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REKLAMA

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

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Veganizmo 
kultūra plečiasi: 
kokie produktai 
populiariausi 
tarp žaliavalgių?

Stanislovo 
Moravskio 
kūrybos versmės 
neišsemiamos

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Vis dar 
neprenumeruojate 
laikraščio? Verta 
paskaityti!

SKAITYKITE 9 P.

SKAITYKITE 10 P.

Karybos ir amatų 
stovykla garsina 
Užuguostį

SKAITYKITE 7 P.

Į Ariogalą išlydėti Laisvės ugnies 
nešėjai

Jono Kazlausko premija – 
profesoriui Pėteriui Vanagui

SKAITYKITE 6 P.

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Laisvės 
aikštėje prie paminklo 
žuvusiesiems už Lietuvos 
laisvę į Lietuvos tremtinių, 
politinių kalinių ir Laisvės 
kovų dalyvių sąskrydį 

buvo išlydėti Prienų rajono 
Laisvės ugnies nešėjai. 

Jau trečią dešimtmetį kie-
kvieną rugpjūtį Ariogaloje 
(Raseinių r.), Maironio ap-
dainuotame Dubysos slėny-
je, Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjunga suburia 
likimo brolius ir seseris, mū-
sų tautiečius, patyrusius so-
vietinių okupantų vykdytas 
represijas, praėjusius devynis 
pragaro ratus – tremtinius, po-

litinius kalinius, Laisvės kovų 
dalyvius. Gražiausiais gyve-
nimo metais okupanto valia, 
prievarta atsidūrę Norilske, 
Omske, Novosibirske, Ma-
gadane, Igarkoje, Tomske, 
Krasnojarske... – praradę neį-
gyvendintas svajones, sveika-
tą, lietuviai išsaugojo tikėjimą 
Laisve, Nepriklausomybe. Ne 
visi sugrįžo, tūkstančiai liko 
amžinojo įšalo žemėje, ne 

Sutrikęs širdies ritmas, 
slenkantys plaukai ar 
nusilpęs imunitetas – tai 
ne vienintelės problemos, 
kurios atsiranda dėl 
patiriamo streso. 

Jį jaučia visas mūsų orga-
nizmas, taip pat ir oda. Kai 
jaučiame nerimą, organiz-
mas išskiria streso hormoną, 
kuris suintensyvina riebalų 
liaukų veikla ir tai paaštrina 
kai kurias odos ligas. Kaip jas 
gydyti?

Gydytoja dermatovenerolo-
gė Inga Kisielienė teigia, kad 
dažniausiai nuo streso paūmė-
ja lėtinės odos ligos – žvyneli-
nė, egzema, dermatitas, nere-
tai paūmėja ir aknė bei rožinė. 
Taip pat dėl streso gali pradėti 
plisti baltmė.

„Jaučiamas stresas neretai 
paaštrina ir odos infekcijas, 
pavyzdžiui, pūslelinę. Apie 
90 proc. žmonių turi herpes 
simpex virusą ir yra jo nešio-

Streso išprovokuotos odos 
ligos: gydyti reikia ne tik 
simptomus, bet ir priežastį

tojai. Tik jei šio viruso žmogus 
neturi, ir stresas jo neiššauks“, 
– paaiškina gydytoja.

„Eurovaistinės“ farmaci-
ninkė Elvyra Ramaškienė pri-
duria, kad kai kuriems žmo-
nėms būdingas ir nuolatinis, 
pasikartojantis pūslelinės pa-
sireiškimas, todėl, norint to 
išvengti, prieš stresines situa-
cijas rekomenduojama vartoti 
vitaminą C. Jis stiprina imuni-
tetą ir sumažina infekcijos pa-
ūmėjimus.

Jokios savigydos
Vaistininkė sako, kad su 

odos problemomis ir ligomis, 
kurias sukelia nervų sistema, 
reikia kovoti, ne tik priemo-
nėmis, kurios gydo odą. Ji re-
komenduoja tuo pačiu metu 
vartoti ir imunitetą bei nervų 
sistemą stiprinančius prepa-
ratus.

„Tačiau, jokiu būdu nega-P. Vanagas ir A. Palionis

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai.

Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek daug jau galėjo praeit.

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.

Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.

O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

Linkime, kad sėkmė ir puiki sveikata Tave lydėtų visada.

60 metų jubiliejaus proga 

Virginijų 
ŽILINSKĄ,

gyvenantį Patelviškio k., Išlaužo sen., Prienų r., 

sveikina 
žmona Laima, dukros Sonata ir Renata, žentai Raimondas ir Kęstutis, 

vaikaičiai Kajus, Urtė, Beata ir Justytė bei Zita ir Vitas.
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Nenumaldomai bėgan-
tis laikas labai pana-

šus į baltų pūkų kamuolius, 
vasarą skriejančius per beri-
bes žydrojo dangaus platy-
bes. Atsigulę ant vešlia žole 
pasipuošusios žemės mato-
me, kad jie slenka labai lėtai, 
tačiau nesunkiai suprantame, 
jog lėtai slenka tik tuomet, kai 
patys sulėtiname savo gyveni-
mo tempą. 

Antai, gulėkime visą dieną 
ant šiltos pievos ir stebėki-
me, kaip palengva dangumi 
plaukia balti kamuoliai, kar-
tais pavirsdami kažką prime-
nančiomis figūromis, o kar-
tais stipresnio vėjo gūsio iš-
blaškomi į baltą, permatomą 
maršką. Jau po kelių valandų 
pasidarys nuobodu žiūrėti, kai 
jie taip lėtai slenka! Tačiau 
atidžiau įsigilinę suprasime, 
kad mūsų stebėti debesys vos 
per vieną dieną dangumi nu-
keliavo sunkiai įsivaizduoja-
mus tolius ir nuskriejo tolyn. 
Vos per vieną dieną! Negana 
to, jie nebegrįš. Nei rytoj, nei 
poryt. Niekada.

Lygiai taip pat ir mes imki-
mės savo veiklos ir tik retsy-

kiais užmeskime akį į dangu-
mi plaukiančius „pūkus“. Vos 
spėsim sužiūrėti vieną paskui 
kitą skriejančius debesis... 

Mes galime reguliuoti sa-
vo gyvenimo tempą, jį padi-
dindami papildomais darbais 
arba sumažindami dažnesniu 
poilsiu, o debesys... Debesys 
juda be sustojimo nuolatiniu, 
vienodu tempu. Kaip ir lai-
kas... Laikas nenumaldomai, 
nesustabdomai ir nesulėtina-
mai bėga. 

Štai ką tik džiaugėmės il-
giausia diena metuose – Joni-
nėmis. O dabar jau net dvie-
jų mėnesių neliko iki rudens 
lygiadienio, po kurio dienos 
trumpės ir tamsės tokiu grei-
čiu, kaip stipraus vėjo nešami 
debesys. Ką tik džiaugėmės 
prasidedančia vasara, o jau 
pradedame skaičiuoti pasku-
tines jos dienas...

Kaip smagiai ir naudingai 
bepraleistume laiką, jo mums 
visuomet trūks. Visuomet 
norėsime gyventi dar. Dar ir 
dar... Netgi temstant dienoms 
norėsime džiaugtis kiekviena 
šviesia akimirka. Ja ir reikėtų 
džiaugtis.

Gyvenimas nėra 
toks ilgas, lengvas ir 
šviesus, kad galėtume 
jį tiesiog paleisti skrieti 
su debesimis pavėjui. 
Deja, tenka ir sklęsti, 
ir laviruoti, ir kilti, ir 
kristi. Tačiau kiekviena 
gyvenimo akimirka 
yra mums labai svarbi 
ir brangi. Gyvenimas 
susideda iš visų 
įmanomų spalvų. Ir jos 
visos kur kas gražesnės 
už tamsą. 

Dailininkas visuomet pie-
šia, jeigu tik turi dažų. Todėl 
ir kiekvienas žmogus turėtų 
gyventi, kol dar mato gyveni-
mo spalvas, kol dar yra gyvas. 
Tamsa gali užklupti bet kada, 
nejučiomis. Nekviečiant ir 
nesitikint. Ir, deja, žmogaus 
gyvenimas tamsoje pasidaro 
tamsus ir išbaigtas – panašus 
į juodais dažais dailininko iš-
margintą drobulę. Pakabin-
tą ant sienos amžiams, kad 
praeinantys galėtų pamatyti 

ir prisiminti. Tačiau ne tam, 
kad prabiltų. Nors piešiniai 
mums primena kažkada vy-
kusius veiksmus, kažkada 
stovėjusius pastatus, gyvenu-
sius žmones, tačiau jie nieka-
da neprabyla.

Skubėti gyventi reikia 
ne tam, kad spėtum 
pasilinksminti ir viską 
išnaudoti, bet tam, 
kad spėtum išgyventi 
kiekvieną gyvenimo 
dovanojamą akimirką, 
nes tamsa ateina 
nelaukta.

Kaip dažnai tenka matyti, 
kaip žmonės, apsunkindami 
savo gyvenimą, kaupia tur-
tus. Ne, ne dvasinius, o ma-
terialius. Ir kaip dažnai ten-
ka matyti, kai jiems išėjus 
viskas, ką jie laikė turtu, ar-
timųjų rankomis keliauja... į 
šiukšliadėžę. 

Reikia pripažinti, kad mes 
visi viską vertiname skirtin-
gai. Jeigu vienam žmogui 
labai mielas ir gražus yra jo 
kambaryje stovintis staliu-
kas, tai dar nereiškia, jog kitas 
žmogus nelaiko jo rakandu, 
besimaišančiu po kojomis. 
Deja, didžiausias daugelio pa-
liekamas turtas yra pinigai. O 
dėl pinigų ir broliai susipeša.

Iš tikrųjų, ironiška. 
Žmogus vargingai 
gyvena, deda monetą 
prie monetos visą 
gyvenimą tam, kad 
po jo mirties sūnūs ar 
dukros susipyktų iki 
pat savo gyvenimo 
pabaigos. Vargstame, 
norėdami kažkam 
padėti, bet tas mūsų 
noras atsisuka ir prieš 
mus, ir prieš kitus.

O galėtume gyventi. Ga-
lėtume džiaugtis. Galėtume 
piešti. Galėtume dainuoti, 
šaukti, groti, plaukti, statyti, 
skaityti, rašyti ir dar skaniai 
valgyti. Tačiau „uždarome“ 
save į banko seifą ir nei pa-
tys valgome, nei kitam duo-
dame.

Argi sunku suprasti, kad, 
vien būdami tarp žmonių ir 

Nuomosis vagonus grūdams 
Lietuvos grūdų perdirbėjams ir eksportuotojams skundžiantis, kad 
šiuo metu trūksta grūdų vežimo vagonų, o jų eismas per lėtas 
dėl vykstančių geležinkelio remonto darbų, valstybės valdomi 
„Lietuvos geležinkeliai“ žada nuomotis vagonus iš Baltarusijos.

Lietuvos regbininkai Europoje ketvirti 
Savaitgalį Maskvoje (Rusija) vykusiame Europos paplūdimio 
regbio čempionate puikiai pasirodė Lietuvos rinktinė. Ji tarp 12-
ikos Senojo žemyno komandų užėmė ketvirtąją vietą.

atiduodami jiems dalelę savo 
egzistencijos, praturtiname ir 
juos. Ne turtais, o savo buvi-
mu šalia!

Ir kaimynystė, ir 
bendruomeniškumas, 
ir meilė nesimėto 
indaujoje paslėptame 
puode. Ji ten – už durų, 
lauke, po baltų pūkų 
debesimis, plaukiančiais 
plačia dangaus žydryne. 
Ten, kur yra ne tik pieva, 
bet ir žmonės. 

Kaip dažnai uždarome sa-
ve į karjeros, namų tvarkymo, 
buities, prasto oro, laiko netu-
rėjimo, nuovargio ir dar be ga-
lo daug kitų narvų. Kaip daž-
nai save teisinamės banaliais 
išsisukinėjimais, bandydami 
nuslėpti nenorą savo egzisten-
cija įsipareigoti kitam žmo-
gui. Kaip dažnai randame juo-
kingų pasiteisinimų vien tam, 
kad vos po kelerių metų, sė-
dėdami savo narvelyje, verk-
tume... Verktume, kad esame 
vieni. Verktume, kad esame 
niekam nereikalingi. Verktu-
me, nes mūsų mažame pasau-
lėlyje terusena viena žvakė, o 
ir ji pamažėle gęsta. 

Juk koks didingas, šiltas 
ir kviečiantis užeiti jausmas 
apima pamačius bažnyčioje 
degančius šimtus žvakių! Ir 
kaip nyku, tamsu ir nejauku 
būna, kai tarp tuščių skliau-
tų dega viena, vos spragsin-
ti žvakė... 

Mūsų egzistencija nėra vien 
tik pareiga susirasti darbą, 
maisto ir atlikti tuos darbus ar 
pasiekti tuos tikslus, kuriuos 
paskyrė mums pažįstamas, o 
gal ir svetimas žmogus. Mū-
sų egzistencija įpareigoja ne 
„pratempti“ mums skirtą lai-
ką, o gyventi. Pamatyti gy-
venimą, jį pajausti, juo pasi-
džiaugti ir savo džiaugsmu 
dalintis su kitais. Ne atiduoti, 
bet dalintis! Gyvenimas nėra 
turtas, kurį galima padėti į dė-
žutę ir kam nors atiduoti. 

Gyvenimas yra tai, ką mes 
darome žvelgdami į dangaus 
žydrynę – lėtai kaip debesys 
slenkame mums vėjo nurody-
ta kryptimi arba kaip pavasa-
rinės kregždės nardome tarp 
debesų po visą plačiąją žydry-
nę. Po visą platųjį pasaulį.

Rugpjūčio 3 d. Šiauliuose 
vyko Lietuvos vaikų 
baidarių-kanojų irklavimo 
varžybos. 

Tarp daugybės vaikų daly-
vavo ir VšĮ „Birštono Nemu-
nas“ atstovė Ainė Kaveckaitė. 
Jai tik 8 metai. 

Atvejis unikalus, nes ji yra 
jauniausia visų laikų baida-
rininkė mergaitė, šios sporto 
šakos istorijoje įveikusi visą 
200 metrų nuotolį (1 min. 54 
sek.173 šimtosios). Tai, ko ge-
ro, nėra buvę net Europoje, o 
gal ir pasaulyje.

VšĮ „Birštono Nemunas“, 

Aštuonmetė baidarininkė

suteikęs galimybę dalyvau-
ti pasirengimo stovykloje, 
Lietuvos baidarių-kanojų ir-
klavimo federacija, suteiku-
si išskirtinį leidimą startuoti 
varžybose, Lietuvos mokinių 
neformaliojo švietimo cen-
tras, įvertinęs iš anksto atsiustą 
vaizdo medžiagą apie mergai-
tės gebėjimą irkluoti, bei Plun-
gės kolegos, suteikę galimybę 
pasinaudoti inventoriumi, įro-
do, kad partnerystės principais 
remiantis galima daug nuveik-
ti vaikų labui.

VšĮ „Birštono Nemunas“  
treneris-instruktorius  

A. Kaveckas 

Būk laimingas tame sapne,
Kurį žmonės vadina gyvenimu!

60 metų jubiliejaus proga 

Virginijų 
ŽILINSKĄ,

gyvenantį Patelviškio k., Išlaužo sen., Prienų r., 

sveikina 
Aldona, Pranas, Dalė, Vytautas.
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Atominio bombardavimo metinės 
Hirošimoje pirmadienį vėl suskambo varpas, Japonijai minint 
pirmojo pasaulyje atominio bombardavimo 73-ąsias metines. 
Atominės bombos sprogimas 1945 metų rugpjūčio 6-osios rytą  
nusinešė iš viso 140 tūkst. žmonių gyvybių.

Po gaisrų atleisti pareigūnai
Graikijoje po pražūtingų miškų gaisrų, Atėnų apylinkėse 
nusinešusių 91 žmogaus gyvybę, atleisti nacionalinės policijos 
departamento ir priešgaisrinės tarnybos vadovai, o jų pareigas 
laikinai eina pavaduotojai, sekmadienį paskelbė vyriausybė.

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

2018-08-02 apie 9.50 val. Prienų 
r., Veiverių sen., Čiurlių k. ribose, 
kelio Kaunas–Marijampolė–Suval-
kai 27 km neblaivaus (2,74 prom. 
alkoholio) vyro (gim. 1980 m.) 
vairuojamas automobilis „VW 
Sharan“, nepasirinkus saugaus 
važiavimo greičio ir atstumo, at-
sitrenkė į priekyje, ta pačia eismo 
juosta važiuojantį automobilį „Ford 
Focus“, kurį vairavo kitas vyras 
(gim. 1991 m.). Eismo įvykio metu 
žmonės nenukentėjo, apgadinti 
automobiliai. Įtariamasis sulaiky-
tas ir uždarytas į areštinę.

2018-08-02 apie 22.30 val. Prienų 
r., Naujosios Ūtos sen., Liepų g., 
konflikto metu neblaivus (2,29 
prom. alkoholio) vyras (gim. 1995 
m.) smurtavo prieš savo patėvį 
(gim. 1978 m.). Įtariamasis sulai-
kytas ir uždarytas į areštinę.

2018-08-02 apie 22.30 val.. Prienų 
r., Naujosios Ūtos sen., Liepų g., 
konflikto metu vyras (gim. 1978 
m.) smurtavo prieš savo neblaivų 
posūnį (gim. 1995 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-08-02 apie 11.56 val. gau-
tas pranešimas, kad Veiverių 
sen., Skriaudžių k., Stadiono g. 
deginamas laužas. Atvykus PGP, 
degė neprižiūrimas laužas. Laužas 
užgesintas.

2018-08-03 apie 21.56 val. gau-
tas pranešimas, kad Prienuose, 
Pramonės g. ant kelio išsiliejo 
dyzelinis kuras. Atvykus PGP, apie 
6 m² plote buvo išsiliejęs kuras. 
Kelio danga nuvalyta. Kuras iš-
siliejo iš automobilio „Mercedes 
Sprinter“.

2018-08-03 apie 19.37 val. Prienuo-
se, garaže, rastas smaugvirvėje V. 
G. (gim. 1948 m., gyv. Prienuose) 
lavonas.

2018-08-03 apie 19.45 val. kelio 
Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė 
66,2 km automobilis „Toyota“, vai-
ruojamas M. J. (gim. 1989 m. gyv. 
Kaune) dėl nenustatytų aplinkybių 
išvažiavo į priešpriešinio eismo 
juostą ir susidūrė su priešais at-
važiuojančiu automobiliu „Audi“, 
kurį vairavo M. V. (gim. 1991 m., 
gyv. Alytuje). Sužaloti automobi-
lio „Audi“ vairuotojas ir „Toyota“ 
vairuotojas ir keleiviai.

ATGARsIAI

REKLAMA

Žemės drebėjimas nusinešė jau 82 gyvybes 
Indonezijos saugumo ir gelbėjimo tarnybų darbuotojai pirmadienį 
skuba padėti žmonėms, nukentėjusiems nuo Lomboko salą 
supurčiusio naujo galingo  6,9 balo žemės drebėjimo, nusinešusio 
mažiausiai 82 žmonių gyvybes.

R.Leleivytė Europos čempionate - penkta
Europos plento dviračių čempionato, vykstančio Glazge (Didžioji 
Britanija), moterų grupinėse lenktynėse puikiai pasirodė Rasa 
Leleivytė – lietuvė užėmė 5-ą vietą. 3 min. ir 47 sek. nuo lyderės 
atsilikusi Daiva Tušlaitė-Ragažinskienė užėmė 36-ą poziciją.

atKelta IŠ 1 p.

visiems ten budi atminimo 
kryžiai... Savo laisvę, ramų 
gyvenimą tėvynėje ar net gy-
vybę vardan laisvos Lietuvos 
aukojo partizanai, ryšininkai, 
rėmėjai, kurie už meilę savo 
šaliai buvo ištremti, įkalinti, 
nužudyti. Jie nusipelnė di-
džiausios pagarbos ir jų atmi-
nimo išsaugojimo. 

Tremtiniai, politiniai kali-
niai, Laisvės kovų dalyviai 
buvo pagerbti tylos minute.

Lietuvos šaulių sąjungos 
Vytauto Didžiojo šaulių 2-
osios rinktinės Prienų 206-
osios  kuopos kariai iššovė 

tris salves: už gyvus ir miru-
sius tremtinius, Laisvės ko-
votojus, už politinius kali-
nius ir partizanus ir už Tėvy-
nę Lietuvą. 

Jau 28-tą kartą žinia apie 
Lietuvą mylinčių žmonių 
sąskrydį „Su Lietuva širdy“ 
apskrieja plačiai pasaulyje 
pasklidusius lietuvius. Šven-
tėje Ariogaloje kviečiami da-
lyvauti ne tik buvę tremtiniai, 
politiniai kaliniai ir Laisvės 
kovų dalyviai bei jų artimie-
ji, bet ir visi Lietuvą mylin-

Į Ariogalą išlydėti Laisvės ugnies nešėjai
tys žmonės, kurie susitinka 
kasmet ir visados „Su Lietu-
va širdy“. Tai išskirtinė gali-
mybė susitikti ir pabendrauti 
su gyvaisiais istorijos liudi-
ninkais. 

Sveikinimo žodį tarė Prie-
nų r. savivaldybės adminis-
tracijos direktorius, Lietuvos 
šaulių sąjungos Kauno Vy-
tauto Didžiojo 2-osios rinkti-
nės Prienų 206-osios kuopos 
vadas Egidijus Visockas. Jis 
padėkojo visiems, kurie susi-
rinko palydėti ugnies nešėjų į 
sąskrydį Ariogaloje. 

„Kartais žmonės sako, kad 
ne už tokią Lietuvą kovojo tie, 
kurių daugumos jau nebėra 

tarp mūsų. Bet už tą Lietuvą, 
kokia yra dabar, atsakingi vi-
si mes. Kova nesibaigė. Mes 
kuriame Lietuvą apsivilkda-
mi uniformą, nusišypsodami 
vienas kitam, duodami petį 
draugui atsiremti. Kurkime 
Lietuvą ir ji bus tokia, už kurią 
kovojo tremtiniai, politiniai 
kaliniai, Laisvės kovų daly-
viai“, – sakė E. Visockas. 

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Prienų fi-
lialo pirmininkas Leonas Sa-
kalavičius kalbėjo, kad Ario-

galoje susirinkę žmonės pri-
simins ir nulenks galvas prieš 
tuos, kurie negrįžo, kurie ilgus 
metus kovojo miškuose, lin-
dėjo bunkeriuose, prieš tuos, 
kurie neištvėrė tokių sunkių 

gyvenimo sąlygų ir našlai-
čiais paliko vaikus. Jis džiau-
gėsi ir dėkojo bėgikams, o 
ypač jaunimui, ir visiems su-
sirinkusiems jų palydėti.  

„Su ginklu varė į gyvuli-

nius vagonus. Šiandien ginklu 
– salvėmis – buvo pagerbti 
tremtiniai, politiniai kaliniai, 
Laisvės kovotojai. Tas pats 
ginklas, bet skirtumas didžiu-
lis. Šiandien tai taikos ginklai, 
jie nežvanga piktai“, – kalbėjo 
L. Sakalavičius.  

„Mes iš tų, pažemintų, į 
juodus sąrašus įtrauktų, į gy-
vulinius vagonus įgrūstų ir iš-
tremtų į atšiauriausius Sibiro 
kampelius ilgai kankinančiai 
mirčiai. Mes sugrįžome. Ne 
visi. Tų, kurie nesugrįžo, kau-
lelius mes surinkome ir parve-
žėme“, – prisimindama, kaip 

tremtinių palaikai buvo sugrą-
žinti į gimtąją žemę, kalbėjo 
Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos Prienų fi-
lialo pirmininko pavaduotoja 
Dalytė Raslavičienė. 

Ji išreiškė viltį, kad jų, an-
tros kartos tremtinių (tų, kurie 
buvo ištremti būdami vaikai), 
pradėtą darbą – atminties is-

torijos rašymą – tęs trečios 
kartos tremtiniai – tie, ku-
rie gimė tremtyje. Nes, anot 
D.Raslavičienės, svarbiausia 
– neprarasti atminties. 

Sąskrydyje Ariogaloje 
šventinis aukuras uždega-
mas bėgikų atnešta amžinąja 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės ugnimi. Prienų bėgikų 
– ugnies nešėjų fakelas buvo 
uždegtas prie paminklo žuvu-
siesiems už Lietuvos laisvę. 

Renginio metu skambė-
jo Prienų KLC folkloro an-
samblio „Gija“ atliekamos 
dainos. 
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R.Meilutytė pelnė Europos čempionato sidabrą 
Glazge vykstančio Europos plaukimo čempionato finale Rūta 
Meilutytė nusileido puikią formą šį sezoną demonstruojančiai 
Julijai Jefimovai. Rusė laimėjo 100 m plaukimo krūtine rungtį ir, 
sumušusi čempionatų rekordą (1:05.53), tapo Europos čempione.

Nežiūri pro rožinius akinius
JAV prezidento patarėjas nacionaliniam saugumui Džonas 
Boltonas sako, kad Vašingtonas į branduolinį susitarimą su Šiaurės 
Korėja nežiūri pro rožinius akinius. Taip jis kalbėjo po pranešimų, 
kad Pchenjanas ir toliau kuria raketas bei gamina plutonį.SwImSwam.com

stasė
AsIPAVIČIENĖ

Jau daugelį metų 
rugpjūčio 1-oji – neeilinė 
diena Matiešionių krašto 
žmonėms. Šią dieną 
sodyboje, kur gimė 
kalbininkas, baltistikos 
mokslo puoselėtojas 
profesorius Jonas 
Kazlauskas, susirenka 
daug žmonių. 

Tragiškai žuvusio profeso-
riaus atminimą pagerbia ne 
tik artimieji, giminės, vietiniai 
kaimelio žmonės, bet Vilniaus 
universiteto kur jis ilgus me-
tus dirbo, mokslininkai bei 
valdžios atstovai. Birštono sa-
vivaldybės iniciatyva labiau-
siai nusipelniusiems mokslo 
darbuotojams, tyrinėjantiems 
lietuvių kalbą, buvo įsteig-
ta profesoriaus J. Kazlausko 
premija, kuri įteikiama kas 
penkerius metus. 

Šiemet ši nuostata buvo pa-
žeista – Birštono savivaldybė 
nutarė J. Kazlausko premiją 
įteikti lietuvių kalbą tyrinė-
jančiam mokslininkui Lietu-
vos valstybės atkūrimo šim-
tmečio proga. Vilniaus uni-
versiteto Filologijos fakulteto 
Baltistikos katedros siūlymu 
kalbininko Jono Kazlausko 
premijos laureatu tapo Latvi-
jos ir Stokholmo universitetų 
prof. habil. dr. Pėteris Vanagas 
(lat. PēterisVanags).

Profesoriaus 
atminimą pagerbė 

daug žmonių
Šiltą ir gražų rugpjūčio 1-

osios vakarą daug žmonių 
susirinko pagerbti Baltisti-
kos ąžuolu vadinamo profe-
soriaus, kalbininko bei pasi-
džiaugti, kad jo puoselėjamas 
baltistikos mokslas yra žino-
mas daugelyje pasaulio šalių.

Prieš prasidedant šventei, 
skambant Lietuvos himnui, 
LR Seimo narys Andrius Pa-
lionis, Birštono savivaldybės 
merė Nijolė Dirginčienė ir 
sodybos šeimininkas, profeso-
riaus sūnėnas Virginijus Kaz-
lauskas pakėlė vėliavas.

Susirinkusiuosius lietuvių 
liaudies daina „Beauštanti 

aušrelė“  pasveikino Birštono 
meno mokyklos mokinė Elzė 
Bisikirskaitė.

Renginio vedėjas Petras 
Venclovas savo pasakojimu 
nuvedė į praeitį, primindamas, 
kad lietuviškos dainos ir gies-
mės liudija, jog mūsų tauta čia 
gyvena šimtmečius.

Premija įprasminama 
mūsų kalba

Apie Vilniaus universiteto 
Filologijos fakulteto Baltisti-
kos katedros veiklą ir profe-
soriaus J. Kazlausko reikšmin-
gus darbus kalbėjo Baltistikos 
katedros vedėja Daiva Sinke-

vičiūtė. Ji priminė, kad ši pre-
mija šiemet skiriama jau sep-
tintam mokslininkui, atliku-
siam reikšmingus ir svarbius 
darbus. Pirmąja prof. J. Kaz-
lausko vardo premija buvo 
įvertinta prof. A. Roseno vei-
kla, paskui ją gavo kalbininkas 
A. Girdenis, prof. A. Kaukie-
nė, prof. B. Stundžia, prof. B. 
Jasiūnaitė, o prieš trejus metus 
– prof. V. Rinkevičius. Keleto 
jų jau nebėra mūsų tarpe...

 „Ši premija skiriama kas 
kelerius metus ir yra labai 
svarbi ne tik tam žmogui, ku-
riam skiriama. Ji svarbi mūsų 
kalbai, ja įprasminame kalbo-
tyrą, baltistiką, parodome, kad 
tai prasminga, reikalinga“, – 
pabrėžė D. Sinkevičiūtė.

Prof. J. Kazlausko nuopel-
nus lietuvių kalbai ir baltisti-
kos mokslui trumpai priminė 

ir prof. V. Rinkevičius, kuris 
sakė, kad profesorius buvo ne 
tik originalumu, bet ir inovaty-
vumu pasižymintis žmogus.

Šiemet premijos 
laureatas – Pėteris 

Vanagas 
Lietuvos valstybės atkūri-

mo 100-mečio proga Vilniaus 
universiteto Filologijos fakul-
teto Baltistikos katedros siūly-
mu kalbininko Jono Kazlaus-
ko 1000 eurų vertės premijos 
laureatu tapo Latvijos ir Stok-
holmo universitetų prof. habil. 
dr. Pėteris Vanagas (lat. Pēteris 
Vanags). Apie J. Kazlausko 
premijos laureatą P. Vanagą, 
jo, kaip mokslininko ir tyri-
nėtojo, veiklos ir gyvenimo 

nueitą kelią pasakojo prof. B. 
Stundžia.

Prof. habil. dr. P. Vanagas 
yra studijavęs Latvijos ir Vil-
niaus universitetuose, kur įgijo 
baltistinį filologinį išsilavini-
mą, moka visas tris baltų kal-
bas, puikiausiai kalba lietuvių 
kalba ir skleidžia ją užsienyje. 
Profesorius yra nusipelnęs pa-
garbos už atliktus baltų filolo-
gijos, tekstologijos ir kalboty-
ros istorijos tyrimus. Vilniaus 
universitete 1998 metais jis 
apsigynė daktaro disertaciją 
ir habilitacinį darbą. Pasak 
B. Stundžios, P. Vanagas be-
veik lietuvis, nes ne tik puikiai 
kalba lietuviškai, bet gana il-
gai studijavo ir dirbo Vilniaus 
universitete. 

J. Kazlausko premiją Pė-
teriui Vanagui įteikė Biršto-
no savivaldybės merė Nijolė 
Dirginčienė ir Administracijos 
direktorius Valentinas Vincas 
Revuckas. Merė pasidžiaugė, 
kad pirma numatyto laiko at-
sirado mokslininkas, vertas J. 
Kazlausko premijos, tad Ta-
ryba ir nusprendė Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-me-
čio proga įteikti šią premiją 
šiemet.  Be to, N. Dirginčienė 
pažymėjo, kad visada labai 
malonu apdovanoti to vertus 
žmones, tad nebūtina laukti 
ir tų penkerių metų laikotar-
pio.  Padėkojęs už jam pa-
rodytą pagarbą ir dėmesį bei 
premiją, P. Vanagas plačiau 
papasakojo apie darbą Rygos 
ir Stokholmo universitetuose, 
apie tai, ką tyrinėja Švedijos li-
tuanistai. Be to, jis prisipažino 
ir turįs lietuviškų šaknų, mat 

Vilniuje besimokydami susi-
pažino ir susituokė jo sene-
liai.  „Stokholmo universitete 
lituanistiką studijuoja ir tyri-
nėja žmonės iš įvairių pasau-
lio šalių. Yra daug lietuvių kil-
mės studentų – jie yra išeivių 
iš Lietuvos vaikai. Kai kurie 
lietuviškai kalbėti moka, ta-
čiau rašyti – ne. Mes Švedijoje 
populiariname lietuvių kalbą, 
bendraujame su lietuviškomis 
bendruomenėmis, svarstome, 
kaip išsaugoti lietuviškumą“, 
– kalbėjo P. Vanagas, pažadė-
damas Birštono savivaldybei 
ir Vilniaus universiteto Filo-
logijos fakulteto Baltistikos 

katedrai dar daugiau padaryti 
darbų baltistikos naudai.

Gražūs jaunystės laikų 
prisiminimai

Po J. Kazlausko premijos 
laureato kalbos gražia, lietu-
viška daina „Tu mano motinė-
le“ susirinkusiuosius pradžiu-
gino Birštono meno moky-
klos mokinės sesutės Austėja 
ir Adrija Suchockaitės.

Ankstesniais metais apie J. 
Kazlauską daug pasakodavo 
jo amžininkai, prisiminimais 
dalindavosi kaimynai bei kla-
sės draugai. Dabar jų jau be-
veik nebeliko... Tad aktorius 
P. Venslovas skaitė jų prisi-
minimus, išguldytus knygoje 
„Baltistikos ąžuolas“.

Beje, į šį renginį Matiešio-
nyse atvyko J. Kazlausko kur-
so draugė Gražina Medeikie-
nė net iš tolimos Klaipėdos.

Dalindamasi jaunystės lai-
kų prisiminimais, ji pasakojo, 
kad Jonas labai gražiai dai-
navo ir labai gerai mokėsi, 
gaudavo vienus penketukus. 
Be to, visada mielai padėda-
vo tiems, kuriems prireikda-
vo pagalbos. Jų kursas buvo 
labai vieningas, kartu ruoš-
davosi egzaminams Trakų 
saloje, mokėsi, o vakarais 
dainuodavo. „Buvome labai 
vieningi, vienas kito neiš-
duodavome, neskųsdavome. 
O tais laikais buvo visokių 

žmonių. Iš kitų kursų buvo ir 
suimtų, ir išvežtų. Mūsų kurse 
to nebuvo, nors vėliau vienas 
draugas prisipažino, kad buvo 
užverbuotas sekti, bet to nepa-
darė“, – pasakojo G. Medei-
kienė, primindama, kad į Jono 
disertacijos gynimą susirinko 
visi bendrakursiai.

Matiešionyse įamžintas 
lietuvių tautos kelias
Šiais metais J. Kazlausko 

minėjimą rengė ir organiza-

vo Birštono krašto muziejus, 
o susirinkusiesiems dainavo 
Birštono neįgaliųjų ansam-
blis, vadovaujamas A. Jaz-
bučio. Kaip visada, nuskam-
bėjo J. Kazlausko mėgstama 
daina „Upės plauks į melsvą 
tolį“...

LR Seimo narys Andrius 
Palionis pasidžiaugė jaudi-
nančia akimirka Lietuvos 
valstybės 100-mečio akivaiz-
doje, paminėjo, kad beveik 
prieš 50 metų žuvusio prof. J. 
Kazlausko atminimas gražiai 
pagerbtas, kad Matiešionys 
tapo lietuvių tautos namais, 
kad čia įamžintas lietuvių tau-
tos kelias. Seimo narys premi-
jos laureatui įteikė atminimo 
dovanas.

Renginio metu ir Seimo na-
rys, ir savivaldybės merė dė-
kojo sodybos šeimininkams, 
J. Kazlausko sūnėnui Virgi-
nijui Kazlauskui ir jo žmonai 
Birutei už gražiai tvarkomą 
sodybą ir visą aplinką, už tai, 
kad priima svečius ir pasako-
ja apie savo giminaičio atlik-
tus darbus.

Prof. J. Kazlausko pager-
bimo renginyje dalyvavo ir 
jo dukra Eglė, kuri paragino 
visus padaryti kažką naujo ir 
gero dėl Lietuvos, o šventę 
švęsti linksmai.

Šiame renginyje dalyvavo 
daug Matiešionių bendruo-
menės žmonių, taip pat jos 
pirmininkas Laurynas Lau-
kevičius, kuris pasidžiaugė, 
kad tiek anksčiau, tiek dabar 
šiame krašte yra talentingų ir 
kūrybingų žmonių. Savo kū-
rybos eiles apie Tėvynę skaitė 
Matiešionių krašto gyventoja 
ir bendruomenės narė Emili-
ja Malceva. Vėliau koncer-
tavo Vilniaus miškų urėdijos 
folkloro ansamblis „Nalšia“, 
o po iškilmingo minėjimo 
susirinkusieji buvo kviečia-
mi prie sudėtinių vaišių sta-
lo. O čia kaip visada laukė 
labai skanus kaimiškas bul-
vių plokštainis, šiame kraš-
te dar vadinamas „kugeliu“.	
Žmonės neskubėjo skirstytis 
iš šios sodybos, nes čia dar 
gyva svetingumo ir nuošir-
dumo dvasia, nuoširdūs ir 
vaišingi šeimininkai mielai 
kviečia dar pabūti, pasikal-
bėti, padainuoti. Juk ne kas-
dien, ypač šiais laikais, būna, 
kad jautiesi savas, laukiamas 
ir reikalingas. 

Jono Kazlausko premija – profesoriui Pėteriui Vanagui

J. Kazlausko dukra Eglė

Gražina Medeikienė

B. Stundžis

Prof. V. Rinkevičius

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO
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dies dainų melodijų klausėsi, 
šventės ir gamtos grožio aki-
mirkomis godžiai mėgavosi 
ir ištikimos rugpjūčio 1-osios 
švenčių dalyvės, aktyvios pa-
galbininkės ir organizatorės 
Dainora Šaltienė, Anarsija 
Adamonienė, Marija Vitkaus-
kaitė, Anelė Razmislavičienė, 
Genovaitė Mačiūtė. Gimtinės 
ir gimtosios kalbos slenkstį 
ištikimai mina ir „žiburietis“ 
Jonas Vyšniauskas, ir 
Birštono krašto istori-
jos puoselėtojas Juozas 
Aleksandravičius, Ma-
tiešionių kaimo žmo-
nės. Kiekvienas savaip 
ir savitai išgyvename 
prisiminimų akimir-
kas su Jonu Kazlausku. 
Atmintin įstrigo rug-
pjūčio 1-oji, kai Matie-
šionyse paskutinį kartą 
lankėsi buvęs profeso-
riaus studijų ir gyveni-
mo draugas, kraštietis 
poetas Justinas Marcin-
kevičius. Tadien, kaip 
ir šiais metais, rugpjū-
čio pradžios pavakarė 
alsino karščiu. Poetas 
tyliai, su jam vienam 
būdingu santūrumu įsi-
taisė atokiau nuo visos 
į prof. Jono Kazlausko 
gimtadienio šventę su-
sirinkusios auditorijos, 
ant suolelio po sena, 
nulinkusiomis nuo vai-
sių šakomis, obelimi. 
Kai žodis buvo suteik-
tas Just. Marcinkevičiui, 
Poetas, nesikeldamas 
nuo suolelio, atsiprašė susi-
rinkusiųjų ir atsiklausė, ar ga-
lėtų kalbėti sėdėdamas. Visi, 
aišku, tam pritarėme. Daugu-
mai žmonių Poetas sėdėjo už 

nugaros, todėl visi grįžtelėjo 
atgal ir sustingo tyloje. Just. 
Marcinkevičius deklamavo 
savo „tėviškę – laukų drugelį 
margą“. Klausėme, jautėme 
ir matėme tai, ką deklamavo 
Poetas. Vyko pati gražiausia ir 
sakraliausia gimtosios kalbos 
pamoka. Čia pat, prieš akis, 
Poeto ištartame žodyje, tarsi 
vaizdas ekrane, lengvo vėjelio 
palytėta pievoje suplazdeno 

mamos skara, nuvirto kiemo 
vartų stulpas, dilgėlėse pasi-
slėpė nukritęs obuolys, į dan-
gų pakilo salsvas gimtosios 
trobos kamino dūmas, po du-

Aprūpins degtine Afrikos skrydžių bendrovę 
Rusijos degtinės gamintojas „Russkij standart vodka“ laimėjo 
konkursą tiekti savo produkciją didžiausiam Afrikos oro vežėjui 
„Ethiopian Airlines“. Praėjusį mėnesį jis laimėjo tokį pat vienos 
didžiausių pasaulyje aviakompanijos „Emirates“ skelbtą konkursą.

Vaikomi protestuojantys dėl kelių saugumo
Bangladešo premjerė Šeik Hasina sekmadienį paragino 
protestuojančius studentus vykti namo, policijos pareigūnams 
ašarinėmis dujomis bandant numalšinti aštuntą dieną 
trunkančias paauglių demonstracijas dėl kelių saugumo.

rų slenksčiu sudejavo pames-
tas gimtosios kalbos žodis... 
Tą karštą rugpjūčio pavakarę 
Poeto žodis jo klausantiems 
buvo tarsi gaivus šaltinio van-
dens gurkšnis. Buvo skanu, 
lengva, šviesu ir gaivu mė-
gautis gimtosios kalbos šven-
te, žmogumi ir atmintimi.

Matiešionių sodybos me-
morialiniame komplekse – du 
paminklai Jono Kazlausko at-

minimui. Pirmasis – iš 
akmens, antrasis – iš 
medžio. Akmenyje iš-
kalti žodžiai: „Lietuvių 
kalba – buvo jo prakai-
tas ir duona“. Medyje 
– „Tauta gyvena kal-
boje“. Didelio žmonių 
darbo dėka Jono Kaz-
lausko tėviškė, jo atmi-
nimas sugrįžo į Matie-
šionis. Šiųmetės šven-
tės metu Matiešionyse 
ilgai teko kalbėtis su 
Algimantu, vieninteliu 
gyvu belikusiu iš pen-
kių brolių Kazlauskų. 
Labai jaunatviškai at-
rodantis Algimantas 
pokalbio metu nepalio-
vė šypsotis ir džiaugtis, 
anot jo, svarbiausiu ir 
didžiausiu jam teikia-
mu gyvenimo malonu-
mu – darbo dėka akty-
viai ir sveikai gyventi. 
Dirbti Algimantą skati-
na ir bitės, kuriomis jis 
daugelį metų rūpina-
si. Kazlauskų giminės 
darbštumo genas užko-
duotas gimtosios tėviš-

kės kieme. Šios genties žmo-
nių rankoms ir protams buvo 
ir tebėra priimtini visi darbai 
ir pareiga juos atlikti. Tos pa-
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mirė brolis Vytautas). Tirpsta 
ir buvusiųjų „žiburiečių“ gre-
tos, Amžino poilsio išeina kai-
mynai ir bendraklasiai, studijų 
draugai. Akyse nušvinta, kai 
rugpjūčio pavakary gimtosios 
sodybos kieme išvysti pačius 
artimiausius žmones. Šiemet, 
minint profesoriaus 88-ąsias 
gimimo metines ir jo vardo 
premijos įteikimą Latvijos ir 
Stokholmo universitetų prof. 
habil. dr. Pėteriui Vanagui, į 
tėčio atminimo šventę atvyko 
Jono Kazlausko dukra Eglė 
su vyru, brolis Algimantas su 
gausia šeimos palyda, brolio 
Kajetono žmona Domicelė 
su dukra. Ir, žinoma, kasdien 
ir visuomet čia esantys Ma-
tiešionių sodybos ir garbingo 
giminaičio atminimo tradici-
jos saugotojai, sodybos šeimi-
ninkai – profesoriaus sūnėnas 
Virginijus su žmona Birute.

Gimtinės kiemelyje VU 
Baltistikos katedros auklė-
tinių, profesorių, darbuoto-
jų, Jono Kazlausko premijos 
laureatų žodžių, lietuvių liau-

slėnis ir iš visų pusių gimti-
nės grožį saugantys didieji 
Nemuno vingiai. Ir, žinoma, 
tėviškės dangus. Pirmiausia į 
jį profesoriaus Jono Kazlaus-
ko gimimo dieną, rugpjūčio 
1-ąją, ir nukreipi savo žvilgs-
nį. Ar Matiešionių kalnelio 
himnu tapusios lietuvių liau-
dies dainos „Upės plauks...“ 
žodžiai patvirtins tradiciją ir 
virš sodybos kiemo suplas-
nos gervių pulkelis? Daugelį 
metų paukščiai atsiliepdavo į 
dainos žodžius ir susirinku-
siesiems sodybos kieme išdi-
džiai pamojuodavo sparnais. 
Šiemet gervių nesulaukėme... 
Gamta turi savo dėsnius ir sa-
vo taisykles.

Atvykęs į Matiešionis, 
žvilgsniu palydi kiekvieną 
žmogų, pasidžiaugi, kai at-
vykusiųjų būryje pamatai 
tuos, kurie yra šios dienos 
pamatas, tradicija ir istorija. 
Labai gaila, tačiau šis būrelis 
su laiku mažėja. Amžinybėn 
iškeliauja profesoriaus Jono 
Kazlausko artimieji (2016 m. 

Kai rugpjūtis pakviečia 
vasarą atsisveikinimo 
kelionėn su gamta, 
pirmoji šio mėnesio diena 
Matiešionyse pakvimpa 
gimtinės trauka. 

Nežinau, ką jaučia žmo-
nės, nuolat atsilankantys rug-
pjūčio pirmąją Matiešionyse 
nuo 1984 m., kai buvo pa-
statytas paminklas tragiško-
mis aplinkybėmis iš gyve-
nimo išėjusiam prof. Jonui 
Kazlauskui,tačiau bendrąjį 
atskaitos tašką, manau, ga-
lima surasti. Kai miško ke-
liukas atveda į šią sodybą ir 
po kojomis pajunti tėviškės 
žemę, prisilieti prie kiemo, iš 
kurio gimtosios kalbos keliu 
išėjo Jonas Kazlauskas, su-
pranti, kad ši vieta – atskaitos 
taškas, nuo kurio ir prasideda 
gimtinė.

 Čia viskas, nuo ko praside-
da ir namai: duona kvepiantis 
javų laukas, akimis neaprėpia-
ma, su horizontu susiliejan-
ti miškų didybė, prieblandos 
šešėlio gaiva alsuojantis upės 

Tai - astronomijos šaka, kurios metodai remiasi azimutiniais dangaus šviesulių stebė-
jimais tekėjimo ar laidos metu. Paleoastronomijos praktinis tikslas – kalendoriaus su-
darymas ir patikslinimas. 

Birutės kalno paleoastronominė šventykla yra ir kalbininko J. Kazlausko gimtinėje. 

1996 m. sodyboje tautodailininkai surengė plenerą ir pastatė 8 stogastulpius, simboli-
zuojančius J. Kazlausko svarbiausius gyvenimo įvykius.  

Birštono seniūnijoje, Matiešonių kaime (Nemuno kilpų regioniniame parke), kalbinin-
ko dr. Jono Kazlausko gimtinėje pastatyti aštuoni stogastulpiai, išdrožti medžio drožėjų: 
A. Sakalausko, K. Grigonio, A. Antanavičiaus, A. Venslavičiaus ir jų jaunųjų pameistrių. 8 
medinių skulptūrų ansamblis yra apgobtas dviejų aukštų stogastulpių, žyminčių svar-
biausius saulės laidos taškus Matiešonių horizonte: žiemos saulėgrįžos ir vasaros saulė-
grįžos dienas. Tarp jų yra dar vienas stogastulpis, pažymintis saulės laidos tašką rudens 
ir pavasario lygiadienių vakarais.

PALEOASTRONOMINĖS šVENTyKLOS. KAS TAI?
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„Apple“ tapo pirmąja trilijono vertės įmone
„Apple“ anksčiau šią savaitę tapo pirma akcine bendrove, kurios 
vertė siekia 1 trln. JAV dolerių. Tai yra dar vienas didžiulis įmonės, 
kurią Silicio slėnio garaže prieš 42 metus įkūrė du Styvai - Styvas 
Džobsas bei Styvas Vozniakas, pasiekimas. 

Čilėje uždraudė plastikinius maišelius 
Čilė pirmoji iš Lotynų Amerikos šalių uždraudė komercinį 
plastikinių maišelių naudojimą. Už tai grės 370 JAV dolerių baudos. 
Laikinai įmonėms bus leidžiama vienam pirkėjui per vieną 
apsipirkimą skirti po ne daugiau kaip du plastikinius maišelius.

čios rankos statė namus, so-
dino medžius, augino duoną. 
Gal todėl Matiešionių kalne-
lyje ir gyvena profe-
soriaus pasėtas gim-
tosios kalbos laukas, 
virtęs traukos centru 
rugpjūčio 1-ąją į čia 
atvykti ne vien Ma-
tiešionių krašto žmo-
nėms. Negali šios die-
nos pavadinti mokslo 
metų pradžia, tačiau 
gimtosios kalbos mo-
kykla – tikrai verta. Ir 
būtų visiškai nekeista, 
nes ilgus metus visai 
netoli Jono Kazlaus-
ko tėviškės, Dzinge-
liškių kaime, veikė šio 
krašto pradžios moky-
kla (įkurta 1920 m.). 
Rugpjūčio renginių 
Matiešionyse metraš-
tininkė, medinių ko-
plytstulpių skulptūrų 
ansamblio iniciatorė 
Teresė Murauskai-
tė labai kruopščiai ir 
atsakingai užfiksavo 
visas Jono Kazlausko 
atminimo įamžinimo 
akimirkas ir renginius, 
skirtus jo gimtadieniui 
pažymėti. Susikaupė 
jau ne vienas istorinės 
medžiagos albumas. 
Kalbos kelias su Jono 
Kazlausko tragišku 
išėjimu iš gyvenimo 
nepasibaigė. Profeso-
riaus gimtinės dangus 
laimina Matiešionyse 
gimstančius kūrybinius pro-
jektus, patriotinės dainos va-
karus, literatūrinius skaitinius, 
Jono Kazlausko vardo pre-
mijos laureatų pagerbimus. 
Tradicijos gimsta kraštiečių 
susitikimuose, kuomet pro-
fesoriaus gimtadienio išva-
karėse vykstame į Saulės ir 
Antakalnio kapines aplanky-
ti buvusių bendražygių Just. 
Marcinkevičiaus ir J. Kaz-
lausko amžinojo poilsio vie-
tų. Kelionės metu įspūdingas 
ir nuotaikingas lietuvių kalbos 
ir istorijos pamokas veda mo-
kytojai senjorai Anarsija, Ste-
fa, Marija, Juozas. 

Ypatingoji rugpjūčio vaka-

rų Matiešionyse aura – tyla. 
Jos akivaizdoje kiekvienas 
žmogus čia turi unikalią gali-
mybę pajusti gimtinės trauką. 

Pirmą kartą apsilankančiam 
Jono Kazlausko tėviškėje daž-
nai iškyla klausimas – kas taip 

atkakliai traukia šitokią gausą 
žmonių į atokų, miškais ap-
suptą kaimą? Bet šis klausi-
mas – tik iki apsilankymo, 

nes po vakaro, pra-
leisto profesoriaus 
gimtinėje, jo tiesiog 
nebelieka. Tyloje 
kiekvienas žmogus 
išgyvena savo buvi-
mą drauge su gimti-
ne, kalba, žmogumi, 
su savo emocijomis. 
Ištikimi Matiešionių 
kalnelio lankytojai, 
kūrybos ir gimtojo 
žodžio meistrai (Just. 
Marcinkevičius, S. 
Juršienė, A. Adamo-
nienė) paliko savo 
pėdsaką rugpjūčio 
1-osios vakarų isto-
rijoje – sukūrė eiles 
J. Kazlausko atmi-
nimui. Dažnam ne-
lengva išsakyti min-
tis prieš auditoriją, 
susirinkusią į kalbos 
šventę Matiešionyse. 
Koją pakiša jaudu-
lys, emocija, suvirpa 
balsas, ištrykšta aša-
ra. Bet tai ir yra atsa-
kymas į klausimą dėl 
Matiešionių kaimo 
traukos. Ir nenuosta-
bu, kad kiekviena iš-
gyventa akimirka pa-
lieka pėdsaką žmo-
guje, nepavargstantį 
norą sugrįžti į Matie-
šionis gimtosios kal-
bos, Jono Kazlausko 
atminimo įamžini-

mo, tradicijų, prisiminimų ir 
tautos istorijos keliu.

Valė Petkevičienė 

Tokia šalis yra...
Didžiuliam Žemės gaublyje
tokia maža šalis yra.
Ten vingiais Nemuno apjuostas
dainų ir lino kraštas.

Ten daug kalvų ir piliakalnių.
Ant jų visų stiprybės medžiai auga
ir šitą žemę mylintis žmogus.

Vienam kieme, Saulės rate
išdidūs kiemo kryžiai
Gyvybės ratą suka.

Iš kiemo šito – didelio, erdvaus –
žmogaus ir paukščio skrydis  aukštas.
Darbai ir žodžiai, tarsi peiliu į medį,
istorijos žemėlapyje įrėžti.

Šalis maža, bet jos kalba didi, turtinga žemė.
Ji čia yra. Šitam kieme.
Dainų pynėj, senoj kertėj, lieptelyje mediniam.
Ji čia. Iš pamiškės ir nuo ražienų.

Iš jaunuolyno tūkstantmečio ąžuolų,
kur gilių puotą švenčia kėkštai.
Kur dažnas svečias lapė ir jos vaikija.
Ir katinas (nors mėgsta vaikščiot vienas)
namo sugrįžta šeimininko pėdomis.

Ji čia. Kur žemės auksas – bulvėm nukloti laukai.
Ji čia. Kur rankos ir širdis priklauso žemei.
Ji čia yra – gimtinė Lietuva.
Ir ji tikrai prasideda nuo čia.

Valė Petkevičienė

Stanislovo Moravskio kūrybos 
versmės neišsemiamos

stasė
AsIPAVIČIENĖ

Birštono viešoji biblioteka 
jau daugelį metų rengia šio 
krašto didžios asmenybės, 
Ustronės dvaro šeimininko, 
gydytojo, rašytojo 
Stanislovo Moravskio 
kūrybos skaitymus. 

Dauguma skaitymų vyko 
Ustronės (Jundeliškėse) dva-
ro teritorijoje, o šiemet, rug-
pjūčio 3 d., visi S. Moravskio 
kūrybos gerbėjai susirinko 
Birštono kurhauze. 

Renginį pradėjusi S. Mo-
ravskio kūrybos tyrinėtoja 
humanitarinių mokslų daktarė 
Reda Griškaitė paminėjo, kad 
šios asmenybės kūryba labai 
plati ir daug apimanti, tad ir te-
mų diskusijoms ir pokalbiams 
yra neišsenkanti versmė. Us-
tronės dvarininkas, gydyto-
jas Stanislovas Moravskis ne 
tik artimai bendravo 
su visais pagrindiniais 
Filomatų draugijos na-
riais, bet ir priklausė 
net trims filomatams 
pavaldžioms studentų 
draugijoms: 1819 m. 
įkurtai Bičiulių sąjun-
gai ir 1820 m. įsteig-
toms Spindulingųjų ir 
Filaretų – Doros mylė-
tojų draugijoms. Filo-
matų ir filaretų devizas 
buvo – tėvynė, moks-

las, dorybė, tad nenuostabu, 
kad ši ideologija atsispindėjo 
ir S. Moravskio gyvenime bei 
kūryboje. Pasak R. Griškaitės, 
šiems idealams rašytojas liko 
ištikimas visą savo gyveni-
mą. Iš čia, ko gero, išplaukia 
ir Moravskio nuolatinis mo-
ralizavimas, žmogiškųjų ydų 
plačiąja prasme ir visuomenės 
kritika. Kaip tik jaunystėje, šių 
draugijų aplinkoje, formavosi 
ir rašytojo patriotiškumas, ku-
rį įvardijame kaip gilų patrio-
tizmą, kaip labai tikrą ir labai 
didelę meilę šiam kraštui. 

Lyg patvirtindamas S. Mo-
ravskio patriotizmą bei mei-
lę savo kraštui, o kartu ir kai 
kuriuos neigiamus dalykus 
lietuvių gyvenime, tarp eilių, 
dvelkiančių meile ir nerimu 
dėl krašto ateities, aktorius A. 
Bialobžeskis perskaitė ir kul-
tiniu laikomą eilėraštį „Kas 
ta šalis?“:

Ilgą laiką tyrinėdama S. 

Moravskio kūrybą R. Griš-
kaitė pastebėjo, kad, praėjus 
didesniam laiko tarpui, dabar 
kitaip skaito, vertina ir supran-
ta rašytojo tekstą. Daug dau-
giau galima perskaityti ir tarp 
eilučių, per kitų asmenybių ar 
veikėjų portretus, pokalbius 
bei dialogus. Ir tada istorinis 
paveikslas pradeda pulsuoti 
gyvybe.

„Rašyti taip, kaip rašė S. 
Moravskis, tuo metu buvo 
ne tik malonu, bet ir pavojin-
ga. Jis rašė apie konkrečius 
asmenis, su vardais ir pavar-
dėmis. Tiesa, ne apie visus 
rašė išsamiai, daugiau apie 
tuos, kurie buvo verti paste-
bėti už savo blogus darbus, 
nuoskaudas, padarytas savo 
kraštui,“ – sakė R. Griškaitė, 
kalbėdama apie S. Moravs-
kio mąstymą ir rašymą, kuris 
atrodo kaip pokalbis su pačiu 
savimi,o dialogai nusako to 
laikmečio dvasią, analizuoja 

istorinius įvykius, 
tuo metu turėjusius 
įtakos visų žmonių 
gyvenimui. Daugiau 
dėmesio rašytojas 
skyrė ir tokioms is-
torinėms asmeny-
bėms kaip Goreckių 
šeima, Tomas Zanas 
– žinomas 1824 m. 
veikėjas, filaretas, 
„laisvas mūrinin-
kas“, priklausęs vi-

Kas ta šalis, kur už parankės vaikšto
Tarsi dvyniai – banditas ir kvailys,
Parduotų tėvą! Jei kas pirktų, aišku…
Kas ta šalis?
Kas ta šalis, kur privalu liežuvį
Laikyt tvirtai ir užsikimšt ausis,
Neišsiduot, kas sieloj, nes – pražuvęs;
Kas ta šalis?
Kas ta šalis, kur ant kaktos nūn kryžius,
O sieloj pragaras – ne spindesys,
Savivalė kur, kortos, bylos, kyšiai;
Kas ta šalis?
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Pakistane avarijoje žuvo 18 žmonių
Šiaurės vakarų Pakistane keleiviniam autobusui susidūrus su 
degalų autocisterna, žuvo mažiausiai 18 žmonių, o dar 25 buvo 
sužeisti. Į pietinį uostamiestį Karačį vykęs autobusas su 48 
žmonėmis, rėžėsi į sunkvežimį šeštadienį netoli Kohato miesto.

Pradedamas rengti naujas stumbrynas 
Valstybinės institucijos imasi rengti naują stumbryną Varėnos 
rajone, Marcinkonių girinkijoje, Stėgalių miške – po dviejų metų 
tikimasi čia perkelti 30-50 stumbrų. Tai bus jau trečiasis aptvertas 
stumbrynas Lietuvoje.

suomenės gyvenimo elitui, 
taip pat garsus poetas Adomas 
Mickevičius.  

Kaip teigė R. Griškaitė, S. 
Moravskio požiūris į patriotiz-
mą buvo grindžiamas susirū-
pinimu savo kraštu ir jo žmo-
nėmis. Rašytojas nedalyvavo 
to meto sukilimuose, niekada 
jiems ir nepritarė, nors daly-
vius gerbė. Bet tik tiek. Jo pa-
triotizmas buvo kitoks. 

Vilniaus universiteto huma-
nitarinių mokslų daktarė Bri-
gita Speičytė pastebėjo, kad S. 
Moravskis užduoda nelengvą 
temą, nes literatūroje patrio-
tizmo tema yra komplikuota. 
Pradžioje – eilinis nusivyli-
mas, perfrazuojant garsųjį J. 
V. Gėtės eilėraštį, kur atsispin-
di krašto ilgesys, meilė, skaus-
mas ir nusivylimas bei savos 
mintys ir kritika. Pasak B. 
Speičytės, tokios temos nieka-
da nepasensta, jos aktualios ir 
šių dienų visuomenei.

B. Speičytė kalbėjo apie 
jau minėtus garsius ir įtakos 
visuomeniniam gyvenimui 
turėjusius Antaną Goreckį ir 
Tomą Zaną, apie tą jų kartos 
patriotizmą, kurį buvo lem-
ta išsakyti A. Mickevičiui. T. 
Zanas galėjo būti didis poetas, 
bet ir jo lemtis bei tragiškas 
likimas simbolizavo to meto 
jaunąją kartą, kuriai patriotiz-

Stanislovo Moravskio kūrybos 
versmės neišsemiamos

mas reiškė įsipareigojimą ir 
tokias vertybes, be kurių žmo-
nių gyvenimas neįmanomas. 
„Jei kardu negalim – plunksna 
garsėkim“, – sakė jis.

Antanas Goreckis buvo pa-
rašęs „Odę Dievui“, kurioje 
prašoma tautai geresnio liki-
mo ir laisvės. Šį eilėraštį skaitė 
aktorius A. Bialobžeskis.

„Pagalvoju, kad mes vis 
kalbam ir kalbam apie S. 
Moravskį kaip rašytoją, nors 
jis gyvas būdamas neišlei-
do nė vieno savo kūrinio. O 
mes dabar vis grįžtame prie 
jo kūrybos, atrandame vis 
naujus tekstus, naujas pokal-
bių temas“, – pastebėjo R. 
Griškaitė.

Kaip teigė S. Moravskio 
kartos autoritetai, patriotizmas 
negali būti primityvus ir dirb-
tinis, jis turi plaukti iš pačios 
širdies. Nebuvo ir nėra nesvar-
bių ir prarastų kartų, tik kie-
kvienai kartai skiriamos kito-
kios užduotys. Nuolat turime 
kalbėti apie mūsų tautos gylį, 
plotį ir istorijos tęstinumą. Tai 
yra mūsų stiprybė, kurią reikia 
nuolatos prisiminti.

Vakaro pabaigoje merė Ni-
jolė Dirginčienė dėkojo ren-
ginio organizatoriams ir da-
lyviams, o ypač jauniesiems 
Birštono vasaros menų aka-
demijos dalyviams už puikią 
muziką.

Kauno apskrities 
valstybinė mokesčių 
inspekcija (toliau – Kauno 
AVMI) informuoja, kad 
visiems laiku bei teisingai 
užpildžiusiems ir pajamų 
deklaracijas pateikusiems 
gyventojams, pervedė 
Gyventojų pajamų 
mokesčio (toliau – GPM) 
permokas. 

Iki š. m. liepos 31 d. (imti-
nai) daugiau nei 813 tūkstan-
čių gyventojų sulaukė apie 
125 mln. eurų permokos ir tai 
yra 35 mln. eurų daugiau nei 
praėjusiais metais tuo pačiu 
metu. 8,6 tūkst. Prienų rajo-
no ir Birštono savivaldybės 
gyventojų jau baigta pervesti 
1,23 mln. eurų permokų.

VMI pažymi, jog 130 tūkst. 
gyventojų dar gali pasinau-
doti galimybe ir susigrąžinti 
mokesčių permoką už 2017 
m. – pateikus deklaracijas, jų 
sąskaitos pasipildytų net 17 
mln. eurų. Pamiršusiems su-
sigrąžinti mokesčio permoką 
gyventojams, nuo praėjusių 
metų VMI apie tai primena 
asmeniškai. Tą darys ir šiais 
metais, kad kuo daugiau gy-
ventojų pasinaudotų šia sa-
vo teise.

„Daugiausiai permokų, su-
sidarė dėl per didelio pritaiky-
to metinio neapmokestinamų-
jų pajamų dydžio (MNPD). 
GPM permoką gali susigrą-
žinti ne tik gyventojai, ku-
riems buvo pritaikytas per di-
delis MNPD ar metinis papil-
domas nepamokestinamųjų 
pajamų dydis (MPNPD), bet 
ir mokėję gyvybės draudimo 
ar pensijų įmokas, palūkanas 
už būsto kreditą, įmokas už 
studijas. Žinoma, grąžinant 
permoką atsižvelgiama, ar 

VMI Prienų rajono ir Birštono 
savivaldybės gyventojams laiku 
grąžino 1,23 mln. eurų pajamų 
mokesčio gyventojas nėra skolingas 

valstybei, ar yra pateikęs, pa-
tikslinęs ankstesnių laikotar-
pių turto ir pajamų deklara-
cijas, kurias jam privaloma 
pateikti“, – sako Kauno AV-
MI Mokestinių prievolių de-
partamento direktorė Daiva 
Baniulienė.

VMI pažymi, kad deklara-
cijas pateikę, tačiau permokų 
iki liepos 31 d. negavę gy-
ventojai turėtų pasitikrinti ar 
jiems nereikia patikslinti pa-
teiktos deklaracijos duome-
nų. Visus priminimus apie 
nepateiktas deklaracijas ar 
tikslintinus duomenis bei ki-
tus dokumentus galima rasti 
prisijungus prie Elektroninio 
deklaravimo sistemos (EDS), 
skiltyje „Pranešimai vartoto-
jui“. Pažymėtina, kad permo-
ka gali būti grąžinama už pra-
ėjusius penkerius metus.

Iš viso šiemet, kaip ir per-
nai, pajamų deklaracijas pa-
teikė apie 1,3 mln. gyventojų. 
2017 metų pajamų deklaraci-
jose 124,2 mln. eurų pajamų 
mokesčio permokas deklara-
vo 764,1 tūkst. gyventojų, tuo 
tarpu 308,7 tūkst. gyventojų 
deklaravo į biudžetą mokėtino 
pajamų mokesčio 134,2 mln. 
eurų sumai. Pažymima, kad 
gyventojai ir toliau tikslina 
arba teikia nepateiktas dekla-
racijas, tad grąžintina GPM 
suma dar gali kisti.

Išsami informacija apie pa-
jamų ir turto deklaravimą bei 
permokų grąžinimą paskelb-
ta interneto svetainėje www.
vmi.lt, pasikonsultuoti su 
VMI specialistais mokesčių 
klausimais galima paskam-
binus mokesčių informacijos 
centro telefonu 1882 arba nu-
vykus į gyventojų aptarnavi-
mo skyrius.

Kauno AVMI informacija 

Birštono savivaldybė 
skelbia gražiausiai 
tvarkomų individualių 
sodybų bei gražiausiai 
teritorijas prižiūrinčių 
įmonių aplinkos tvarkymo 
konkursą „Gražinkime 
Birštono kraštą 2018“.

Konkurse gali dalyvauti 
Birštono savivaldybės kaimų 
ir miesto gyventojai. Vertina-
mos kaimo, miesto sodybos, 
gyvenamųjų namų sklypai, 
sodybos pritaikytos kultūri-
niams renginiams, poilsiui, 
kurortiškiausios teritorijos, 
gražiausiai į gamtą įsilieju-
sios pramogų zonos ir gyve-
namosios vietovės.

Kviečiame dalyvauti aplinkos 
tvarkymo konkurse „Gražinkime 
Birštono kraštą 2018“

Konkurso organizavimo 
ir vertinimo komisija rug-
pjūčio mėn. lankysis ir ap-
žiūrės Birštono savivaldy-
bėje gražiausiai tvarkomas 
teritorijas.

Pasiūlymus (gali būti su 
nuotraukomis) kviečiame 
teikti iki rugpjūčio 17 d. Ar-
chitektūros ir kraštotvarkos 
skyriui el. p. marta.sliumpie-
ne@birstonas.lt.

Konkurso „Gražinkime 
Birštono kraštą 2018“ nuga-
lėtojai bus apdovanoti Birš-
tono savivaldybės ūkininkų 
šventėje.

Birštono savivaldybės 
informacija
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Gruzijoje tvirtovės griuvėsiuose rastas lobis
Gruzijos archeologai senovinio miesto tvirtovės Samšvildės 
griuvėsiuose šalies pietuose šeštadienį aptiko XII–XIII amžiaus 
aukso ir bronzos monetų lobį. Iš viso buvo aptikta per 270 
monetų. Bent trys iš jų yra Gruzijos monarchų laikų.

Šveicarijoje žuvo 20 žmonių 
Šveicarijos kalnuose nukritus senoviniam Antrojo pasaulinio 
karo laikų orlaiviui, žuvo 20 žmonių, sekmadienį pranešė policija 
ir vietos žiniasklaida. Kolekcinis lėktuvas „Junker JU52 HB-HOT 
aircraft“, buvo pagamintas vokiečių 1939-aisiais.

Prieš trejus metus 
Užuguostyje pradėtos 
organizuoti vaikų 
ir jaunimo vasaros 
užimtumo stovyklos kuria 
naują kaimo identitetą 
ir jau žinomos visoje 
Lietuvoje. 

Šiemet Jaunimo karybos 
ir amatų (socialinio verslo) 
stovykla Užuguostyje išsi-
plėtė iki šešių dienų, o atvira 
programa it magnetas trau-
kia ne tik vietinius, bet ir 

miestiečius atvykti į kaimą 
praleisti laiką ilgais vasaros 
vakarais. 

Rugpjūčio 7–12 d. Užu-
guostyje vykstančios neko-
mercinės Jaunimo karybos 
ir amatų (socialinio verslo) 
stovyklos programa įspūdin-
ga – nuo sukarintos progra-
mos, užsiėmimų su Lietuvos 
kariuomenės kariais ir ama-
tininkais bei Žalgirio mūšio 
inscenizacijos iki pakilimo 
oro balionu ir ypatingos do-
vanos iš lenktynininko Bene-
dikto Vanago rankų. 

Karybos ir amatų stovykla garsina 
Užuguostį: atvira programa traukia 
miestiečius į kaimą

Susitikimas, kuris 
įpareigoja 

Ypatingą dovaną stovyklos 
dalyviai ir užuguostiečiai ga-
vo pirmąją stovyklos dieną. 
Po visą Lietuvą keliaujantis 
žemės ūkio bendrovės „Scan-
dagra“ ir lenktynininko Bene-
dikto Vanago Vyčio vėliavos 
projektas neaplenkė ir Užu-
guosčio. Stovyklos atidary-
mo dieną stovyklos dalyviai 
pirmąją rikiuotę su Lietuvos 
kariuomenės atstovais pra-

dėjo centrinėje bažnytkaimio 
aikštėje, kur susitiko su Bene-
diktu Vanagu ir drauge atidavė 
pagarbą istorinei Lietuvos vė-
liavai. Karžygio Vyčio simbo-
liką ir patriotiškumo vertybes 
puoselėjantis žinomas lenk-
tynininkas nuolat pabrėžia: 
„Mes kiekvienas turime Vy-
čio geną, todėl svarbu išlikti 
savimi“. Užuguostiečiams ir 
kaimo svečiams nuo šiol tai 
nuolat primins Vyčio vėliava 
Užuguosčio centre. Vyčio vė-
liavos pagerbimo ceremoni-
ja vyko rugpjūčio 7 d. 9 val. 
45 min. 

Daugybė pirmų kartų 
Kiekvieną stovyklos dieną 

dalyviai pradės nuo rikiuo-
tės prie Vyčio vėliavos, kur 
pagarbą taip pat atiduos kas 
rytą iš Lietuvos kariuomenės 
Karinių oro pajėgų Oro erdvės 
stebėjimo ir kontrolės valdy-
bos I Radiolokacinio posto, 
esančio Antaveršio kaime, 
atvykstantiems kariams. Pas-
tarųjų įsitraukimas į stovyklos 
programą yra itin didelis – vie-
ną iš stovyklos dienų dalyviai 
kariniu automobiliu vyks į 
Antaveršį, kur jiems bus su-
rengta neeilinė ekskursija po 
radiolokacinio posto terito-
riją, jie daugiau sužinos apie 
oro erdvės stebėjimo subtily-
bes ir netoliese Užuguosčio 
veikiančio radiolokatoriaus 
funkcijas. 

Šiemet stovykloje itin daug 
karybos – į Užuguostį atvyks 
Didžiosios kunigaikštienės 
Birutės ulonų bataliono ka-
riai iš Alytaus, atvykstamąsias 
edukacines programas prista-
tys Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejus, net dvi dienas užims 
sukarintos programos „Vilko 
takas“ organizatoriai. 

Amatai, kaip 
socialinis verslas 

kaime 
Tačiau nemažiau įspūdin-

ga ir amatų, kaip socialinio 
verslo kaimiškose vietovėse, 
dalis. Stovyklos dalyvius su 
socialinio verslo koncepcija 
supažindins verslumo skatini-
mo agentūros „Versli Lietuva“ 
atstovai, vyks speciali disku-
sija su Užuguosčio sociali-
niais verslininkais bei kuriama 
Užuguostyje veikiančio soci-
alinio verslo www.uzuguosti-
sonline.lt reklama. 

Specialią edukacinę pro-
gramą ves socialinis verslas 
„Sharethelight“, kuris kvies 
stovyklos dalyvius pasiga-
minti apyrankę iš parašiuto 
parakordo virvės ir tokiu bū-
du prisidėti prie mažiau gali-
mybių turinčių žmonių įsilie-
jimo į darbo rinką. Su savo 

amatais supažindins krašto 
amatininkai – kalvis Martynas 
Breikštas, siuvėja Audronė 
Karčiauskienė, tautodailinin-
kas Rimutis Brazinskas ir kiti. 
Žoliavimą kaip amatą prista-
tys Aukštadvario regioninio 
parko etnokultūros specialistė 
Rita Balsevičiūtė. 

Užuguosčio krašto amati-
ninkų ir socialinių verslinin-
kų darbai visuomenei plačiai 
bus pristatyti stovyklos atvi-
ros programos renginiuose. 
Užuguostyje veikiantis soci-
alinis verslas www.uzuguos-
tisonline.lt unikalus tuo, kad 
el.parduotuvė kaip prekybos 
platforma vienija krašto ama-
tininkus, o dalis nuo pardavi-
mų atitenka Užuguosčio ge-
rovei kurti. 

Atvira programa 
visiems 

Savaitgalį, rugpjūčio 10–
12 dienomis, Užuguostis taps 
traukos centru norintiems tu-
riningai praleisti vasaros laiką 
šiame kaime. Jau tapo gražia 
tradicija stovyklos metu Užu-
guostyje žiūrėti filmus pripu-

čiamame ekrane. Rugpjūčio 
10 d. kino vakaras (pradžia 
nuo 20 val.) Užuguostyje bus 
itin prasmingas – menininko 
karjeros pradžioje Užuguos-
tyje dailės mokytoju dirbu-
sio režisieriaus a. a. Audriaus 
Mickevičiaus atminimui bus 
žiūrimas jo prieš dešimt me-
tų sukurtas filmas „Žmogus 
arklys“. Filmas pasakoja apie 
žemdirbį Joną ir jo arklį, apie 
egzistencinį žmogaus ir gy-
vulio ryšį, apie vienatvę ir 
kasdienines pastangas išgy-
venti. Filmo režisierius ir Jo-
nas buvo Užuguosčio kaimo 
kaimynai. 

Tai pat bus galimybė pa-
matyti geriausią lietuvišką šių 
metų ilgametražį filmą tragi-
komediją „Stebuklas“ (rež. 
Eglė Vertelytė), kurio kai ku-
rios scenos buvo filmuotos 
Jiezne ir Stakliškėse. 

Šeštadienį, rugpjūčio 11 d., 
Užuguostis taip pat kvies pra-
mogauti ir pasiklausyti muzi-
kos vasaros koncerte. Jau nuo 
19 val. bus galima nemoka-
mai pakilti „Oreivystės cen-
tro“ oro balionu nuo virvės ir 

pasigrožėti Užuguosčio apy-
linkėmis iš daugiau nei 20 me-
trų aukščio. Vasaros koncerto 
Užuguostyje metu specialią 
savo dainų programą prista-
tys poetas ir bardas Vytautas 
V. Landsbergis, vakarą pra-
tęs kraštietis atlikėjas Tadas 
Juodsnukis.  

Ne mažiau įspūdinga ir 
paskutinė stovyklos diena, 
rugpjūčio 12 d., ir dar vie-
nas atviras visiems renginys 
– Užuguostyje pirmą kartą 
vyks strėliasvydžio piknikas-
turnyras, kurį pristato „Lais-
valaikio terapija“ iš Birštono. 
Registruoti komandas, įsikur-
dinti piknikui ir žaisti prie bu-
vusios Užuguosčio mokyklos 
pradėsime nuo 12 val. 

Stovyklos programą prista-
to Užuguosčio kaimo jaunimo 
iniciatyvų klubas ir bendruo-
menė „Radasta“, finansuoja 
Krašto apsaugos ministerija, 
Žemės ūkio ministerija, Prie-
nų r. savivaldybė, padeda Sta-
kliškių seniūnija, Užuguosčio 
biblioteka, Stakliškių KLC, 
„Čiulba ulba“ pramogos Birš-
tone. 
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NATO planuoja atnaujinti bazę Albanijoje 
NATO ketina atnaujinti vieną aviacijos bazę Albanijoje, o užbaigęs 
darbus Aljansas turės pirmąjį tokį objektą vakarų Balkanuose. 
Kučovės oro uostas buvo atidarytas 1950-aisiais netoli miestelio, 
kuris po aljanso su SSRS buvo pervadintas Stalino vardu.

Egipte ryklys mirtinai sužalojo čekų turistą 
Egipto kurorte ryklys mirtinai sužalojo vieną čekų turistą, 
sekmadienį pranešė tvn24.pl. 41 metų vyras atostogavo Egipte su 
savo žmona ir vaikais. Vyriškis plaukiojo jūroje prie Marsa Alamo 
kurorto krantų, kai staiga jį užpuolė ryklys.

Medetkos – pats laikas jomis 
apsirūpinti
Nuo birželio iki pirmųjų 
šalnų mus džiugins 
ryškiai geltoni medetkų 
žiedai. Tai itin vertingos 
vaistažolės, kurių 
atsargomis turėtume 
pasirūpinti kiekvienas. 

Apie medetkų gydomą-
sias savybes žmonės žinojo 
jau XII amžiuje, o šie sau-
lę primenantys žiedai iki šių 
dienų neprarado savo vertės. 
Medetkos labiausiai pasi-
žymi antiseptinėmis ir prie-
šuždegiminėmis savybėmis, 
skatinančiomis gydyti odos 
uždegimą, žaizdas, įvairius 
odos sudirgimus bei apsauga 
nuo saulės.

Pasak fitoterapeuto Virgili-
jaus Skirkevičiaus, medetkos 
– naudingiausios sodo gėlės 
grožiui ir sveikatai. Šis au-
galas jau nuo seno naudoja-
mas žaizdoms ir odos proble-
moms gydyti. Ypač jos mus 
gelbėja vasarą, kai atvira oda 
kenčia nuo saulės, vabzdžių 
ar nubrozdinimų. Medetkų 
preparatai – efektyvi pagalba 
pažeistai ar sudirgintai odai.

„Medetkos vertinamos dėl 
savo raminamųjų ir gydomų-
jų savybių. Jos turi priešužde-

giminių savybių, kurios slo-
pina nedidelių odos žaizdų 
infekcijas, sumažina niežulį, 
paraudimą, patinimą, skaus-
mą, vabzdžių įkandimų žalą, 
bėrimą, pragulas. Medetkos 
puiki pagalba odos raminimui 
nudegus saulėje, įsipjovus, 
įsibrėžus, išsausėjusiai ar su-
skilinėjusiai odai ar nestipriai 
nudegus. Mažos koncentraci-
jos medetkų tirpalai tinka ir 
burnos skalavimui, esant bur-
nos gleivinės pažeidimams“, 
– apie medetkų galią pasakoja 
fitoterapeutas.

Šių sodo augalų, pasidabi-
nusių oranžinės, geltonos ar 
aukso spalvos žiedais, paslap-
tis – flavonoidų gausa. Jie au-
galui suteikia ryškią geltoną 
ar oranžinę spalvą, o žmogui 
tai veiksmingos gydomosios 
medžiagos.

Mokslininkai atidžiai tiria 
medetkų flavonoidus, taiko-
mus medicinoje ir kosmeto-
logijoje. Augaliniai antioksi-
dantai kovoja su aplinkos žala 
žmogaus organizmui, didina 
atsparumą radiacijai ir sau-
go nuo neigiamo saulės po-
veikio – medetkų ekstraktas 
veikia kaip natūralus ultravi-
oletinių spindulių filtras, tin-
kantis apsaugai nuo žalingo 

Veganizmo kultūra plečiasi: kokie 
produktai populiariausi tarp 
žaliavalgių?
Pasaulyje sparčiai 
populiarėjantis 
alternatyvios mitybos 
būdas veganizmas 
sulaukia vis didesnio 
lietuvių dėmesio. 

Nors įvairūs skaičiavimai 
rodo, kad Lietuvoje gyvūni-
nės kilmės maisto produktų 
nevartojančiųjų  bendruome-
nę sudaro virš 20 000 žmo-
nių, sparčiai auganti veganiš-
kų produktų paklausa leidžia 
manyti, kad šios kultūros pro-
paguotojų mūsų šalyje yra kur 
kas daugiau. Lietuviško pre-
kybos tinklo „Maxima“ duo-
menimis, veganiškų produktų 
paklausa vos per metus išaugo 
daugiau nei 75 proc.

„Paprastai veganiškus pro-
duktus šios mitybos atstovai 
renkasi pirmiausiai akcen-
tuodami gyvūnų išsaugojimo 
poreikį, tačiau neretai jie per-
kami ir dėl siekio sveikiau gy-
venti. Pastaraisiais metais itin 
išpopuliarėjo tokie veganiški 
produktai kaip humusas, so-
jų dešrelės, įvairūs sojos gė-
rimai. Taip pat pirkėjai daug 
labiau perka pieną atstojan-
čius ryžių ir kokosų gėrimus 

bei daržovių gaminius: šiau-
delius, užkandžius, trašku-
čius. Atsiliepdami į augantį 
veganiškų produktų poreikį, 
jų asortimentą šiais metais iš-
plėtėme kone 40 proc.“ – sako 
„Maximos“ komercijos vado-
vė Vilma Drulienė.

Jos teigimu, per septynis šių 
metų mėnesius vien įvairaus 
rūšių humuso nupirkta nuo 
5 iki 7 kartų daugiau nei tuo 
pačiu metu praėjusiais metais. 
Šiam užkandžiui populiarumu 
nenusileidžia kukurūzų lazde-
lės, baklažanų bei saulėgrąžų 
užtepėlės, avižiniai užkandžiai 
– šių produktų Lietuvos gy-
ventojai šiais metais pirko 3–4 
kartais daugiau nei pernai.

„Pastebime, kad sparčiai 
populiarėja ir įvairūs mėsos 
pakaitalai, kaip kad skirtin-
gų skonių dešros ir dešrelės, 
kurių pagrindas – soja. Bū-
tent sojos gaminius pirkėjai 
atranda ne tik kaip mėsos, bet 
ir pieno produktų pakaitalą. 
Žaliavalgystės ekspertai daž-
nai tvirtina, kad sojų pienas 
yra kur kas liesesnis produk-
tas už karvės pieno grietinėlę 
ar sūrį. Tad šie produktai taip 
pat nelieka nepastebėti pirkė-
jų – populiariausi yra įvairūs 
sojos gėrimai bei grietinėlė, 

kurių perkama vidutiniškai 
du kartus daugiau nei pernai“, 
– tvirtina „Maximos“ komer-
cijos vadovė.

Ji priduria, kad jau ir Lietu-
vos gamintojai gerai suvokia, 
jog veganai – besiplečianti 
auditorija, turinti specifinius 
poreikius, todėl skuba juos 
patenkinti. 

„Desertai nėra išimtis. Al-
ternatyvią mitybą propaguo-
jantys pirkėjai dažnai renka-
si ir specifiškai pagamintus 
veganiškus šokoladinius py-
ragus, vanile ir kitaip pagar-
dintus sojų bei kanapių deser-
tus. Saldumo poreikis dažnai 
malšinamas taip pat ir kokosų 
ar migdolų veganiškais gėri-
mais“, – sako V. Drulienė.

V. Drulienė teigia, kad ve-
ganišką mitybą propaguojan-
tieji dažniausiai būna priversti 
galvoti, iš kur pasisemti bal-
tymų, geležies, cinko, kalcio, 
vitaminų B12 ir D. Šių me-
džiagų šaltiniais veganai daž-
niausiai renkasi ankštines dar-
žoves, lęšius, riešutus, sėklas ir 
grūdines kultūras. Apsirūpinti 
kalciu dažniausiai jiems pade-
da tamsiai žalios spalvos dar-
žovės – brokoliai, kopūstai bei 
jų sultys, cinku ir vitaminais – 
pilno grūdo produktai. 

Veganizmas yra gyvenimo būdas, kurio esmė – gyvūninės kilmės produktų, ypač mais-
tui, atsisakymas. Dėl etinių motyvų veganai nepritaria gyvūnų naudojimui rūbų ir kito-
kioms reikmėms, kurios gali sukelti gyvūno skausmą arba jo mirtį. Kartais išskiriamos 
tam tikros veganizmo kategorijos. Mitybos veganai atsisako bet kokių gyvūninės kilmės 
produktų, ne tik mėsos, bet ir žuvies, kiaušinių, želatinos, pieno produktų, medaus bei 
kitų gyvūninės kilmės produktų. Etiniais veganais vadinami asmenys, kurie ne tik lai-
kosi veganiškos mitybos, bet ir priešinasi gyvūnui panaudojimui bet kokiais tikslais. Jie 
nenešioja rūbų iš odos, kailių, šilko, pūkų; pasisako prieš eksperimentus su gyvūnais 
bei gyvūnų naudojimą pramogoms (cirkų, zoologijos sodų lankymo ir kt.).

VEGANIZMAS. KAS TAI?

saulės poveikio.
Natūralios medicinos žino-

vas ragina medetkas auginti 
savo sode – užtenka tik vie-
ną kartą pasėti, o džiaugtis jų 
žiedais bus galima keletą me-
tų, mat tai daugiametis auga-
las. Įvairių medetkų preparatų 
galima rasti vaistinėse, tačiau 
galima ir patiems prisirinkti 
nuo birželio iki vėlyvo rudens 
žydinčių žiedų, prisidžiovinti 
jų žiemai ar pasiruošti medet-
kų ekstraktų, tinkamų išori-
niam vartojimui – įvairiems 
odos sudirgimams plauti ir 
gydyti. Neturintys galimy-
bės medetkomis pasirūpin-
ti patys, neturėtų nusiminti 
– jų tikrai rasite vaistinėse, ir 
jums priimtinomis formomis: 
arbatos, tinktūros, ekstraktai, 
tepalai ar pan.

Fitoterapeutas pasakoja, 
kad medetkos įdomios ir tuo, 
jog iš jų žiedų galima spė-
ti orus – jei medetkų žiedai 
susiskleidžia, reiškia, kad ar-
tinasi lietus, o jeigu žiedai 
neprasiskleidė iki 9 val. ryto 
– panašu, kad diena bus lie-
tinga. Galbūt tai padėtų nu-
spręsti, ar išeinant iš namų 
vertėtų pasiimti skėtį, ypač 
kai Lietuvoje būdingos lie-
tingos vasaros. 

Vaistinė medetka – vienmetis žolinis augalas, 30-
40 cm aukščio, stačiu, šakotu, apaugusiu plaukeliais 
stiebu. Viršutiniai lapai lancetiški arba pailgi, beko-
čiai; apatiniai - pailgai kastuviški, daugiausia lygia-
kraščiai, retai dantyti, su lapkočiu, apaugę trumpais 
plaukeliais.

Žiedynas – 3-5 cm graižas. Graižai ryškūs, geltonai-
oranžiniai. Kraštiniai (liežuviški) žiedai sudaro 2-3 
eiles, viduriniai – vamzdiški, geltoni. Vaisius – lukšta-
vaisis. Žydi birželio-spalio mėnesiais.

Medetkos Lietuvoje auginamos kaip dekoratyvinis 
ir vaistinis augalas. Darželiuose, soduose pasitaiko 
auginamų medetkų ir pilnaviduriais žiedynais, kurie 
taip pat tinka vaistinei žaliavai. 

Medetkų žiedai (Calendulae flos) renkami pradėjus 
augalams žydėti, kas 3-5 dienas. Negalima rinkti į po-
lietileninius maišelius, nes juose žaliava greitai kaista, 

tamsėja. Džiovinama paskleidus plonu sluoksniu, pa-
vėsyje arba specialioje džiovykloje 40-45 °C tempera-
tūroje. Svarbu, kad gerai išdžiūtų žiedynsostis.

Užpilais nuovirais skalaujama gerklė sergant angina, 
faringitu, stomatitu. Geriamais preparatais (dažniau-
siai medetkos būna vaistažolių mišiniuose) gydoma 
opaligė, cholecistitas, kitos virškinamojo trakto ligos, 
cistitas (šlapimo pūslės uždegimas). Tepalais ir tink-
tūromis išoriškai gydomos sunkiai gyjančioms žaiz-
dos, nudegimai. 

Užpilo ruošimas ir vartojimas. 3 valg. šaukštai 
medetkų žiedų užpilami stikline karšto vandens, 
indas uždengiamas ir 10 min kaitinamas verdan-
čio vandens vonelėje (kitame inde su verdančiu 
vandeniu). Paliekama atvėsti 45 min, nukošia-
ma. Jei reikia, užpilas praskiedžiamas iki 200 ml 
virintu vandeniu.
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Vasariškos „Tele2“ nuolaidos – 
telefonai iki 40 proc. pigiau

Vasarai persiritus į antrąją 
pusę, technologijų lyderė 
„Tele2“ siūlo ja dar 
pasidžiaugti ir pasinaudoti 
įspūdingomis nuolaidomis 
išmaniesiems. Ypač 
viliojantys pasiūlymai 
klientų laukia visuose 
operatoriaus salonuose 
ir internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.
lt.

„Baigiantis vasarai ir artė-
jant mokslų metų pradžiai, 
savo klientams parengėme 
išskirtinius pasiūlymus telefo-
nams įsigyti. Itin didelės ne tik 
akcijos, bet ir telefonų asorti-
mentas, kuriam jos galioja“, – 
sakė Vaida Burnickienė, „Te-
le2“ prekybos vadovė.

Vasariškos „Tele2“ nuo-
laidos pasiūlymuose nuro-
dytiems išmaniesiems siekia 
iki 40 proc. ir galioja su vi-
sais operatoriaus mokėjimo 
planais.

Reta proga – 
„Samsung Galaxy 
S8“ net 25 proc. 

pigiau
Svajojusiems apie vos per-

nai pristatytą „Samsung“ fla-

gmaną – verta suskubti. Dabar 
vandeniui ir dulkėms atsparų 
išmanųjį „Samsung Galaxy 
S8“ galima įsigyti 180 Eur 
pigiau. Sudarius 24 mėn. su-
tartį ir sumokėjus pradinę 49 
Eur įmoką, šis itin lengvas, 
plonas ir 12 MP kamerą turin-
tis išmanusis kainuos vos 20 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 709 Eur).

Išskirtiniai 
pasiūlymai „Huawei“ 

gerbėjams
Snausti neverta ir planuo-

jantiems įsigyti „Huawei 
P20 Lite“. Sudarius 24 mėn. 
sutartį ir sumokėjus pradinę 
17 Eur įmoką, šis ergono-
miškas 5,84 colio skersmens 
išmanusis kainuos vos 11,75 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 379 Eur).

Norintiems sutaupyti dar 
daugiau – pasiūlymas taip 
pat yra. Šiuo metu dvigubą 
kamerą turintį „Huawei P 
smart“ galima įsigyti beveik 
40 proc. pigiau. Sudarius 24 
mėn. sutartį ir sumokėjus 
vos 6 Eur pradinę įmoką, šis 
išmanusis kainuos tik 6,75 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 

Latvija iš JAV įsigys keturis sraigtasparnius 
JAV valstybės departamentas leido Latvijai įsigyti keturis 
sraigtasparnius „UH-60M Black Hawk“, pagerinsiančius šalies 
pajėgų galimybes judėti NATO rytiniame sparne. Numanoma šio 
sandorio vertė bus 200 mln. dolerių (172,9 mln. eurų).

Afganistane per ataką žuvo trys NATO kariai  
Rytų Afganistane sekmadienį per mirtininko ataką žuvo trys čekų 
kariai, pranešė NATO misija šioje šalyje. Pasak kariuomenės, 
incidentas įvyko sekmadienį apie 4 val. 50 min. Lietuvos laiku 
šalia Bagramo karinės bazės Parvano provincijoje.

– 279 Eur).
Vasariškų nuolaidų išma-

niesiems su visais planais – 
net iki 250 Eur – paruošta ir 
daugiau. Apie visas jas suži-
noti galima kiekviename „Te-
le2” salone arba internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt.

Perkant internetu – 
12 mėn. ilgesnė 

garantija!
„Tele2“ pasirūpino, kad va-

sara būtų dar nerūpestingesnė 
ir paruošė specialų pasiūlymą 
perkantiems internetu. Šiuo 
metu pasiūlymuose nurody-
tiems ir internetu įsigytiems 
telefonams su sutartimi – vie-
toje įprastos 24 mėn. yra sutei-
kiama net 36 mėn. garantija.

Internetinėje „Tele2” par-
duotuvėje naują išmanųjį įsi-
gyti galima visą parą ir vos 
kelių mygtukų paspaudimu. 
Užsakytos prekės bus nemo-
kamai pristatytos pirkėjo nu-
rodytu adresu per dvi darbo 
dienas.

Telefonams papildomai tai-
komas valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis. Pasiū-
lymų ir įrenginių kiekis bei 
laikas – riboti. 

ARATC pasiekta pažanga maloniai 
nustebino Seimo narius 
Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo technologijų 
centre apsilankę Seimo 
nariai Virginija Vingrienė ir 
Petras Valiūnas stebėjosi 
ne tiek ir ne tik pasiekta 
pažanga perdirbant 
atliekas ir jas išrūšiuojant, 
bet tuo, kad rimtai dirbant 
aplinkosaugos srityje 
galima pasiekti labai 
aukštų rezultatų. 

„Galime nustebinti įran-
gos ir technologinių procesų 
modernumu, bet mūsų tikslas 
– ne stebinti, o tinkamai už 
mažiausią savikainą sugebė-
ti sutvarkyti Alytaus regiono 
atliekas“, - sakė politikus su 
technologijų centre sukurta 
pažangia atliekų tvarkymo 
sistema bei galimybėmis su-
pažindinęs Alytaus regioninio 
atliekų tvarkymo centro direk-
torius Algirdas Reipas.  

Anot jo, Alytaus RAC tech-
nologijų centras, jame vei-
kiančios technologinės linijos 
bei dirbantis personalas atitin-
ka aukščiausius Europos vals-
tybių standartus, o sukaupta 
patirtis jau domina ne vieną 
užsienio valstybę.

Alytaus regione išrinkti 
Seimo nariai V. Vingrienė ir 
P. Valiūnas domėjosi, kaip se-

kasi kurti ir tobulinti regioninę 
atliekų tvarkymo infrastruktū-
rą, su kokiomis problemomis 
susiduria atliekų tvarkytojai, 
kokie politiniai sprendimai 
palengvintų jų darbą ir page-
rintų situaciją atliekų tvarky-
mo srityje. 

Seimo nariai apžiūrėjo tech-
nologijų centre įrengtą dide-
lių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelę, mechaninio bei bio-
loginio apdorojimo įrenginius 
(MBA), domėjosi elektros 
energijos gamyba iš atliekų ir 
galimybėmis deginti tam tikrą 
atliekų dalį.

Pasak ARATC direktoriaus 
A. Reipo, šiandien yra trys 
esminės neišspręstos proble-
mos: perteklinis reikalavimas 
registruoti visus atliekas at-
vežančius gyventojus, išrū-
šiuotų atliekų panaudojimas 
ir atliekų tvarkymo centruose 
iš biodujų pagamintos elektros 
energijos supirkimas. 

„Mums pavyko pasiekti, 
kad Alytaus RATC gali ap-
sirūpinti savo pagaminama 
elektros energija visą techno-
logijų centrą, kuriame veikia 
MBA, didelių gabaritų atlie-
kų surinkimo ir žaliųjų atliekų 
kompostavimo aikštelė, sąvar-

tynas, ir dar daugiau kaip antra 
tiek šios energijos parduoti“, 
– sakė A. Reipas. 

Tačiau jo teigimu, iš ener-
gijos gamyba iš biodujų nė-
ra skatinama, jos supirkimo 
kaina yra maža. Pasak direk-
toriaus, valstybei nustačius 
vienodą skatinimo politiką, 
kaina gyventojams už atlie-
kas galėtų mažėti maždaug 5 
procentais. 

Seimo narė V. Vingrienės, 
kuri yra ne tik Aplinkos ap-
saugos, bet ir Energetikos ko-
miteto narė patikino, kad jau 
artimiausiame komiteto po-
sėdyje ji kolegoms referuos 
apie tokią situaciją ir sieks, 
kad būtų nustatytas energijos 
iš biodujų gamybą skatinantis 
jos supirkimo tarifas. 

Jis taip pat pažadėjo opera-
tyviai reaguoti į kitas išsakytas 
problemas „Manau, kad reikės 
su Aplinkos ministru disku-
tuoti šiuo metu galiojančios 
tvarkos registruoti visus atlie-
kas atvežančius asmenis ir jų 
atvežamų atliekų kiekį. Nega-
lima vieną dieną raginti žmo-
nes tvarkyti ir rūšiuoti atliekas, 
o kitą dieną sudaryti įvairias 
kliūtis, kad jie to nedarytų“, - 
kalbėjo V. Vingrienė. 

Streso išprovokuotos odos ligos: gydyti reikia ne tik simptomus, bet ir priežastį

lima užsiimti savigyda. Kie-
kvienam individuliai gydy-
mą turi paskirti gydytojas. 
Paprastai žmonės, norėdami, 
kuo greičiau išsigydyti atsira-
dusius bėrimus ar paūmėjusią 
ligą, tepa ant savo odos viską 

iš eilės. Bet norėdami sau pa-
dėti, jus tik pakenksite, o liga 
tik dar labiau paūmės“, – pa-
brėžia „Eurovaistinės“ farma-
cijos specialistė.

Pasak jos, norint sustiprinti 
nervų sistemą, patariama var-
toti B grupės vitaminus. Taip 
pat labai naudingi ir B grupės 

vitaminų bei magnio deriniai, 
nes, patiriant stresą, ne tik nu-
silpsta nervų sistema, bet ir iš 
organizmo pasišalina magnio 
atsargos.

Atskirti sudėtinga
Gydytojos dermatovenero-

logės I. Kisielienės teigimu, 

susivokti ir suprasti, kad bū-
tent stresas kenkia odai, ga-
nėtinai sudėtinga. Pirmiausia 
reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kaip dažnai ir kokiomis aplin-
kybėmis odos problemos kar-
tojasi.

„Vienkartinis išbėrimas, 
trunkantis trumpai, turbūt di-

desnių problemų nesukels, 
tačiau jeigu tai  antras, trečias 
ar ketvirtas kartas, reiktų per-
galvoti, kodėl bėrimas ar kitas 
simptomas atsirado. Patarčiau 
permąstyti, kas vyko vakar: 
kaip miegojote, ką valgėte ir 
ką veikėte“, – rekomenduoja 
I. Kisielienė.

Sveikatos specialistė at-
kreipia dėmesį, kad kai esa-
me įsitempę, mūsų kūnas no-
ri apsaugoti odą sukeldamas 
uždegiminius procesus, todėl 
stresas dažnai iššaukia odos 
niežėjimą ir pleiskanojimą. 
Pajutus šiuos simptomus, gy-
dytoja pataria kuo mažiau ka-
sytis, nes dėl to odos būklė tik 
blogės.  
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Prienų 
turguje
Žmonės priversti į turgų 
atvykti kuo anksčiau, kol 
neprasidėjo svilinantis 
karštis. Pirmieji vos 
prašvitus vietas užsiima 
prekiautojai įvairiomis 
daržo ir sodo gėrybėmis, 
kaimo gyventojai ant 
prekystalių dėlioja pieną 
ir jo gaminius bei kitus 
kaimiškus produktus.

Šeštadienio turgus vyko 
įprastu ritmu, netgi prekių 
asortimentas nepasikeitė. 
Žmonių turguje ir šį kartą ne-
buvo daug, matyt, dauguma 
atostogauja ar apsiperka pre-
kybos centruose, kur kai ku-
rios daržovės pigesnės vos ne 
du kartus. Pasak dviejų be-
sikalbančių moterėlių, dabar 
turguje reikia pirkti tik pieną, 
sviestą, varškę ar sūrį – būsi 
tikras, kad tai lietuviškas pro-
duktas. Na, dar kaimiško sodo 
obuolius, kriaušes ir slyvas.

Už kilogramą gražių, dide-
lių ir tikrai lietuviškų bulvių 
prašė 0,4– 0,5 euro, už buro-
kėlius – 0,5 euro, kilogramas 
morkų kainavo 0,8–1 eurą, ko-
pūstų – 0,4–0,5 euro, saldžiųjų 
paprikų – 1–2 eurus, kalafio-
rų ar brokolių – 1,5 euro, po-
midorų – 1–1,8 euro, agurkų 
(šiltnamio ir lauko) – 0,4–0,6 
euro, svogūnų galvučių – 0,5–
0,8 euro, česnakų – 4–4,5 eu-
ro. Saujelė svogūnų laiškų 
kainavo 0,4–0,6 euro, krapų 
– 0,3–0,4 euro (priklausomai 
nuo dydžio).

Šalia daržovių dažna kaimo 
moteris dar turėjo pasidėjusi 
vieną kitą dešimtį vištų kiau-
šinių, už kuriuos prašė 1,5–1,8 
euro, taip pat didelių išaugin-
tų mėsinių vištų (išskrostų). 
Kilogramas tokios vištienos 
kainavo 4 eurus, o už visą 
paukštį, kuris svėrė daugiau 
nei 4 kg, teko mokėti 16 eurų. 
Kitos prekiautojos siūlė pirkti 
mėsinių Mulardo veislės an-
čių, už kilogramą prašydamos 
5–6 eurų.

Pieno rinkoje niekas nesi-
keičia. Žmonės daugiausia 
perka pieną ir grietinę bei sū-
rius, kiek mažiau varškę ir 
sviestą. Litrą pieno buvo gali-
ma nusipirkti už 0,5 euro, pu-

sės litro stiklainiukas grietinės 
kainavo 1,6–1,8 euro, pusė 
kilogramo varškės – 0,8–1,2 
euro, puskilogramis sviesto 
– 3,5–4 eurus. O sūrį, kaip vi-
sada, buvo galima pasirinkti 
kokį nori – saldaus paprasto 
pieno ar nenugriebto, iš varš-
kės suspaustą, su priedais ar 
be jų, didesnį ar mažesnį. Kai-
nos irgi svyravo nuo 1,5 iki 
3 eurų. Sūriai parduotuvėje 
kur kas brangesni ir nebūtinai 
skanesni.

Kilogramą ankstyvųjų 
obuolių buvo galima įsigyti 
už 0,5–0,6 euro, kriaušių – už 
0,5–1,2 euro, slyvų – už 1–1,2 
euro. Pusės kilogramo indelis 
aviečių ar gervuogių kainavo 
2 eurus, kilogramas braškių 
(prastų) – 2–2,5 euro, litras 
mėlynių – 2,5–3 eurus. Litrinį 
indelį voveraičių buvo galima 
nusipirkti už 3 eurus.

Keletas pardavėjų prekiavo 
rūkytos mėsos gaminiais. At-
rodo, kad šie gaminiai dabar 

labiausiai perkami. Netgi su-
sidarė eilutė norinčiųjų nusi-
pirkti lašinukų ar dešros. Kaip 
ir anksčiau, kilogramas gražių, 
su raumenuku lašinių kainavo 
5,8–8 eurus, šiek tiek prastes-
nių, su mažiau raumens arba 
beveik be jo – 4,8–5,4 euro. 
Sūdyti lašinukai buvo šiek tiek 
pigesni už rūkytus. Dešrų (vy-
tintų ir rūkytų) kainos buvo la-
bai panašios ir svyravo nuo 6,5 
iki 7,8 euro. Kilogramas laši-
niuočio kainavo 5,6–5,8 euro, 
rūkytos ar vytintos išpjovos ar-
ba „pūslės“ – 8–11 eurų.

Gyvuliukų turgavietėje šur-
mulys po truputį nutyla. Jau 
labai nedaug kas atveža mažų 
naminių paukščiukų, kurių 
išperi naminės vištos. Viena 
moteris pasakojo, kad norin-
čiai perėti vištai sudėjo kokius 
turėjo kiaušinius, tad ir šeimy-
na mišri – keli viščiukai, an-
čiukai ir kalakučiukai...

Daugiausia buvo perka-
mos vištaitės ir vištos, kurios 

kainavo 5,5–7 eurus. Už antis 
prašė 12 eurų, už gaidžius – 5 
eurų. Suaugę triušiai kaina-
vo 20–25 eurus, o jaunikliai 
– 5–7 eurus.

Ūkininkai susėdę automo-
bilių priekabose ar besibūriuo-
dami kalbėjosi ir laukė pirkė-
jų. Vienas kitas dar pirko, bet 
ne masiškai. Kas gi pirks, kai 
šerti nėra ką – kiaulių auginti 
negalima, karves kaimuose 
mažai kas laiko, o vištos ne 
tiek jau daug sulesa. Dauge-
lis paukščiams lesinti perka 
kombinuotus pašarus. Tad 
centneris miežių, kviečių ar 
kvietrugių kainavo 8–9 eurus, 
žirnių – 10–12 eurų, mišinio 
– 10–11 eurų, o už 50 kg mai-
šą pašarinių miltų teko mokėti 
irgi 9 eurus.

Kaip visada nemažai buvo 
pardavėjų, prekiaujančių žy-
dinčiomis gėlėmis vazonuo-
se, dekoratyviniais medeliais 
ir krūmais. Prekiautojai skin-
tomis gėlėmis šį kartą siūlė 
labai gražius kardelius po 0,3 
euro, nuostabias įvairių gėlių 
puokštes už 3–5 eurus.

Nedaug buvo prekiauto-
jų dėvėtais rūbais ir įvairiais 
sendaikčiais. Matyt, prekybi-
ninkai žino, kad nebus daug 
pirkėjų, tad neapsimoka varg-
ti kraunant ir iškraunant pre-
kes. 

Kai karšta, žmonės ieško 
pavėsio, o pasižvalgymui po 
turgavietę laiko jau tiek neski-
ria. Nusiperka, ką reikia, dar 
kokių lauktuvių įsimeta krep-
šelin ir skuba į namus.

Tiek prekiautojai, tiek pirkė-
jai džiaugiasi matydami, kad 
senojoje turgavietėje vyksta 
geri pokyčiai. Gal po kiek lai-
ko jau nereikės bijoti oro per-
mainų – bus galima prekiauti 
po stogu. NG

„Zujų paukštyno“ džiovykloje degė grūdai
Ukmergės rajone įsikūrusioje „Zujų paukštyno“ džiovykloje 
sekmadienį degė grūdai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas BNS nurodė, kad Leonpolio kaime esančiose trijų 
aukštų patalpose grūdai degė keliais židiniais.

Rinkite tik gerai žinomus grybus 
Prasidėjus grybavimo sezonui, medikai ragina neeksperimentuoti 
ir rinkti tik gerai žinomus grybus. Pagalbą apsinuodijusiems 
telefonu (8 5) 236 20 52 visą parą teikia Ekstremalių sveikatai 
situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro specialistai.

Valstybės šimtmečio dvasia 
apsigyvens ąžuolo skulptūrose
Turbūt nėra nė vieno 
Skriaudžių kaimo 
gyventojo, kuris 
neprisimintų 2015-ųjų 
liepą praūžusios vėtros, 
pakelėse, sodybose ir 
kapinėse išvarčiusios 
daugybę medžių. 

Per vėtrą Skriaudžių kapi-
nėse nuvirto ir ypatingas me-
dis – Skriau-
džių kaimo 
bei valstybės 
istoriją regė-
jęs ąžuolas.

Ant kai-
mo gyven-
tojų artimų-
jų kapų nu-
gulusio ilga-
mečio ąžuo-
lo šaknyse, 
liudininkų teigimu, buvo ras-
tas mažas karstelis. 

Matyt, ąžuolas prieš daugelį 
metų buvo pasodintas mirusio 
mažylio atminimui saugoti.

Nesinorėjo tokio medžio 
paversti statybine mediena ar 
malkomis. 

„O gal tas ąžuolas galė-
tų virsti skulptūra?“Su tokia 
mintimi ir pasikalbėjome su 
drožėjais. Po susitikimo su 
vienu iš jų – tautodailininku 
Algimantu Sakalausku, kurio 
idėjos ir pamokos „Misijos 
Sibiras“ komandos rankomis 
atgimsta net tolimosiose mū-
sų tautos tremties vietose, kilo 
idėja, kad galėtų būti ne viena, 
o dvi skulptūros. 

Viena – šiemet minimam 
Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmečiui, kita – mažy-
liui, kurį nuo karštos saulės 
iki 2015-ųjų audros saugojo 
ąžuolo paunksnė. 

Pristatome Jums pirmosios 
– Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui skirtos – skulptū-
ros eskizą. 

Skulptorius, kurdamas 
skulptūros eskizą, nežinojo, 
kad Skriaudžiai vis dar netu-
ri savo herbo, bet numatė jam 
vietą. Kviečiame pasidalinti 
idėjomis, kas galėtų būti her-
bui numatytoje vietoje. Gal 
skriaudiečiams reikėtų pagal-
voti apie savo kaimo herbo 
sukūrimą ir įteisinimą?

Šios skulptūros sukūrimas 

ir pastatymas Skriaudžiuose 
kainuotų 1000 eurų. Kviečia-
me pagal galimybes prisidėti 
prie šios skulptūros atsiradimo 
Skriaudžiuose. 

Galinčiuosius skirti finan-
sinę paramą prašome lėšas 
pervesti į Skriaudžių kaimo 
bendruomenės sąskaitą „Lu-
minor“ (buvusiame „DNB“) 

banke LT40 4010 0411 0017 
2207, banko kodas 40100 (pa-
skirtyje reikia nurodyti „Para-
ma skulptūros sukūrimui“).

Tikimės, kad jau lapkričio 
pradžioje susirinksime visi 
paminėti Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio skulptū-
ros atidengimo šventėje.

Skriaudžių kaimo  
bendruomenė 
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NUKelta Į 14 p. 

PASLAUGOS

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame geromis są-
lygomis, net ir turintiems skolų, 
sumai iki 10 000 Eur laikotarpiui 
iki 48 mėn. Refinansuojame Jūsų 
turimas antstolių 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).

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. 

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.

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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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

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

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

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

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.

Akordeoną „Weltmeister“ (120 
bosų, vokiškas su originaliu dėklu, 
mažai naudotas, tinka besimo-
kantiems). Tel. 8 618 64274.

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. 

Keturių veršių šviežiapienę kar-
vę. Tel.: (8 319) 46281, 8 686 
69140.

Avižas. Tel. 8 656 69197.

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

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

Grūdų sėjamąją „SZ-3,6 m“ 
(diskinė), kombainą „Niva“ (su 
smulkintuvu, geros būklės). Tel. 
8 652 04113.

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.

Nekilnojamasis 
turtas

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

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

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

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

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

Brangiai perkame 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.

Keičia
2 k. b. (37 kv. m, I a. 5 a. reno-
vuotame name, gražus vaizdas 
per langą, yra balkonas, su da-
limi baldų, draugiški kaimynai) 
prie tvenkinio, Stadiono rajone, 
Prienuose – į 3 ar 4 kambarių 
butą arba nedidelį namą. Tel. 8 
638 55613. 

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

Patalpas sandėliavimui arba ko-
mercinei veiklai Prienuose. Tel. 
8 686 97434.

REKLAMA

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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

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.
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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.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Liepos 30 d. – rugpjūčio 18 d. 
(pirmadieniais–šeštadieniais) 
10.00–16.00 val. – paroda „Lie-
tuviškoji enciklopedija“ Prienų 
krašto muziejuje. Muziejaus 
lankytojai galės ne tik susipažinti 
su leidiniais, bet ir juos paskaityti. 
Tai pirmoji lietuviška enciklo-
pedija, leista „Spaudos Fondo“, 
bendradarbiaujant su Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. En-
ciklopediją redagavo Vaclovas 
Biržiška. Nuo 1931 m. iki 1944 
m. išleisti 9 leidinio tomai ir dar 
7 sąsiuviniai – iki J raidės. Paro-
dos lankymas nemokamas. Tel. 
pasiteirauti – 8 682 59394, Prienų 
krašto muziejus.

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

Rugpjūčio 11 d. ir 15 d. – Pakuo-
nio krašto vasaros šventė „Šim-

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
UAB „Saulės langai“ reikalingi lan-
gų surinkėjai ir projektų vadovai. 
Pageidautina su patirtimi. Tel. 8 
603 26773.

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.

REKLAMA

tmečio Žolinė Pakuonyje“, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečiui. Rugpjūčio 11 d. Pakuonio 
parapijos parke 13.00–16.00 val. 
Žolinės kermošius. 15.00 val. 
Šventės atidarymas. 15.30–17.00 
val. Kiemelių prisistatymas. 17.00 
val. Prienų KLC liaudiškų šokių 
ansamblio „Trapukas“ ir Pakuo-
nio laisvalaikio salės folkloro 
grupės „Obelėlė“ koncertas. 
17.00–19.00 val. Pramogos vai-
kams. Kūrybinės dirbtuvės su 
linksmaisiais pasakų personažais. 
18.00 val. Zyplių dvaro liaudiškos 
muzikos kapelos koncertas. 19.00 
val. Pakuonio laisvalaikio salės 
vokalinio ansamblio „RE nata“ 
koncertas. Sportinės rungtys, 
žaidimai, nugalėtojų apdovanoji-
mai. 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 dangų 
bažnyčioje 13.00 val. Tituliniai Žo-
linės atlaidai. Po Šv. Mišių – šven-
tinė agapė ir Jonavos liaudiškos 
kapelos „Lankesa“ koncertas 
Pakuonio parapijos parke.

Šių metų rugsėjo 29 d. (šešta-
dienį) Prienų sporto arenos (Pra-
monės g. 20, Prienai) teritorijoje 
vyks Prienų krašto mugė ir sporto 
šventė „Rudens spalvos 2018“. 
Renginyje vyks sporto varžybos, 
meninė programa, skaniausio 
patiekalo rinkimai, pramogos 
vaikams ir kt.  Kviečiame tauto-
dailininkus, amatininkus, ūkinin-
kus, prekybininkus,  dalyvauti ir 
prekiauti  šventėje. Norintiems 
prekiauti – dėl leidimų prašome 
kreiptis į Prienų miesto seniūniją 
tel. (8 319) 52 195, el. p. irena.sta-
sytiene@prienai.lt Leidimų pre-
kiauti kaina: 14 Eur – juridiniam 
asmeniui; 5,80 Eur – fiziniam 
asmeniui. Dėmesio! Mugėje 
nebus galima prekiauti alkoho-

liniais gėrimais! Mugės pradžia 
– 10  val., šventės atidarymas 
– 12 val., numatoma šventės 
pabaiga – 17 val. Šventės pro-
grama bus paskelbta interneto 
svetainėje www.prienai.lt

PARODOS PRIENŲ RAJONE

rienų r. savivaldybės fojė (2 aukš-
te) eksponuojama Arūno Alekna-
vičiaus fotografijų paroda „Kalnai 
iš arti“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotografijų 
konkurso „Mano miesto bliuzas 
– Lietuvos valstybės atkūrimo 
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 liepos 30 
d. – rugpjūčio 18 d. (pirmadie-
niais–šeštadieniais) nuo 10.00 val. 
iki 16.00 val. bus eksponuojama  
paroda „Lietuviškoji enciklope-
dija“. Muziejaus lankytojai galės 
ne tik susipažinti su leidiniais, 
bet ir juos paskaityti. Tai pirmoji 
„Spaudos Fondo“ išleista lietuviš-
ka enciklopedija, leista bendra-
darbiaujant su Lietuvių katalikų 
mokslo akademija. Enciklopediją 
redagavo Vaclovas Biržiška.

Prienų krašto muziejuje nuo rug-
pjūčio 1 d. bus eksponuojama 
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 par-
oda „Negrįžusiems“. Paroda veiks 
iki rugpjūčio 29 d.

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.

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.

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: 13.00-17.00 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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UŽsAKANT KETURIs sKELBImUs, PENKTąJį - įDĖsImE NEmOKAmAI
(PAsIŪLymAs GALIOJA PRIVATIEms AsmENIms) TV PROGRAmA

Ketvirtadienis, rugpjūčio � d. Penktadienis, rugpjūčio 10 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 
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.�0 val.

„Lūšnynų milijonierius“
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TREČIADIENIs, �018 m. RUGPJŪČIO 8 D., www.NAUJAsIsGELUPIs.LT
PAsKUTINIs PUsLAPIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+23 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS 
+22 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+23 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

39ALYTUJE 
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. 

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

(š
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 n
um
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io
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ts
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ym

ai
)

Lošimo Nr. 1165
Data: 2018-08-05

    
64 19 47 13 73 51 02 33 41 68 
26 42 27 32 46 60 44 23 61 14 
01 18 55 20 53 70 34 36 16 48 
49 12 69 57 72 06 37 24

 VISA LENTELĖ
67 40 04 63 65 09 50 22 25 
62 59 07

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

18712.00€     1
24.50€ 458
1.50€ 11609
2.00€ 10641

PAPILDOMI PRIZAI
0417678 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0360280 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

046*210 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0235076 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0505043 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0393645 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL

0272237 Automobilis “PEU-
GEOT 5008”

003*337 Dviratis AZIMUT

03**014 Išmanioji apyrankė 
BLAUPUNKT

046*804 Kabantis krėslas 
- KAMUOLYS

047*522 Kavos  aparatas 
DELONGHI

014*753 Kepsninė  MUS -
TANG

049*088 Kepsninė  MUS -
TANG

008*070 Kuponas degalams 
(30 Eur)

032*806 Kuponas degalams 
(30 Eur)

036*311 Kuponas kelionei 
(300 Eur)

032*218 Pakvietimas į TV 
studiją

020*342 Pakvietimas į TV 
studiją

005*898 Pakvietimas į TV 
studiją

051*172 Pakvietimas į TV 
studiją

052*935 P a s p i r t u k a s 
KETTLER

0007906 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei

RUGPJŪČIO

8
T R E Č I A D I E N I s

VILNIUs
+29

+20
RUGPJŪČIO

9
KETVIRTADIENIs

+31
KLAIPĖDA

+19 +32+22

RUGPJŪČIO

10
P E N K TA D I E N I s

RUGPJŪČIO

11
š E š TA D I E N I s

RUGPJŪČIO

12
s E K m A D I E N I s

RUGPJŪČIO

13
P I R m A D I E N I s

RUGPJŪČIO

14
A N T R A D I E N I s

VILNIUs
+27

+16
+29

KLAIPĖDA
+15 +30+17

VILNIUs
+29

+22
+31
KLAIPĖDA

+21 +32+23

VILNIUs
+24

+21
+25
KLAIPĖDA

+20 +23+20

VILNIUs
+27

+16
+27
KLAIPĖDA

+15 +26+16

VILNIUs
+29

+20
+30
KLAIPĖDA

+20 +29+20

VILNIUs
+30

+22
+28
KLAIPĖDA

+22 +25+23

0041260 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0490239 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0316772 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0477500 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0494693 Pretendentas į 120 
000 Eur
014*425 Siurblys - robotas 
POLARIS
001*939 Sodininko rinkinys 
FISKARS
034*877 Sodininko rinkinys 
FISKARS
012*618 Telefonas SAM -
SUNG GALAXY J3

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
830 000 Eur

Lošimo Nr. 657
Data: 2018-08-05

Tel. 1634
Automobilį “PEUGEOT 5008” 
laimėjo žaidėjas, kurio bil. Nr. 
657-0013008
Piniginius prizus po 200 Eurų 
laimėjo 25 žaidėjai:
657-0033*03
657-0044*01
657-0027999
657-0019603
657-0048304
657-0006435
657-0028345

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
10 X KELIONIų Į EGIPTĄ  
(700 EUR) IR 50 X 300 EUR

Lošimo Nr. 288
Data: 2018-08-03

SKAIČIAI
04, 08, 12, 25, 31 + 07, 08

LAIMĖJIMAI
5 + 2 18000000.00€  0
5 + 1 332426.40€       0
5 41902.40€ 0
4 + 2 2642.40€ 0
4 + 1 122.70€ 2
4 65.20€ 7
3 + 2 53.50€ 2
2 + 2 21.40€ 72
3 + 1 12.70€ 127
3 11.70€ 193
1 + 2 10.90€ 398

2 + 1 6.60€ 1430

PROGNOZĖ: 28 000 000 Eur

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.

Rugpjūčio 11 d.
šEšTADIENIS

Saulė teka 05:44
leidžiasi 21:03

Dienos ilgumas 15.19
Jaunatis (0 mėnulio diena)

Filomena, Klara, Severas, Zuza-
na, Visalgas, Visvilė, Ligija

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Rugpjūčio 12 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė jaunimo diena 
Saulė teka 05:46

leidžiasi 21:01
Dienos ilgumas 15.15

Jaunatis (1 mėnulio diena)
Radegunda, Laimonas, Laimo-

na, Klara, Radė
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, salierus, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas vaisių kau-

pimui ir konservavimui.

Rugpjūčio 13 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė kairiarankių 
diena 

Saulė teka 05:48
leidžiasi 20:59

Dienos ilgumas 15.11
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Kasijonas, Poncijonas, Naglis, 
Gilvilė, Ipolitas, Diana
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas vaisių kau-

pimui ir konservavimui.

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

Renginyje:
– Aptarsime kūrybinių 

dirbtuvių „Pasaką kuria 
vaikai“ reikalus;

– Spalvinsime ir deko-
ruosime aplinką;

– Susitiksime su „Peliū-
nės vasara“;

– Dainuosime debe-
sims;

– Šoksime saulei.

Renginys vyks Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centro kiemelyje.

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

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

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

Žiūrovams įėjimas ne-
mokamas.  PKLC


