojama Antano Sadecko 
tremties paveldo fotografijų 
paroda „Negrįžusiems“. Paroda 
veiks iki rugpjūčio 29 d.

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.

Rugpjūčio 23 d., 19 val. Birštono 
kurhauze J. T. Vaižganto, buvusio 
pačiame Lietuvos politinių, kul-
tūrinių įvykių sūkuryje, kūrybos 
pristatymas. 

Rugpjūčio mėn. 30 d., ketvirtadie-
nį, 19 val. Birštono kurhauze tarp-
tautinio masto poeto, garsaus 
sovietmečio disidento, iki šiol 
aktyviai dalyvaujančio ir reiškian-
čio pilietinę poziciją, intelektualų 
bendruomenės labai vertinamo 
mąstytojo T. Venclovos kūrybos 
vakaras. Dalyvaus: T. Venclovas, 
aktorius A. Bialobžeskis ir fleiti-
ninkas V. Sriubikis.

mis, spalvinsime ir dekoruosime  
aplinką, susitiksime su „Peliūnės 
vasara“, dainuosime debesims, 
šoksime saulei.

Rugpjūčio 21–24 dienomis Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centre 
– kūrybinės dirbtuvės „Pasaką 
kuria vaikai”. Tai projektas, 
skirtas turiningam vaikų laisva-
laikiui, kurį jie galėtų praleisti 
netoli savo gyvenamosios vie-
tos. Kūrybinės dirbtuvės bus 
vykdomos specialiai sukurtoje 
neformalioje aplinkoje, vaikams 
įrengtose patraukliose erdvė-
se. Per kūrybinius žaidimus ir 
taikant kitus meninio ugdymo 
metodus bus sukuriamos vai-
dybinės situacijos, kuriose vaikai 
patirs įvairių išbandymų. Dalyvių 
registracija vyksta iki rugpjūčio 
10 d. Daugiau informacijos apie 
kūrybines dirbtuves –  http://
www.prienaikc.lt

Rugpjūčio 23 d. rajone vyks ren-
giniai, skirti Juodojo kaspino ir 
Baltijos kelio dienai. Informacija 
tikslinama.

Rugpjūčio 26 d. 13 val. Naujosios 
Ūtos seniūnijoje, Serbentinės 
kaime, Aldonos Lietuvininkie-
nės sodyboje – 13-oji klojimo 
teatro šventė „Vėtrungė 2018“. 
Dalyvaus mėgėjų teatrai iš Pa-
nevėžio, Elektrėnų, Dusmenų, 
Prienų, Jiezno, Naujosios Ūtos.  
Įėjimas nemokamas.

Šių metų rugsėjo 29 d. (šeš-
tadienį) Prienų sporto arenos 
(Pramonės g. 20, Prienai) terito-
rijoje vyks Prienų krašto mugė ir 
sporto šventė „Rudens spalvos 
2018“. Renginyje vyks sporto 
varžybos, meninė programa, 
skaniausio patiekalo rinkimai, 
pramogos vaikams ir kt. Kviečia-
me tautodailininkus, amatinin-
kus, ūkininkus, prekybininkus,  
dalyvauti ir prekiauti šventėje. 
Norintiems prekiauti – dėl lei-
dimų prašome kreiptis į Prienų 
miesto seniūniją tel. (8 319) 52 
195, el. p. irena.stasytiene@
prienai.lt. Leidimų prekiauti 
kaina: 14 Eur – juridiniam asme-
niui; 5,80 Eur – fiziniam asme-
niui. Dėmesio! Mugėje nebus 
galima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais! Mugės pradžia – 10  
val., šventės atidarymas – 12 
val., numatoma šventės pabaiga 
– 17 val. Šventės programa bus 
paskelbta interneto svetainėje 
www.prienai.lt

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 

m. išleisti 9 leidinio tomai ir 
dar 7 sąsiuviniai – iki J raidės. 
Parodos lankymas nemokamas. 
Tel. pasiteirauti – 8 682 59394, 
Prienų krašto muziejus.

Rugpjūčio 3 d. Paprienės sta-
dione – Prienų rajono 2018 m. 
futbolo čempionato 2-ojo rato 
varžybos. 19.00 „Stadionas“ 
– „Jieznas“ 20.00 „Ąžuolas“ 
– „Ringis“ 20.00 „Prienai“ – „Po-
zityvus“ 

Rugpjūčio 4 d. 14 val. Šilavoto 
„Davatkyne“ – 14-ojo profesio-
nalių menininkų plenero užda-
rymo šventė. Plenero dalyvių 
kūrinių ekspozicija. Literatūri-
nė-muzikinė programa, kurioje 
dalyvaus aktorius Petras Ven-
clovas, Danguolė Kolpakovienė 
(smuikas), Vitalija Aukštakalnie-
nė (sintezatorius).

Rugpjūčio 10 d. Paprienės sta-
dione – Prienų rajono 2018 m. 
futbolo čempionato 2-ojo rato 
varžybos. 19.00 „Stadionas“ 
– „Prienai“ 20.00 „Ąžuolas“ 
– „Pozityvus“  20.00 „Kalniečiai“ 
– „Jieznas“ 

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 20 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
kiemelyje – renginys „Muilo 
burbulų sodas“ vaikučiams ir jų 
tėveliams. Įėjimas nemokamas. 
Renginyje džiaugsimės vasara ir 
pristatysime kūrybines dirbtuves 
„Pasaką kuria vaikai”, kurios vyks 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre rugpjūčio 21–24 dieno-

HOROSKOPAS
Rugpjūčio 6-12 d.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

VIRGIS STAKĖNAS
Stichija: Ugnis
Planeta: Saulė

Savaitės diena: sekmadienis
Akmuo: topazas, chrizolitas, gintaras, olivinas

Spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Šią savaitę išsiskirs jūsų ir svarbaus 
jums žmogaus nuomonės. Santykiai 
su partneriu bus įtempti ir atrodys 
vedantys aklavietėn, tad konflikto iš-
vengti tikrai nepavyks. Pabandykite 
į viską pažiūrėti filosofiškai ir rimtą 
ginčą kuo labiau sušvelninti. Turėsi-
te daug progų tiek uždirbti, tiek iš-
leisti pinigus.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Vertindamas naują verslo planą ar 
kokį kitą projektą, klausykite savo in-
tuicijos - šią savaitę ji jūsų neapvils. 
Savaitės viduryje pagaliau turėtų sta-
bilizuotis jūsų finansinė padėtis. Išnau-
dokite kiekvieną galimybę plėsti savo 
verslą ar profesinės veiklos ribas - šią 
savaitę jų tikrai bus.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

jei nesėdėsite namuose ir užsiimsite 
mėgstama veikla, savaitės pradžioje 
užmegsite naujų ir įdomių pažinčių. 
Antroje savaitės pusėje turėsite ga-
lių padėti žmonėms, turintiems psi-
chologinių problemų, bet savaitgalį 
verčiau praleiskite glaudžiame šei-
mos būrelyje.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Pirmadienį neignoruokite seno bičiu-
lio ar giminaičio patarimo. Pirmoje 
savaitės pusėje pasistenkite su nie-
kuo nesusipykti, ypač vyresniais už 
save. Į savaitės pabaigą jūsų pečius 
veikiausiai užgrius per didelis darbų 
krūvis, vėluosite ir nervinsitės.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

nepraleiskite pažintinės kelionės ar 
kokio mokomojo seminaro pirmoje 
savaitės pusėje - įgytos žinios atneš-
tų daug naudos. nuo ketvirtadienio 
būkite ypač budrus - kai kas gali pa-
mėginti pavogti jūsų idėjas ar darbo 
vaisius. jei savaitgalį neužsidarysi-
te tarp keturių sienų, jūsų tikriausiai 
laukia maloni pažintis su priešingos 
lyties asmeniu.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

netikėkite viskuo, ką išgirsite pirma-
dienį ar antradienį - kažkas bandys jus 
apgauti. Savaitės viduryje bus sunku 
susikalbėti su šeimos nariais. Pasi-
stenkite įsiklausyti į jų argumentus 
ir suprasti jų požiūrį. Antroje savaitės 
pusėje žinių troškimas gali jus nuvesti 
jums pačiam netikėtais keliais.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje teks priimti svar-
bų sprendimą, liečiantį asmeninius 
santykius. Savaitės viduryje būsite 
ypač imlus naujovėms. labai tinka-
mas metas mokymuisi, studijoms. 
Penktadienį ar šeštadienį iki pietų 
susitvarkykite namus - tikriausiai 
turėsite netikėtų svečių.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite 
turėti problemų dėl žmogaus, gy-
venančio su jumis. Pasistenkite bū-
ti su juo nuoširdus ir sąžiningas. jei 
įmanoma, nepalikite šios savaitės 
darbų kitai savaitei, užbaikite juos 
iki penktadienio.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

jei nesnausite, pirmomis savaitės 
dienomis patrauksite svarbių žmo-
nių dėmesį. Tai gali atsiliepti ateities 
karjerai. Savaitės viduryje sulauksi-
te apdovanojimo už senus gerus 
darbus, kuriuos jau būsite beveik 
pamiršęs. Antroje savaitės pusė-
je pasistenkite arčiau susipažinti 
su seniai jus dominančiu asmeniu 
- galimas jaudinantis ir romantiš-
kas ryšys.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje draugai gali bū-
ti ne visiškai atviri su jumis. Tikėki-
mės, kad jie neturi piktų kėslų. nuo 
antradienio jus pagaus varžymosi 
dvasia. būsite pasirengęs priimti bet 
kokį iššūkį. Protingai vis viena ne-
sielgsite, tai bent pasistenkite būti 
atsargus. daug ką jūsų gyvenime 
gali pakeisti pažintis su užsieniečiu 
ar apskritai svetima kultūra.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Ši savaitė žada jums būti turtinga 
įvairių įvykių, paįvairinančių kasdie-
nybę. gyvenimas tekės įprasta va-
ga, tačiau iš tiesų bus labai įdomus. 
Tikėkitės visokių netikėtumų.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

nepasigailėsite pirmomis savaitės 
dienomis visas jėgas skyręs profe-
sinei veiklai. Tiesa, diplomatiškumu 
ir lankstumu nepasižymėsite, sun-
kiai suvoksite, iš kur vėjas pučia. 
nelabai tai jums ir rūpės. Savaitga-
lį namuose tikriausiai liksite nesu-
prastas. jei galite, praleiskite laiką 
kur nors kitur.

www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai
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TV PRogRAMA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugpjūčio 4 d. Sekmadienis, rugpjūčio � d. Pirmadienis, rugpjūčio � d. Antradienis, rugpjūčio � d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Klausimėlis 06:35 Gi-
mę tą pačią dieną 07:30 Šventa-
dienio mintys 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite 09:00 Brolių Grimų pasakos 
10:00 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 11:00 premjera. Kačių aBC 
3 11:45 pasaulio dokumentika. 
Gyvenimas alpių kalnuose. pri-
valumai ir pavojai 12:40 pasaulio 
dokumentika. Salų gamtos slėpi-
niai 2 13:35 puaro 15:20 Gamtos 
inspektoriai 15:43 Loterija „Keno 
Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 Is-
torijos detektyvai 16:50 Vasara su 
„Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Klausimėlis 
18:30 pramoginė laida „editos 
šou” 19:30 Savaitė 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
laisvės kaina. partizanai 21:50 
tuštybės mugė 00:05 Laikraš-
tis 01:55 pasaulio dokumenti-
ka. Gyvenimas alpių kalnuose. 
privalumai ir pavojai 02:50 pa-
saulio dokumentika. Salų gam-
tos slėpiniai 2 03:45 Klausimėlis 
04:15 puaro  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
Žvėrelių būrys (11) 06:55 Ne-
ramūs ir triukšmingi (19) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai 
burbuliukai (12) 07:45 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys (25) 
08:10 pabaisiukas Bansenas 
(12) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(25) 09:00 Ogis ir tarakonai (7) 
09:10 Ogis ir tarakonai (8) 09:25 
Drakonų kova. Super (34) 09:55 
KINO pUSRYČIaI Keistuolis 
11:40 tomas Sojeris ir Heklberis 
Finas 13:30 Šokis hip-hopo ritmu 
3 15:40 Dirbtinis intelektas 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 Teleloto 20:35 pReMJeRa 
Tautos tarnas 22:40 pReMJeRa 
tu esi čia 00:55 Bijok jo vardo 
02:45 Kvailių apsauga 

 
05:30 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 08:00 aladi-
nas 08:30 Kobra 11 09:30 Šefai 
vikingai 10:00 Bibliotekininkai 
11:00 Keturkojis hercogas 12:45 
Jaunavedžiai 14:40 Išsinuomokit 
vaiką! 16:20 Havajai 5.0 17:25 
Į šiaurę 18:30 tV3 žinios 19:22 
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 
erelis edis 21:45 pranašas 23:40 
Išgelbėti poną Benksą 02:05 pa-
triotas 03:45 Dešimt jardų  

 
06:30 Galiūnų čempionų lyga 
Meksikoje. II dalis 07:30 auklė 
(65) 08:00 auklė (66) 08:30 Tau-
ro ragas 09:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kuršėnai 10:00 
Vaikai šėlsta (11) 10:30 Džiunglių 
princesė Šina (9) 11:30 Apvalioji 
planeta (5) 12:05 Apvalioji plane-

ta (6) 12:40 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (5) 13:40 Eks-
trasensų mūšis (3) 15:50 Nusikal-
timų miestas (23) 16:20 Reali mis-
tika (41) 17:20 Vanity Fair. Visiškai 
slaptai (12) 18:20 Kas žudikas? 
(46) 19:30 pReMJeRa Nemiga 
(1) 20:30 pReMJeRa Nemiga 
(2) 21:30 Juodasis sąrašas (14) 
22:30 Okupuoti (7) 23:30 Oku-
puoti (8) 00:30 ekstrasensų mūšis 
(3) 02:25 pražūtingas rūkas

 
05:30 Grilio skanėstai 06:00 Skin-
siu raudoną rožę 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“ 07:55 „pasaulio 
turgūs. Berlynas“ 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 Šiandien kim-
ba 10:00 „pavojingiausios ke-
lionės. Kongas, Kivu provincija“ 
10:35 „pavojingiausios kelionės. 
Gabonas“ 11:10 ekovizija 11:20 
„Svarbiausia - įstatymas“ (15; 
16) 13:30 „Viskas dėl tavęs“ (1; 
2) 15:50 ekovizija 16:00 Žinios 
16:18 Orai 16:20 Krepšinio pa-
saulyje su V 16:50 2018 m. „For-
mulės-1“ čempionatas. Vengrijos 
Gp apžvalga 18:00 Žinios 18:27 
Orai 18:30 „Geriausios nardymo 
vietos“ 19:00 „Jekaterina Didžioji“ 
(1) 20:00 Žinios 20:27 Orai 20:30 
„Jekaterina Didžioji“ (2) 21:30 
Skinsiu raudoną rožę 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mesingas. ap-
lenkiantis laiką“ (1; 2) 00:40 „Tarp 
meilės ir neapykantos“ (5; 6) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (1/5; 
1/6) 04:15 Skinsiu raudoną rožę 
04:40 „Rasputinas“ (3)  

 
06:15 Televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Įelektrintas ledas 
08:30 Iš peties 09:30 Vienam 
gale kablys 10:00 Žvejo nuoty-
kiai 11:00 pragaro kelias 12:00 
Jokių kliūčių! 13:00 Rizikingiausi 
skrydžiai pasaulyje 14:00 Įelek-
trintas ledas 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
Skorpionas 19:00 amerikos die-
vaitis 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 pakartok! 23:00 
pakartok! 23:55 Universalus karys 
00:05 plėšikai 02:05 Nevaldoma 
grėsmė 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 lRt OpUS ORe. Gru-
pės „Deeper Upper” koncertas 
07:05 Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 07:45 
Kultūrų kryžkelė. trembita 08:00 
Kultūrų kryžkelė. Menora 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvi-
nis 08:30 Krikščionio žodis 08:45 
Kelias 09:00 Euromaxx 09:30 
premjera. Išsamus pranešimas 
10:00 aRtS21 10:30 pradėk nuo 
savęs 11:00 Septynios Kauno die-
nos 11:30 2018 europos čempio-
natas. Irklavimas 15:20 legendos 
16:05 XVI vaikų ir jaunimo muzi-
kos festivalis „Mes – pasaulis” 
17:25 Kultūros teismas 18:15 Nes 
man tai rūpi 19:00 2018 europos 
čempionatas 21:35 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus 
22:30 Hanzos kelias. Muzikinė 
kelionė po bendrą praeitį 23:35 
anapus čia ir dabar 00:20 Kino 
žvaigždžių alėja. Mano sėkmės 
paslaptis 02:10 lRt OpUS ORe. 
Grupės „Deeper Upper” koncertas 
03:15 linija, spalva, forma 03:45 
Stilius 04:40 Skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 7 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Giminės 
12:35 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:15 Auksinis pro-
tas 19:30 Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą 20:25 Loterija „Keno Lo-
to” 20:30 panorama 21:00 Die-
nos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Nacionali-
nė ekspedicija 22:30 Vasara su 
„Dviračio žiniomis” 23:00 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 7 
23:45 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 7 00:30 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi 3 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 Žmo-
nės, kurie sukūrė lietuvą. au-
gustinas Voldemaras 04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Nacionalinė 
ekspedicija 

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (246) 
06:40 Mano gyvenimo šviesa 
(247) 07:05 Mano gyvenimo švie-
sa (248) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (20) 07:55 Volkeris, teksa-
so reindžeris (171) 08:55 Rytas 
su LNK 10:55 ponas Bynas (10) 
11:25 Meilės sparnai (23) 12:25 
Meilės sparnai (24) 13:25 Gyve-
nimo daina (46) 14:25 Dvi širdys 
(1004) 14:55 Dvi širdys (1005) 
15:25 Dvi širdys (1006) 15:55 Dvi 
širdys (1007) 16:30 Labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Gyvenimiškos 
istorijos 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 Varom! (6) 
20:00 tautos tarnas (1) 20:30 
tautos tarnas (2) 21:00 Bus visko 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
palikti vandenyne 00:10 Kultas 
(1) 01:00 tu esi čia 

 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Bibliote-
kininkai 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 Kobra 11 13:00 pažadė-
toji 13:30 pažadėtoji 14:00 pa-
žadėtoji 14:30 pažadėtoji 15:00 
Simpsonai 15:30 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 TV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 TV3 
žinios 19:22 TV3 sportas 19:27 
TV3 orai 19:30 paskutinis iš Ma-
gikianų 20:00 Moterys meluoja 
geriau. 10 metų 21:00 Kam ta 
meilė? 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:22 TV3 sportas 22:27 TV3 
orai 22:30 pašalintieji 02:05 Die-
na po rytojaus 04:10 Džonsonų 
atostogos 

 
06:00 auklė (67) 06:30 auklė (68) 
07:00 auklė (69) 07:30 Asmens 
sargybinis (7) 08:30 Farų karai 
(4) 09:30 teisingumo agentai (28) 
10:30 Kobra 11 (6) 11:35 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (13) 12:35 Stoties policija 
(44) 13:45 asmens sargybinis (8) 
14:50 Farų karai (5) 15:50 Teisin-
gumo agentai (29) 16:50 Kobra 11 
(7) 17:55 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (14) 18:55 
Stoties policija (45) 20:00 Info 
diena 20:25 Nusikaltimų miestas 
(24) 21:00 Meksikietis 23:25 Urvas 
01:15 Juodasis sąrašas (14) 02:05 
Okupuoti (7) 02:55 Okupuoti (8)   

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (38) 06:20 TV pro-
grama 06:24 tV parduotuvė 06:40 
TV Europa pristato 07:10 Šiandien 
kimba 08:10 „Delta“ (1/17)  09:15 
„Rojus“ (99) 10:20 „Neišsižadėk“ 
(25) 11:25 „Ragana“ (1/11) 12:30 
„Iššūkis“ (3/9) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/44) 
14:55 „Gurovo bylos. Maitvana-
giai“ (2/1) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras “ (2/46) 
18:00 Reporteris 18:55 Orai 19:00 
„Bitininkas“ (1/6) 20:00 Reporteris 
20:30 Vasara tiesiogiai su D 21:00 
„Krikšto tėvas“ (6) 22:00 Reporteris 
22:57 Orai 23:00 „Gluchariovas“ 
(1/41) 00:05 „Delta“ (1/16) 01:05 
„Iššūkis“ (3/6) 02:00 „Ragana“ 
(1/10) 02:45 „Neišsižadėk“ (19) 
03:35 „Žmogus be praeities“ (12) 
04:20 „Ragana“ (1/10) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Žūklė lauki-
nėje gamtoje 07:00 pragaro kelias 
08:00 Kaulai 09:00 Nuo amato iki 
verslo 09:30 CSI Majamis 11:00 
Simpsonai 11:30 Simpsonai 12:00 
6 kadrai 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:30 Iš 
peties 14:30 Televitrina 15:00 Juo-
kingiausi amerikos namų vaizdeliai 
15:25 Kaulai 16:25 CSI Majamis 
17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir 
turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų 
19:25 Univeras. Naujas bendri-
kas 19:55 Univeras. Naujas ben-
drikas 20:30 Saša ir tania 21:00 
Žinios 21:28 Orai 21:30 pašėlęs 
policininkas 22:30 Naša Raša 
23:00 lemtingas posūkis 6 01:55 
Jokių kliūčių! 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:30 Stebuklingoji Boružėlė 
07:55 Stop juosta 08:20 Atspin-
džiai. paveldo kolekcija 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 9 09:15 Labas 
rytas, lietuva 11:30 2018 euro-
pos čempionatas 13:00 Kova už 
išlikimą  13:30 Didingas gamtos 
grožis. Nacionaliniai parkai 14:00 
Šv. Jurgio meno sezonas 2018 
15:30 Nauji piterio peno nuotykiai 
1 16:00 Kaip atsiranda daiktai 9 
16:25 Kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė 17:00 2018 europos čempio-
natas 21:05 Spąstai. prancūzija 
terorizmo akivaizdoje 22:00 Mė-
nesienos juvelyrai 23:30 Kelias 
į namus 00:00 Dabar pasaulyje 
00:30 liutauro Janušaičio dvigu-
bo albumo „two Different Sides” 
pristatymo koncertas 02:20 Lie-
tuvių kino klasika. perskeltas dan-
gus 03:50 Stop juosta 04:15 Nes 
man tai rūpi 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 11:40 
Giminės 12:35 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 
Žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:15 Auksinis 
protas 19:30 emigrantai 20:25 Lo-
terija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 7 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 7 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT ra-
dijo žinios 

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (249) 
06:40 Mano gyvenimo šviesa 
(250) 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa (251) 07:30 Neramūs ir 
triukšmingi (21) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (172) 08:55 
Rytas su lNK 10:55 Varom! (6) 
11:25 Meilės sparnai (25) 12:25 
Meilės sparnai (26) 13:25 Gyve-
nimo daina (47) 14:25 Dvi širdys 
(1008) 14:55 Dvi širdys (1009) 
15:25 Dvi širdys (1010) 15:55 Dvi 
širdys (1011) 16:30 Labas vaka-
ras, lietuva 17:35 Gyvenimiš-
kos istorijos 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Varom! 
(7) 20:00 tautos tarnas (3) 20:30 
tautos tarnas (4) 21:00 Bus visko 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Romeo turi mirti 00:45 Kultas (2) 
01:35 palikti vandenyne 

 
05:35 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis 
iš Magikianų 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
10:55 tai - mano gyvenimas 12:00 
Moterys meluoja geriau. 10 metų 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpso-
nai 16:00 tV3 žinios 16:28 TV3 
orai 16:30 tV pagalba 18:25 
tV3 žinios 19:22 TV3 sportas 
19:27 TV3 orai 19:30 paskuti-
nis iš Magikianų 20:00 Moterys 
meluoja geriau. 10 metų 21:00 
Kam ta meilė? 21:30 TV3 vakaro 
žinios 22:22 TV3 sportas 22:27 
TV3 orai 22:30 Mūsų gyvenimas 
00:20 CSI elektroninių nusikaltimų 
skyrius 01:20 Kaulai 02:10 pelkė 
03:00 ekstrasensų mūšis 03:55 
Nevykėlių dalinys 04:25 Moderni 
šeima 04:50 CSI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius  

 
06:00 auklė (70) 06:30 auklė (71) 
07:00 auklė (72) 07:30 Asmens 
sargybinis (8) 08:30 Farų karai 
(5) 09:30 teisingumo agentai (29) 
10:30 Kobra 11 (7) 11:35 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (14) 12:35 Stoties policija 
(45) 13:45 asmens sargybinis (9) 
14:50 Farų karai (6) 15:50 Teisin-
gumo agentai (30) 16:50 Kobra 
11 (8) 17:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (15) 
18:55 Stoties policija (46) 20:00 
Info diena 20:25 Nusikaltimų mies-
tas (25) 21:00 panikos kambarys 
23:15 Meksikietis 01:35 persekio-
tojas (19) 02:20 Vanity Fair. Visiš-
kai slaptai (11)

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (39) 06:20 TV pro-
grama 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 Skinsiu raudo-
ną rožę 07:40 Vasara tiesiogiai su 
D 08:10 „Delta“ (1/18) 09:15 „Ro-
jus“ (100) 10:20 „Neišsižadėk“ 
(26) 11:25 „Ragana“ (1/12) 12:30 
„Iššūkis“ (3/10) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/45) 
14:55 „Gurovo bylos. Maitvana-
giai“ (2/2) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/47) 
18:00 Reporteris 18:55 Orai 19:00 
„Bitininkas“ (1/7) 20:00 Reporteris 
20:30 Vasara tiesiogiai su D 21:00 
„Krikšto tėvas“ (7) 22:00 Reporte-
ris 22:57 Orai 23:00 „Gluchario-
vas“ (1/42) 00:05 „Delta“ (1/17) 
01:05 „Iššūkis“ (3/7) 02:00 „Ra-
gana“ (1/11) 02:45 „Neišsižadėk“ 
(20) 03:35 „Žmogus be praeities“ 
(13) 04:20 „Ragana“ (1/11)  

 
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 pragaro kelias 08:00 
Kaulai 09:00 Sandėlių karai 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:00 Simpsonai 11:25 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 
Univeras. Naujas bendrikas 14:30 
Televitrina 15:00 Juokingiausi 
amerikos namų vaizdeliai 15:25 
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 
Univeras. Naujas bendrikas 20:30 
Saša ir tania 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 Klastingi namai 23:15 
pėdsakai 00:50 Daktaras Hau-
sas 01:45 24 valandos. palikimas 
02:30 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 03:00 Vilfredas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 liutauro Janušaičio dvi-
gubo albumo „two Different Sides” 
pristatymo koncertas 07:55 Ma-
no tėviškė 08:10 Kelias į namus 
08:40 Septynios Kauno dienos 
09:05 Kaip atsiranda daiktai 9 
09:30 Didingas gamtos grožis. na-
cionaliniai parkai 10:00 Didingas 
gamtos grožis. nacionaliniai parkai 
10:30 2018 europos čempionatas 
13:15 Nacionalinis turtas 13:40 
Nes man tai rūpi 14:25 Spąstai. 
prancūzija terorizmo akivaizdoje 
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 
Misija 18:30 2018 europos čempi-
onatas 23:00 antradienio detekty-
vas. premjera. Komisarė lanc  

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 06:30 Klausimėlis.
lt. 06:45 Berniukas ir pasau-
lis 08:05 Beatos virtuvė 09:00 
labas rytas, lietuva 11:45 pa-
saulio dokumentika. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija 12:40 pa-
saulio dokumentika. Maži, bet 
ypatingi. vėžliai 13:35 Džesika 
Flečer 4 15:20 Gamtos inspek-
toriai. 15:43 Loterija „Keno Loto” 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 18:00 
Klausimėlis.lt. 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Stilius 
20:25 Loterijos „Keno Loto” ir 
„Jėga” 20:30 panorama 20:52 
Sportas 21:00 Ryčio Cicino ju-
biliejinis koncertas 23:10 Suvesti 
sąskaitas 00:50 pasveikink mirtį 
kitą dieną 03:00 pasaulio doku-
mentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija 03:55 lengvai ir links-
mai! Rytis Cicinas 04:25 Džesi-
ka Flečer 4 

 
06:25 Dienos programa 06:30 
Žvėrelių būrys (10) 06:55 Ne-
ramūs ir triukšmingi (18) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviu-
kai burbuliukai (11) 07:45 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys (24) 
08:10 pabaisiukas Bansenas 
(11) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(24) 09:00 Ogis ir tarakonai (4-
6) 09:30 Drakonų kova. Super 
(33) 10:00 KINO pUSRYČIaI 
Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai 
11:40 pričiupom! (7) 12:10 Lai-
krodžių stabdytojai 14:00 Kara-
liaus tuto prakeiksmas (1) 15:45 
Karaliaus tuto prakeiksmas (2) 
17:30 Geriau vėliau, negu nieka-
da (6) 18:30 Žinios 19:25 Spor-
tas 19:28 Orai 19:30 SUpeRKI-
NaS legendos susivienija 21:20 
Kvailių apsauga 23:15 Madėjos 
liudytojų apsauga 01:25 pašėlę 
vyrukai 2 

 
05:30 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 08:00 aladi-
nas 08:30 Kobra 11 09:30 Mais-
to kelias 10:00 Bibliotekininkai 
11:00 Elfai 12:40 Sužvejok din-
gusią žuvį 14:45 Gatvės šokiai 
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:17 TV3 sportas 
19:22 TV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 Džonsonų atostogos 
21:20 Diena po rytojaus 23:55 
Brangenybių medžiotojai 01:05 
Holograma karaliui 02:45 aš, ki-
tas aš ir Irena 04:45 CSI elektro-
ninių nusikaltimų skyrius 

 
06:15 auklė (60-64) 08:45 Svei-
katos aBC televitrina 09:00 Nu-
trūkę nuo grandinės (7) 09:30 
apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta 

(10) 10:30 Džiunglių princesė 
Šina (8) 11:30 Apvalioji plane-
ta (3) 12:05 Apvalioji planeta 
(4) 12:40 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (4) 13:35 
ekstrasensų mūšis (2) 15:50 Nu-
sikaltimų miestas (22) 16:20 Re-
ali mistika (40) 17:20 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai (11) 18:20 Kas 
žudikas? (45) 19:30 Dainuok 
mano dainą 21:30 MaNO He-
ROJUS Urvas 23:25 aŠtRUS 
KINaS pražūtingas rūkas 01:45 
Dainuok mano dainą 

 
06:05 „pavojingiausios kelio-
nės. Kongas, Katangos pro-
vincija“ 06:35 „Neprijaukinti. 
Afrika“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „pasaulis 
iš viršaus“ 07:55 „pasaulio tur-
gūs. tel avivas“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 08:45 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Grilio skanėstai 
10:30 Gyvenimo būdas 11:00 
„Iššūkis“ (2/5; 2/6) 13:00 „Balto-
ji vergė“ (25; 26) 15:00 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 15:15 
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 Rubrika 
„Saugi vaikystė“ 16:25 „Neiš-
sižadėk“ (25; 26) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(26 tęs.; 27) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (1; 2) 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (2 tęs.) 23:10 
„Iššūkis“ (2/5; 2/6) 01:10 „pražū-
tingi smaragdai“ (59; 60) 02:45 
„Baltoji vergė“ (25; 26) 04:10 
„Neprijaukinti. afrika“ 04:35 „Iš-
šūkis“ (2/5; 2/6) 

 
06:15 Televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 taikinys 08:30 
Sandėlių karai 09:00 Vienam 
gale kablys 09:30 Žūklė lauki-
nėje gamtoje 10:00 Nuo amato 
iki verslo 10:30 planetos talentai 
11:00 pragaro kelias 12:00 Jo-
kių kliūčių! 13:00 Rizikingiausi 
skrydžiai pasaulyje 14:00 Įelek-
trintas ledas 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 Sandėlių 
karai 18:00 Skorpionas 19:00 
amerikos dievaitis 21:00 Žinios 
21:53 Sportas 21:58 Orai 22:00 
Universalus karys 00:00 Džo 
02:05 Nusikaltėlis 

 
05:30 panorama. 05:52 Spor-
tas. Orai. 06:00 Lietuvos Res-
publikos himnas 06:05 Duokim 
garo! 07:35 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. (subtitruota, kart.) 
08:05 Misija. Vilnija.  08:30 
pažvelk į profesiją kitaip 09:00 
Mokslo sriuba 09:30 XVI vaikų ir 
jaunimo muzikos festivalis „Mes 
– pasaulis”. legenda lietuvai. 
3 d. 10:50 laisvės vėliavnešiai 
11:20 2018 europos čempiona-
tas. Irklavimas (finalai) 15:30 Na-
cionalinis turtas. 16:00 Euroma-
xx 16:30 Medinės istorijos 17:30 
atspindžiai. paveldo kolekcija. 
18:00 alenas Delonas. Išskir-
tinis portretas. 19:00 2018 eu-
ropos čempionatas 21:05 Kino 
žvaigždžių alėja. Mano sėkmės 
paslaptis. 22:55 lRt OpUS 
ORe. Grupės „Deeper Upper” 
koncertas 00:00 Dabar pasau-
lyje 00:30 europos kinas. Fon-
tanos aikštė 02:35 prokurorai 
03:20 pažvelk į profesiją kitaip 
03:45 Klauskite daktaro 

�1.00 val.

„Meksikietis“

 

�1.00 val.

„Panikos kambarys“

 

�1.4� val.

„Pranašas“

 

�1.�0 val.

„Diena po rytojaus“
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05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 11:40 
Giminės 12:35 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 
Žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. Seserys 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:15 Auk-
sinis protas 19:30 Dokumentinė 
istorinė laida „lietuvos kolumbai” 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija 22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis” 23:00 premjera. aukš-
tuomenės daktaras 7 23:45 Štut-
garto kriminalinė policija 7 00:30 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 3 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (255-256) 
07:30 Neramūs ir triukšmingi (23) 
07:55 Volkeris, teksaso reindže-
ris (174) 08:55 Rytas su lNK 
10:55 Varom! (8) 11:25 Meilės 
sparnai (29,30) 13:25 Gyvenimo 
daina (49) 14:25 Dvi širdys (1016-
1019) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 Varom! (9) 20:00 Tau-
tos tarnas (7) 20:30 Tautos tarnas 
(8) 21:00 Bus visko 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Šarvuotis 
00:15 Kultas (4) 01:05 Išrinktųjų 
medžioklė 03:00 alchemija XXIII. 
pabėgimas nuo tekstilės 03:30 
RetROSpeKtYVa 

 
05:35 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 12:00 
tai bent giminaičiai 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 Tai 
bent giminaičiai 21:00 Kam ta mei-
lė? 21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
TV3 sportas 22:27 TV3 orai 22:30 
Nešdintis visu greičiu 00:20 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 
01:20 Kaulai 02:10 Rouzvudas 
03:00 ekstrasensų mūšis 04:00 
Moderni šeima 04:25 Moderni 
šeima 04:50 CSI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius

 
06:00 auklė (76) 06:30 auklė 
(77) 07:00 auklė (78) 07:30 As-
mens sargybinis (10) 08:30 Farų 

karai (7) 09:30 teisingumo agen-
tai (31) 10:30 Kobra 11 (9) 11:35 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (16) 12:35 Stoties 
policija (47) 13:45 Asmens sar-
gybinis (11) 14:50 Farų karai (8) 
15:50 teisingumo agentai (32) 
16:50 Kobra 11 (10) 17:55 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (17) 18:55 Stoties policija 
(48) 20:00 Info diena 21:00 Ne-
žinomasis 22:50 Speigo banga 
00:40 Sekso magistrai (1) 01:45 
Kas žudikas? (45)   

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (41) 06:20 TV pro-
grama 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 Gyvenimo 
būdas 07:40 Vasara tiesiogiai su D 
08:10 „Delta“ (1/20) 09:15 „Moterų 
daktaras“ (2/2) 10:20 „Jekaterina 
Didžioji“ (1) 11:25 „Ragana“ (1/4) 
12:30 „Iššūkis“ (3/12) 13:35 TV 
parduotuvė 13:50 „Gluchario-
vas“ (1/47) 14:55 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ (2/4) 16:00 Re-
porteris 16:30 Vasara tiesiogiai 
su D 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/49) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 Rubrika “Verslo 
genas” 19:00 „Bitininkas“ (1/9) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 21:00 „Juodosios 
katės“ (1) 22:00 Reporteris 22:52 
Orai 22:55 Rubrika “Verslo ge-
nas” 23:00 „Gluchariovas“ (1/44) 
00:05 „Delta“ (1/19) 01:05 „Iššū-
kis“ (3/9) 02:00 „Ragana“ (1/13) 
02:45 „lemtingas panašumas“ 
(3) 03:35 „Žmogus be praeities“ 
(15) 04:20 „Ragana“ (1/13)

 
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 Simpsonai 
11:00 Simpsonai 11:25 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25 
Univeras. Naujas bendrikas 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 Univeras. Naujas bendrikas 
20:30 Saša ir tania 21:00 Žinios 
21:28 Orai 21:30 Sveiki atvykę į 
džiungles 23:20 pėdsakai 00:20 
Daktaras Hausas 01:15 24 va-
landos. palikimas 02:05 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
02:30 Vilfredas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 „Chopin Jazz Inn” su 
evelina Sašenko 07:15 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 07:30 
Mažasis atradėjas 07:45 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 08:10 Li-
nija, spalva, forma 08:35 Lietuva 
mūsų lūpose 09:05 Kaip atsiranda 
daiktai 9 09:30 Kelionė per pasau-
lį 10:00 Kelionė per pasaulį 10:30 
2018 europos čempionatas 13:05 
Euromaxx 13:35 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus 14:25 
Klauskite daktaro 15:20 Mažasis 
atradėjas 15:30 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 9 16:30 La-
ba diena, lietuva 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 18:15 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 18:30 
Mano tėviškė 18:45 2018 euro-
pos čempionatas 23:00 lietuvių 
kino klasika 00:20 Dabar pasau-
lyje 00:50 Visagino Country 2017 
02:00 Kultūrų kryžkelė

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 06:30 Žinios 09:05 
Senis 10:05 premjera. Štutgarto 
kriminalinė policija 7 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:40 Giminės 
12:35 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:00 
Žinios 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:15 
Auksinis protas 19:30 Beatos vir-
tuvė 20:25 Loterija „Keno Loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Loterija 
„Jėga” 21:30 Duokim garo! 23:00 
Fantastiškas penktadienis. prem-
jera. Vinetu. Naujas pasaulis 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 7 02:00 LRT ra-
dijo žinios 02:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 02:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 03:00 lRt radijo 
žinios 03:05 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi 3 04:00 lRt radijo žinios 
04:05 Klauskite daktaro  

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (257-259) 
07:30 Neramūs ir triukšmingi (24) 
07:55 Volkeris, teksaso reindžeris 
(175) 08:55 Rytas su lNK 10:55 
Varom! (9) 11:25 Meilės sparnai 
(31) 12:25 Meilės sparnai (32) 
13:25 Gyvenimo daina (50) 14:25 
Dvi širdys (1020) 14:55 Dvi širdys 
(1021) 15:25 Dvi širdys (1022) 
15:55 Dvi širdys (1023) 16:30 La-
bas vakaras, lietuva 17:35 Nuo... 
Iki... 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 SaVaItĖS HItaS Šei-
mos susitikimas 23:00 Juodasis 
horizontas 00:50 Šarvuotis

 
05:35 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai  07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 10:50 
tai - mano gyvenimas 11:55 Tai 
bent giminaičiai 13:00 pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 TV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 TV3 spor-
tas 19:27 TV3 orai 19:30 Žuviukas 
Nemo 21:20 Nepageidaujami ge-
nai 23:30 Nemirtingieji 00:20 CSI 
elektroninių nusikaltimų skyrius 
01:20 Kaulai 02:10 Rouzvudas 
03:00 ekstrasensų mūšis 04:00 
Moderni šeima 04:25 Moderni 
šeima 04:50 CSI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius 

 
06:00 auklė (79-81) 07:30 Asmens 
sargybinis (11) 08:30 Farų karai 
(8) 09:30 teisingumo agentai (32) 
10:30 Kobra 11 (10) 11:35 Įstaty-
mas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (17) 12:35 Stoties polici-
ja (48) 13:45 asmens sargybinis 

(12) 14:50 Farų karai (9) 15:50 
teisingumo agentai (33) 16:55 
Kobra 11 (11) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(18) 19:00 pReMJeRa Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas (1) 
20:00 Info diena 21:00 laikrodinis 
mechanizmas 22:50 Nežinomasis 
00:35 Sekso magistrai (2) 01:40 
Kas žudikas? (46) 02:35 laikrodi-
nis mechanizmas 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Gruzija“ 
06:20 tV programa 06:24 TV par-
duotuvė 06:30 „pasaulio turgūs. 
atėnai“ 06:40 Krepšinio pasaulyje 
su V 07:10 Grilio skanėstai 07:40 
Vasara tiesiogiai su D 08:10 „Del-
ta“ (1/21) 09:15 „Moterų daktaras“ 
(2/3) 10:20 „Jekaterina Didžioji“ 
(2) 11:25 „Ragana“ (1/15) 12:30 
„Iššūkis“ (3/13) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/48) 
14:55 „Gurovo bylos. Mirtis tiesio-
giniame eteryje“ (3/1) 16:00 Repor-
teris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo 
būdas 17:00 „Moterų daktaras“ 
(2/50) 18:00 Reporteris 18:45 Ke-
liauk su “Reporteriu”  18:55 Orai 
19:00 „Bitininkas“ (1/10) 20:00 
Reporteris 20:27 Orai 20:30 Gri-
lio skanėstai 21:00 „Juodosios 
katės“ (2) 22:00 Reporteris 22:45 
Keliauk su “Reporteriu” 22:57 
Orai 23:00 „Gluchariovas“ (1/45) 
00:05 „Delta“ (1/20) 01:05 „Iššūkis“ 
(3/10) 02:00 „Ragana“ (1/14) 02:45 
„lemtingas panašumas“ (4) 03:35 
„Žmogus be praeities“ (16) 04:20 
„Ragana“ (1/14)

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:25 Kobra 11 12:25 
Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų vaiz-
deliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI Ma-
jamis 17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs 
ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų 
19:25 Univeras. Naujas bendrikas 
20:00 Farai 21:00 Žinios 21:53 
Sportas 21:58 Orai 22:00 Olimpo 
apgultis 00:20 Daktaras Hausas 
01:15 24 valandos. palikimas 
02:05 Juokingiausi amerikos na-
mų vaizdeliai 02:30 Vilfredas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Visagino Country 2017 
07:15 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 07:45 Nauji piterio peno 
nuotykiai 1 08:10 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 08:40 pažvelk į profesiją 
kitaip 09:05 Kaip atsiranda daiktai 
9 09:30 Kelionė per pasaulį 10:00 
Kelionė per pasaulį 10:30 Nacio-
nalinis turtas 11:00 2018 europos 
čempionatas 13:20 lRt OpUS 
ORe. Grupės „Deeper Upper” 
koncertas 14:20 Medinės istorijos 
15:15 premjera. pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai 15:25 premjera. 
Detektyvė Miretė 15:40 premje-
ra. Stebuklingoji Boružėlė 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 9 16:30 La-
ba diena, lietuva 18:00 Kultūra ir 
žiniasklaida 20:10 2018 europos 
čempionatas 23:00 abi vandeny-
no pusės 00:30 Dabar pasauly-
je 01:00 Visagino Country 2017 
02:25 lietuvių kino klasika

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, rugpjūčio 8 d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 Žinios 
09:05 Senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 7 
10:50 Komisaras Reksas 11:40 
Giminės 12:35 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00 
Žinios 14:15 laba diena, lietuva 
15:00 Žinios 15:10 laba diena, 
Lietuva 16:00 Žinios 16:15 Laba 
diena, lietuva 16:30 premjera. 
Seserys 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:15 Auksinis protas 19:30 
Gyvenimas 20:25 Loterija „Ke-
no Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija 22:30 Vasara su „Dvi-
račio žiniomis” 23:00 premjera. 
aukštuomenės daktaras 7 23:45 
Štutgarto kriminalinė policija 7 
00:30 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi 3 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 Gyvenimas

 
06:10 Dienos programa 06:15 
Mano gyvenimo šviesa (252-254) 
07:30 Neramūs ir triukšmingi (22) 
07:55 Volkeris, teksaso reindže-
ris (173) 08:55 Rytas su lNK 
10:55 Varom! (7) 11:25 Meilės 
sparnai (27,28) 13:25 Gyvenimo 
daina (48) 14:25 Dvi širdys (1012-
1015) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 Varom! (8) 20:00 Tau-
tos tarnas (5) 20:30 Tautos tarnas 
(6) 21:00 Bus visko 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS Išrinktųjų 
medžioklė 00:40 Kultas (3) 01:30 
Romeo turi mirti 

 
05:30 Moderni šeima 06:10 Te-
levitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis iš 
Magikianų 08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 tai - mano gyvenimas 12:00 
Moterys meluoja geriau. 10 metų 
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpsonai 
16:00 tV3 žinios 16:28 TV3 orai 
16:30 tV pagalba 18:30 tV3 ži-
nios 19:22 TV3 sportas 19:27 
TV3 orai 19:30 paskutinis iš Ma-
gikianų 20:00 tai bent giminaičiai 
21:00 Kam ta meilė? 21:30 TV3 
vakaro žinios 22:17 TV3 sportas 
22:22 TV3 orai 22:25 Vikinglotto 
22:30 Kazino apiplėšimas 00:15 
CSI elektroninių nusikaltimų sky-
rius 01:15 Kaulai 02:05 pelkė 
02:55 ekstrasensų mūšis 03:55 
Moderni šeima 04:20 Moderni 
šeima 04:45 CSI elektroninių nu-
sikaltimų skyrius 

 
06:00 auklė (73-75) 07:30 As-
mens sargybinis (9) 08:30 Farų 

karai (6) 09:30 teisingumo agentai 
(30) 10:30 Kobra 11 (8) 11:35 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (15) 12:35 Stoties policija 
(46) 13:45 asmens sargybinis (10) 
14:50 Farų karai (7) 15:50 Teisin-
gumo agentai (31) 16:50 Kobra 
11 (9) 17:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (16) 
18:55 Stoties policija (47) 20:00 
Info diena 20:25 Nusikaltimų 
miestas (26) 21:00 Speigo banga 
22:50 panikos kambarys 01:00 
persekiotojas (20) 01:50 Vanity 
Fair. Visiškai slaptai (12)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (40) 06:20 TV pro-
grama 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kampai 
07:40 Vasara tiesiogiai su D 08:10 
„Delta“ (1/19)  09:15 „Moterų dak-
taras“ (2/1) 10:20 „Neišsižadėk“ 
(27) 11:25 „Ragana“ (1/13) 12:30 
„Iššūkis“ (3/11) 13:35 tV parduo-
tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/46) 
14:55 „Gurovo bylos. Maitvana-
giai“ (2/3) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/48) 
18:00 Reporteris 18:55 Orai 19:00 
„Bitininkas“ (1/8) 20:00 Reporteris 
20:30 Vasara tiesiogiai su D 21:00 
„Krikšto tėvas“ (8) 22:00 Reporte-
ris 22:57 Orai 23:00 „Gluchario-
vas“ (1/43) 00:05 „Delta“ (1/18) 
01:05 „Iššūkis“ (3/8) 02:00 „Ra-
gana“ (1/12) 02:45 „Neišsižadėk“ 
(21) 03:35 „Žmogus be praeities“ 
(14) 04:20 „Ragana“ (1/12) 

 
06:15 Televitrina 06:30 Saša ir ta-
nia 07:00 pėdsakai 08:00 Kaulai 
09:00 Sandėlių karai 09:30 CSI 
Majamis 10:30 Simpsonai 11:00 
Simpsonai 11:25 Kobra 11 12:25 
Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir 
turi vaikų 13:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 14:30 Televitrina 15:00 
Juokingiausi amerikos namų 
vaizdeliai 15:25 Kaulai 16:25 CSI 
Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 
turi vaikų 19:25 Univeras. Naujas 
bendrikas 19:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 20:30 Saša ir tania 
21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 Šal-
ta dienos šviesa 23:20 pėdsakai 
00:10 Daktaras Hausas 01:10 24 
valandos. palikimas 02:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
02:25 Vilfredas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 „led Zeppelin in Jazz”. 
Geriausių hitų atlikimas naujai 
07:10 Mažasis atradėjas 07:20 
Nauji piterio peno nuotykiai 1 
08:10 pradėk nuo savęs 08:40 
Nacionalinis turtas 09:05 Kaip 
atsiranda daiktai 9 09:30 Didin-
gas gamtos grožis. nacionaliniai 
parkai 10:00 Didingas gamtos 
grožis. nacionaliniai parkai 10:30 
2018 europos čempionatas 13:35 
linija, spalva, forma 14:00 Stop 
juosta 14:25 Stilius. Gyvenimo 
būdo žurnalas 15:20 Mažasis 
atradėjas 15:30 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji pi-
terio peno nuotykiai 1 16:05 Kaip 
atsiranda daiktai 9 16:30 laba die-
na, lietuva 18:00 Kultūrų kryžkelė 
18:30 2018 europos čempionatas 
23:00 elito kinas. elegija 00:50 
Dabar pasaulyje 01:20 „Chopin 
Jazz Inn” su evelina Sašenko 
02:30 Komisarė lanc 

�1.�0 val.

„Nepageidaujami genai“

 

�1.00 val.

„Speigo banga“

 

��.�0 val.

„Nešdintis visu greičiu“

 

Šeštadienis, rugpjūčio 11 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 06:35 Klausimė-
lis 06:55 premjera. Moliūgėlio 
gyvenimas 08:05 Beatos virtu-
vė 09:00 labas rytas, lietuva 
09:30 Žinios 11:45 pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų išgyve-
nimo strategija 12:40 pasaulio 
dokumentika. tian Šanis. lokių 
ir arklių kraštas 13:35 premjera. 
Džesika Flečer 4 15:20 Gamtos 
inspektoriai 15:43 Loterija „Keno 
Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 Klau-
simėlis 18:30 Nacionalinė paieš-
kų tarnyba 19:30 Stilius 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
21:00 Šlagerių festivalis „palan-
ga 2018” 23:45 Reičel išteka 
01:35 Vinetu. Naujas pasaulis 
03:35 pasaulio dokumentika. 
Gyvūnų išgyvenimo strategija 
04:25 Džesika Flečer 4  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
Žvėrelių būrys (12) 06:55 Links-
mieji tomas ir Džeris (1) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai 
burbuliukai (13) 07:45 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir Svirplys (26) 
08:10 pabaisiukas Bansenas 
(13) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(26) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(9) 09:10 Ogis ir tarakonai (10) 
09:20 Ogis ir tarakonai (11) 
09:30 Drakonų kova. Super (35) 
10:00 KINO pUSRYČIaI Olis ir 
piratų lobis 11:35 trys nindzės 
sugrįžta 13:30 pričiupom! (8) 
14:00 Markas polas (1) 15:45 
Markas polas (2) 17:30 Geriau 
vėliau, negu niekada (7) 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 SUpeRKINaS Me-
gamaindas 21:20 Kvailių auksas 
23:35 Sex turas 01:40 Šeimos 
susitikimas 

 
05:45 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 08:00 Ala-
dinas 08:30 Kobra 11 09:30 
Maisto kelias 10:00 Bibliote-
kininkai 11:00 Daktaras Doli-
tlis 12:45 Šnipų vaikučiai. lai-
ko sergėtojas 14:20 Išdykėlis 
Danstonas 16:10 Simpsonai 
16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 
tV3 žinios 19:17 TV3 sportas 
19:22 TV3 orai 19:25 eurojack-
pot 19:30 eragonas 21:40 lūš-
nynų milijonierius 01:40 Kazino 
apiplėšimas 03:20 pašalintieji 
04:55 Kaulai 

 
06:15 auklė (75) 06:45 auklė 
(76) 07:15 auklė (77) 07:45 Au-
klė (78) 08:15 auklė (79) 08:45 
Sveikatos aBC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (8) 09:30 
apie žūklę 10:00 Vaikai šėlsta 

(12) 10:30 Džiunglių princesė 
Šina (10) 11:30 Apvalioji plane-
ta (7) 12:05 apvalioji planeta (8) 
12:40 anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (6) 13:40 Eks-
trasensų mūšis (4) 16:00 Reali 
mistika (42) 17:05 Nusikaltimų 
tyrėjai (1) 18:15 Kas žudikas? 
(47) 19:30 Dainuok mano dai-
ną 21:30 Karo menas. atpildas 
23:20 plius vienas 01:10 Dai-
nuok mano dainą   

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Gvinėja“ 06:30 „Neprijaukin-
ti. Norvegija“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“ 07:55 „pasau-
lio turgūs. akas“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 08:45 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Grilio skanėstai 
10:30 Gyvenimo būdas 11:00 
„Iššūkis“ (2/7, 2/8) 13:00 „Balto-
ji vergė“ (27, 28) 15:00 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 15:15 
Skinsiu raudoną rožę 16:00 Ži-
nios 16:18 Orai 16:20 pReM-
JeRa. partizanų keliais. Istorinė 
edukacinė laida 16:50 Grilio ska-
nėstai 17:25 „Neišsižadėk“ (28) 
18:00 Žinios 18:27 Orai 18:30 
„Neišsižadėk“ (28 tęs.) 19:00 
„Neišsižadėk“ (29) 20:00 Žinios 
20:22 Orai 20:25 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (3,4) 22:00 
Žinios 22:27 Orai 22:30 „Mesin-
gas. aplenkiantis laiką“ (4 tęs.) 
23:00 „Iššūkis“ (2/7, 2/8) 01:00 
„pražūtingi smaragdai“ (61, 62) 
02:45 „Baltoji vergė“ (27, 28) 
04:05 „Neprijaukinti. Norvegija“ 
04:30 „Iššūkis“ (2/7, 2/8)  

 
06:15 Televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Įelektrintas ledas 
08:30 Sandėlių karai 09:00 Vie-
nam gale kablys 09:30 Žūklė 
laukinėje gamtoje 10:00 Nuo 
amato iki verslo 10:30 planetos 
talentai 11:00 pragaro kelias 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Kova 
dėl valdžios 14:00 Įelektrintas 
ledas 15:00 ledo kelias 16:00 
Iš peties 17:00 Sandėlių ka-
rai 17:30 Sandėlių karai 18:00 
Skorpionas 19:00 amerikos die-
vaitis 21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 policininko is-
torija 00:30 Šalta dienos šviesa 
02:05 lemtingas posūkis 6 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
Ved 07:35 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė 08:10 Misija. Vilni-
ja 08:35 pažvelk į profesiją ki-
taip 09:00 Mokslo sriuba 09:25 
Maistas ir aistros 10:00 2018 
europos čempionatas 11:45 
Daug triukšmo dėl nieko 14:35 
Nacionalinis turtas 15:05 Stilius 
16:00 Euromaxx 16:30 peiza-
žas 17:30 prisikėlimo ekspresas 
– šimtmečio veidai 18:20 Brižit 
Bardo. Klaida 19:15 Graikija. 
draskoma iš vidaus 20:10 Stam-
biu planu 21:00 2018 europos 
čempionatas 23:00 lRt OpUS 
ORe. Grupės „Garbanotas Bo-
sistas” koncertas 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 abi vandenyno 
pusės. lietuvių išeivių kamerinė 
muzika. Vilniaus festivalis 2018 
02:00 prisikėlimo ekspresas – 
šimtmečio veidai 02:45 Maistas 
ir aistros 03:15 pažvelk į profesi-
ją kitaip 03:45 Klauskite daktaro 
04:40 Istorijos detektyvai

�1.40 val.

„Lūšnynų milijonierius“
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EVAngElIjoS TAKU

REKLAMA

Visi Lietuvos žmo-
nės kviečiami susi-
tikti su popiežiumi 

Pranciškumi
Nuo rugpjūčio 1 d. inter-

netu galima užsiregistruoti į 
du svarbiausius susitikimus 
su popiežiumi Pranciškumi. 
Registracija reikalinga tik į 
rugsėjo 22 d. vyksiantį susi-
tikimą su jaunimu Vilniuje, 
Katedros aikštėje, ir į šv. Mi-
šias Kauno Santakoje rugsėjo 
23 d. Kvietimai į susitikimus 
– nemokami.

Nuo šiandien, rugpjūčio 1 
d. 12 val., internetu galima 
užsiregistruoti į du svarbiau-
sius susitikimus su popiežiu-
mi Pranciškumi. Registracija 
reikalinga tik į rugsėjo 22 d. 
vyksiantį susitikimą su jauni-
mu Vilniuje, Katedros aikštė-
je, ir į šv. Mišias Kauno San-
takoje rugsėjo 23 d. Nuorodą į 
elektroninę registraciją galima 
rasti tinklalapyje popieziausvi-
zitas.lt. Kvietimai į susitikimus 
– nemokami.

Registracija reikalinga no-
rintiems patekti į sektorius, 
esančius priešais scenas Kau-
no Santakoje ir Katedros aikš-
tėje Vilniuje. Sekmadienį pro-
grama Santakoje prasidės nuo 
ankstyvo ryto. Vilniuje, Kate-
dros aikštėje, jaunimo šventės 
pradžia – 14 val.

Visgi net ir neužsiregistravu-
sieji turės galimybę pamatyti ir 
išgirsti Šventąjį Tėvą. „Kauno 
Santakoje ir Vilniuje, Katedros 
aikštėje ir jos prieigose, sutilps 
visi. Kviečiame švęsti drauge 
vilties ir džiaugsmo šventę, nu-
siteikime priimti šį garbingą ir 
kuklų svečią, norintį susitik-
ti Lietuvos žmones,“ – sako 
LVK pasiruošimo popiežiaus 
vizitui komunikacijos koordi-
natorė Živilė Peluritienė.

Jau nuo pavasario žmonės 
buvo kviečiami registruotis 
parapijose ir bendruomenė-
se. Apibendrinus gautus duo-
menis matyti, kad parapijose 
ir bendruomenėse kvietimus 
į šv. Mišias atsiims apie 60 
tūkst. žmonių, o į popiežiaus 
susitikimą su jaunimu – apie 
13 tūkst. jaunų (14–35 m.) 

žmonių. Džiugioje šventėje 
laukiami ir studentai, kurie į 
susitikimus registruojasi savo 
universitetuose. Sektoriuose 
Katedros aikštėje numatoma 
apie 23 tūkst. vietų, Santakos 
parko sektoriuose – apie 100 
tūkstančių.

Tiems, kurie yra užsiregis-
travę parapijose ir bendruo-
menėse, antrą kartą registruotis 
nereikia. Neturintieji galimy-
bės užsiregistruoti internetu į 
šv. Mišias, kviečiami teirautis 
parapijose.

Į visus kitus susitikimus 
su Šventuoju Tėvu registra-
cija nereikalinga. Šeštadienį 
Vilniuje popiežių bus galima 
sutikti S. Daukanto aikštėje, 
prie Aušros Vartų, kelyje nuo 
Aušros Vartų į Katedros aikštę, 
kur vyks Jaunimo susitikimas, 
o po jo – kelyje į Apaštalinę 
nunciatūrą. Sekmadienį po šv. 
Mišių Kauno Santakos parke 
popiežius keliaus papamobi-
liu į Kauno arkikatedrą. Vaka-
rop Vilniuje žmonės kviečiami 
sutikti Šventąjį Tėvą Lukiškių 
aikštėje ir kelyje nuo Lukiškių 
aikštės iki nunciatūros.

LVK PASIRUOŠIMO POPIEŽIAUS 
VIzITUI KOMITETAS

Popiežius  
Pranciškus:  

Seneliai - šeimų tur-
tas, mylėkite juos!
Jėzaus seneliai šv. Joakimas 

ir Ona buvo Švč Mergelės Ma-
rijos tėvai. Žinias apie jų gyve-
nimą perduotos ankstyvojoje 
krikščioniškoje literatūroje

Popiežius Pranciškus ketvir-
tadienį, Jėzaus senelių šv. Joa-
kimo ir Onos liturginio minė-
jimo proga Twitterio tinkle pa-
ragino šeimas gerbti ir mylėti 
savo senelius:

„Seneliai yra šeimų turtas. 
Prašau jūsų, sergėkite senelius, 
mylėkite juos ir leiskite jiems 
kalbėtis su vaikais“.

Jėzaus seneliai šv. Joakimas 
ir Ona buvo Švč. Mergelės 
Marijos tėvai. Žinios apie jų 
gyvenimą perduotos anksty-
vojoje krikščioniškoje literatū-
roje. Bene seniausias rašytinis 
dokumentas yra II amžiuje pa-
rašyta Jokūbo proevangelija.

Apie seno žmogaus sukaup-
tą patirtį ir gyvenimo išmintį, 
apie senelių svarbą šeimoje, 
popiežius Pranciškus yra kal-
bėjęs daug kartų ir įvairiomis 
progomis. Gailestingumo ju-
biliejaus proga seniems žmo-
nėms skirtoje dienoje popie-
žius Pranciškus susitiko su ke-
liais tūkstančiais pagyvenusių 

Per dvi vizito Lietuvoje dienas Šventasis Tėvas melsis Auš-
ros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, ko-
plyčioje, aplankys buvusį KGB kalėjimą, prisimins okupacijų 
aukas. Šventasis Tėvas susitiks su prezidente ir žmonėmis, susi-
rinkusiais S. Daukanto aikštėje. Skirs laiko susitikti su kunigais, 
vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais.

ŠEŠTADIENIS (rugsėjo 22 d.)
> Mandagumo vizitas pas Prezidentę Prezidento rūmuose.
> Susitikimas su valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais, 

diplomatinio korpuso nariais S. Daukanto aikštėje.
> Aušros vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Moti-

nos, koplyčios lankymas.
> Susitikimas su jaunimu Katedros aikštėje.

SEKMADIENIS (rugsėjo 23 d.)
> Šv. Mišios Kauno Santakos parke.
> Viešpaties Angelo malda Kauno Santakos parke.
> Susitikimas su kunigais, vienuoliais (-ėmis), pašvęstaisiais 

(-siomis), seminaristais Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo ar-
kikatedroje bazilikoje.

> Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda 
Vilniuje.

Ketinantys dalyvauti šv. Mišiose Kaune ir Jaunimo susiti-
kime su popiežiumi Vilniuje turės iš anksto užsiregistruoti: 
įsirašyti į parapijos grupę arba savarankiškai registruotis interne-
tu. Elektroninės registracijos pradžia numatoma rugpjūčio 1 d.

Popiežių Pranciškų bus galima pamatyti iš gana arti ne tik ke-
lyje, bet ir susitikimuose. Norintiems pasimatyti su popiežiumi 
prie Aušros Vartų, prie buvusio KGB vidaus kalėjimo, sutikti jį 
S. Daukanto aikštėje Vilniuje registracija nereikalinga.

Kiekvienas yra laukiamas. Tegul popiežiaus apsilankymas 
būna džiugus įvykis visai Lietuvai ir jos žmonėms. Kviečiame 
gausiai ir aktyviai dalyvauti, klausytis žinios, kurią popiežius 
Pranciškus atveža į mūsų šimtametę šalį.

Dalyvavimas visuose renginiuose nemokamas.

žmonių iš viso pasaulio.
Popiežius Pranciškus sakė: 

„Bažnyčia žiūri į senus žmo-
nes su meile, dėkingumu ir 
didele pagarba. Jūs esate labai 
reikalingi, nes jūsų sukaupta 
patirtis yra brangus turtas, labai 
reikalingas, kad galėtume atsa-
kingai ir su viltimi žiūrėti į atei-
tį. Jūsų branda ir išmintis gali 
padėti jaunesniems žmonės jų 
brandos kelyje, gali jiems pa-
dėti žengti į ateitį ir ieškoti sa-
vo kelio“.

Popiežius labiausiai iškėlė 
senatvės sulaukusių žmonių 
nepamainomą vaidmenį šei-
mos aplinkoje. „Kiek daug 
senelių rūpinasi savo anūkais, 
labai paprastai perduoda jiems 
gyvenimo patirtį, savo ben-
druomenės ir tautos dvasines 
ir kultūrines vertybes.  Šaly-
se, kurios išgyveno sunkius 
religijos persekiojimus, sene-
liai perdavė tikėjimą naujoms 

kartoms, slapta rūpinosi, kad 
vaikai būtų pakrikštyti“.

Labai svarbu šiandien gai-
vinti ir stiprinti ryšius tarp skir-
tingoms kartoms priklausančių 
žmonių. Jaunimo ir senų žmo-
nių bendravimas reikalingas, 
kad tautos turėtų ateitį: nuo 
jaunimo priklauso keliaujan-
čios tautos gyvastingumas, o 
seni žmonės tą gyvastingumą 
sustiprina savo atmintimi ir iš-
mintimi“.  VATICAN NEWS

Prie dykumos tėvo atėjo 
vienas netikintis pasaulietis ir 
bando jį išprovokuoti, sako:

– Tėve, pasakyk, kur pateko 
Judas Iskarijotas?

– Na, aš nežinau... – ginasi 
šv. tėvas.

– Pasakyk...
– Ne, jeigu jis bus Rojuj, aš 

tau pasakysiu...
– O jeigu pragare?
– Apie tai tu pats sužinosi...

... o sau į kelią neėmiau aš nieko. 
Viskas Jums, brangieji mano, lieka: 
Žemė, kvepianti medum ir gėlėmis, 

Ir dangus, nusėtas žvaigždėmis... 
                  (Justinas Marcinkevičius)

IN MEMORIA
NIJOLĖ AVERKIENĖ
(1959-02-23 – 2018-08-01)
Rugpjūčio 1 d. netekome 

ilgametės Prienų rajono sa-
vivaldybės darbuotojos, pui-
kios specialistės, mylimos 
vadovės ir kolegės, Pakuo-
nio seniūnijos seniūnės Ni-
jolės Averkienės. Paskutinį 
kaitrios liepos vakarą ją išti-
ko insultas, o kitą dieną už-
geso gyvybė. Nijolei tebuvo 
59 metai. 

Nijolė Averkienė gimė 
1959 m. vasario 23 d. Pašventupio kaime, Prienų rajone. 
Šiame krašte baigė Pakuonio vidurinę mokyklą.

1977–1982 m. mokėsi Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 
įgijo mokslinio agronomo kvalifikaciją.

Nuo 1982 m. dirbo įvairiose žemės ūkio įmonėse, ben-
drovėse ir kolūkiuose Varėnos, Alytaus, Prienų rajonuose 
vyriausiąja agronome, brigadininke, dispečere, buhaltere, 
vyriausiąja buhaltere. 

1995–1997 m. tęsė karjerą dirbdama žemėtvarkininke 
Prienų rajono žemėtvarkos skyriuje, Ašmintos agrarinės 
reformos tarnyboje, o nuo 1997 m. iki 2008 m. – Birštono 
ir Prienų žemėtvarkos skyriaus vyresniąja specialiste Pa-
kuonio seniūnijoje. 

Nuo 2009 m. N. Averkienė savo krašto žmonėmis rū-
pinosi eidama Pakuonio seniūnijos seniūno pavaduotojos 
pareigas, o nuo 2015 m. vidurio – laikinai atlikdama seniū-
no funkcijas.

Laimėjusi konkursą nuo 2017 m. gegužės 24 d. pradėjo 
dirbti Pakuonio seniūnijos seniūne. Šias pareigas ėjo iki pa-
skutinės gyvenimo dienos...

Nijolė buvo visuomet taktiška ir pasitempusi, gerbiama 
bendruomenės ir kolegų, mokėjo užjausti ir suprasti, da-
lijosi gyvenimo patirtimi ir skleidė gyvenimo džiaugsmo 
šviesą kitiems. 

Skaudu, kad gražaus, padoraus, darbštaus, išmintingo 
žmogaus gyvybės gija nutrūko pačioje gyvenimo brando-
je, nespėjus įgyvendinti visų sumanymų ir svajonių. Palikus 
skausme ir amžinam ilgesy mylimą šeimą. 

Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią pagarbą ir 
užuojautą N. Averkienės šeimai, artimiesiems, bičiuliams, 
kolegoms ir bendradarbiams. Nijolės žmogiškumas ir dar-
bai išliks visų ją pažinojusiųjų atmintyje. 

Sunku atsisveikinti, bet šviesa lieka...
Prienų rajono savivaldybė 

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią  
netekties valandą...

Mirus Pakuonio seniūnei Nijolei Averkienei 
reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės 

šeimai ir artimiesiems. 
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redakcija
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 ČIGONIŠKA DAINA.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��� m. rugjūčio 4 d.: Vytautas di-
dysis ostrove sudarė sutartį 

(Astravo sutartis) su jogaila, pagal kurią ga-
vo Trakų kunigaikštystę ir tapo faktišku lie-
tuvos valdovu.

1�04m. rugjūčio 4 d.: Per Ispanijos 
paveldėjimo karą Anglijos ir ny-

derlandų laivynas užėmė gibraltarą.

1�0�m. rugjūčio 5 d.: įvyko Klecko 
mūšis, kuriame lietuvos didžio-

sios Kunigaikštystės (ldK) kariuomenė, vado-
vaujama Mykolo glinskio, sumušė totorius.

1��1 m. rugjūčio 5 d.: oficialiai atidary-
tas žaliakalnio keltuvas, Kaune.

1��1m. rugjūčio 5 d.: įvesta nauja 
lietuvos valiuta – talonas.

1���m. rugjūčio 5 d.: Romo Ubarto 
dėka pirmąkart olimpinėse žai-

dynėse iškelta lietuvos trispalvė ir sugrotas 
lietuvos himnas.

1�0� m. rugjūčio 5 d.: netoli glazgo 
sugautas william wallace, kuris 

vadovavo škotų pasipriešinimui prieš Angli-
ją, ir išvežtas į londoną, kur buvo teisiamas 

ir įvykdyta mirties bausmė.

1�8�m. rugjūčio 5 d.: Seras Hamfris 
gilbertas įkuria pirmąją angliš-

ką koloniją Šiaurės Amerikoje, dabartinia-
me Sent džonse.

18�8m. rugjūčio 5 d.: Cyrus west 
Field ir kiti baigė tiesti pirmąjį 

transatlantinį telegrafo kabelį, kuris veikė 
mažiau nei vieną mėnesį.

1884 m. rugjūčio 5 d.: Padėtas pa-
matinis jAV laisvės statulos 

akmuo.

1�14m. rugjūčio 5 d.: jAV, Klyvlende 
(ohajo valstija), pastatytas pir-

masis elektrinis šviesoforas.

1��� m. rugjūčio 5 d.: didžiosios bri-
tanijos, jAV ir SSRS atstovai Mas-

kvoje pasirašė sutartį, draudžiančią bandyti 
branduolinius ginklus atmosferoje, kosmose 
ir po vandeniu.

180�m. rugjūčio 6 d.: paskutinis 
Šventosios Romos imperijos 

imperatorius atsisakė sosto.

1�4�m. rugjūčio 6 d.: 8:1� vietos 
laiku numesta pirmoji pasau-

lyje atominė bomba (Hirosimos mieste, ja-
ponija) – „Mažylis“. Sprogimo galia siekė 1� 
tūkst. tonų TnT ekvivalento. žuvo apie 100 
tūkst. žmonių.

1���m. rugjūčio 7 d.: Mindaugas 
atidavė kryžiuočiams visą tuo-

metinę žemaitiją, visą Skalvą ir beveik vi-
są dainavą.

�008m. rugjūčio 7 d.: prasidėjo 
Pietų osetijos karas tarp Ru-

sijos ir gruzijos.

1���m. rugjūčio 8 d.: popiežius Alek-
sandras IV uždraudė skelbti kry-

žiaus žygį, organizuotą pranciškono baltra-
miejaus Prahiškio prieš lietuvius ir jotvingius, 
nes tai buvo nenaudinga Vokiečių ordinui.

1�4�m. rugjūčio 9 d.: jAV numetė 
atominę bombą „dručkis“ ant 

nagasakio. nuo karščio (virš �000 °C) ir smū-
gio bangos žuvo 40 tūkst. žmonių, dar 140 
tūkst. buvo sužeisti, nudegė ar gavo didžiulę 
apšvitą. 1� km² plote buvo visiškai sugriauti 
visi pastatai.

1�1� m. rugjūčio 10 d.: Ferdinandas 
Magelanas su �-iais laivais iš-

plaukė iš Sevilijos į kelionę aplink pasaulį.

Lošimas 
Nr. 1325

2018-08-01

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 12, 13, 20, 
25, 44, 46

Vikingo skaičius: 7

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 3000000.00€ 0
6 skaičiai 223269.50€ 0
5+1 skaičius 30813.00€ 0
5 skaičiai 535.00€ 5
4+1 skaičius 91.50€ 35
4 skaičiai 9.00€ 233
3+1 skaičius 4.50€ 688
3 skaičiai 1.50€ 4407
2+1 skaičius 1.25€ 4895
2 skaičiai 0.75€ 32645

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 3,0 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Rugpjūčio 4 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:32
leidžiasi 21:17

Dienos ilgumas 15.45
Delčia (22 mėnulio diena)

Gerimantas, Milgedė, Domi-
nykas

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 5 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:34
leidžiasi 21:15

Dienos ilgumas 15.41
Delčia (23 mėnulio diena)
Felicisimas, Nona, Rimtas, 
Mintarė, Osvaldas, Vilija
Tinkamas laikas sėti: 

burokėlius, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 6 d.
PIRMADIENIS

Kristaus atsimainymas
Saulė teka 05:35

leidžiasi 21:13
Dienos ilgumas 15.38

Delčia (24 mėnulio diena)
Bylotas, Daiva

Tinkamas laikas sėti: 
svogūnines gėles.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 7 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 05:37
leidžiasi 21:11

Dienos ilgumas 15.34
Delčia (25 mėnulio diena)

Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, Jogailė, Klaudija, Jo-

gilė
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 8 d.
TREČIADIENIS

Tarptautinė orgazmo diena
Saulė teka 05:39
leidžiasi 21:09

Dienos ilgumas 15.30
Delčia (26 mėnulio diena)

Dominykas, Tulgirdas, Daina, 
Elidijus, Gustavas

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, salierus, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 9 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė tautos diena 
Saulė teka 05:41
leidžiasi 21:07

Dienos ilgumas 15.26
Delčia (27 mėnulio diena)

Romanas, Mintaras, Tarvilė, 
Rolandas, Romas

Tinkamas laikas sėti: 
burokėlius, svogūnines gėles.

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

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 10 d.
PENKTADIENIS

Šv. Laurynas, Paskutinioji per-
kūno diena

Tarptautinė apatinių drabu-
žių diena 

Saulė teka 05:43
leidžiasi 21:05

Dienos ilgumas 15.22
Delčia (28 mėnulio diena)

Norimantas, Laima, Laurynas, 
Asterija, Astra

Tinkamas laikas sėti: 
svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+23 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+25 KAUNO MARIOS 
+22 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+25 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8580 nSv/val. 

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

Atsakymai

RUGPJŪČIO

4
Š E Š TA d I E n I S

VIlnIUS
+25

+19
RUGPJŪČIO

5
SEKMAdIEnIS

+26
KlAIPĖdA

+18 +23+20

RUGPJŪČIO

6
P I R M A d I E n I S

RUGPJŪČIO

7
A n T R A d I E n I S

RUGPJŪČIO

8
T R E Č I A d I E n I S

RUGPJŪČIO

9
KETV IRTAd IEn IS

RUGPJŪČIO

10
P E n K TA d I E n I S

VIlnIUS
+26

+16
+28

KlAIPĖdA
+17 +24+18

VIlnIUS
+22

+18
+23
KlAIPĖdA

+16 +21+19

VIlnIUS
+23

+15
+25
KlAIPĖdA

+14 +22+17

VIlnIUS
+25

+15
+27
KlAIPĖdA

+15 +27+15

VIlnIUS
+26

+20
+26
KlAIPĖdA

+18 +29+20

VIlnIUS
+29

+20
+31
KlAIPĖdA

+19 +29+23


