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REKLAMA

Meilė Klajūnė
Meilė klajūnė vaikščioja po žemę,
Jos lūpose žavinga šypsena.
Kai pinigais ir turtais meilę sveria,
Tada suabejoja žmonės, gal jį netikra.
Ach, kokią ji turi stebuklingą galią,
Net aklas ją sutikęs praregės.
Ji moka rasti savo kelią,
Tik ar visi mes mokame mylėt?
Mums tai šaltinis, iš kurio mes geriam,
Tai didis džiaugsmas ir kančia.
Didžiam jausme nebūna melo,
Tik žmonės svarsto – gal ji netikra...
Mokėt mylėt – tai didis menas,
Bet juk ir vynas kiekvienam savaip skanus –
Tad neišgerkim tos taurės lig dugno,
Tada ir vėl atrasim stebuklus.

Gražina Savukynienė, Balbieriškis

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

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

NUKelta Į 5 p. 

Apie kelius, 
kuriuose 
Lietuvos žmonės 
sutiks popiežių 
Pranciškų

SKAITYKITE 9 P.

Peršalimas 
vasarą: 
skirtingos 
priežastys – 
skirtingas ir 
gydymas

SKAITYKITE 4 P.

SKAITYKITE 15 P.

Šventuosiuose 
pamatome, ko 
iš tikrųjų trokšta 
mūsų širdis

Mažoji baidarininkė nori būti 
gydytoja

Prienų komandos 
generalinė rėmėja– 
įmonė „SKYCOP“

SKAITYKITE 8 P.

Gydytoja neigia 
mitus: gazuotas 
mineralinis vanduo 
nedidina celiulito

SKAITYKITE 9 P.

Prienų rajono 
savivaldybės tarybos 
darbotvarkė

SKAITYKITE 4 P.

SKaItYKIte 3 p. 

ES parama maisto produktais 
Prienų mieste Prienai (buvusi Prienų specia-

lioji mokykla). Prašome turėti 
asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą.

Vienam asmeniui skirta:alie-
jus (1 vnt.), plikyti ryžiai (1 vnt.), 
trijų grūdų kruopos (1 vnt.), mė-
sos konservai (3 vnt.), saldin-
tas sutirštintas pienas (2 vnt.), 
konservuota daržovių sriuba (1 
vnt.), sausi pusryčiai (1 vnt.), 
konservuoti žirneliai (1 vnt.).

ES parama maisto produk-
tais Prienų mieste bus teikia-
ma nuo 2018 m. rugpjūčio  
20d. iki rugpjūčio 31 d., pir-
madieniais, antradieniais, tre-
čiadieniais, ketvirtadieniais, 
penktadieniais  nuo 16.00 iki 
18.00 val. 

Maisto produktus kviečiame 
atsiimti adresu: Kęstučio g. 63, 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Neseniai mūsų laikraštyje 
buvo rašyta apie 
aštuonmetę baidarininkę 
Ainę, atstovavusią VšĮ 
„Birštono Nemunas“ 
Šiauliuose vykusiose 
Lietuvos vaikų baidarių-
kanojų irklavimo 
čempionate. 

Norėdami daugiau sužino-
ti apie Ainę, pasirinkusią ne 
visai vaikišką ir sunkią spor-
to šaką, kalbiname jos tėtį ir 
trenerį Andrių Kavecką, bu-
vusį daugkartinį Lietuvos bei 
tarptautinių regatų čempioną 
ir prizininką. 

Baidarių sportas – 
šeimos tradicija

Tėvo pėdomis pasekė sūnus 
Donatas, o vėliau ir mažoji 

dukrytė Ainė, todėl baidarių 
sportas – tarsi šeimos tradici-
ja. Sūnus pernai baigė viduri-
nę mokyklą, dabar studijuoja 

Nuotraukos iš šeimos albumo

Po apdovanojimo su Prezidentu

Su broliu po treniruotės

Raugintos cukinijos 
Jaunas cukinijas nuplaukite, nupjaukite galiukus ir sudėki-

te į trilitrinį stiklainį. Tarp cukinijų pridėkite salierų, česnakų, 
krapų stiebų su žiedynais ir pan.

Išvirkite marinatą: 1 litrui vandens prireiks 50 g druskos. 
Marinatą atvėsinkite ir užpilkite cukinijas, stiklainį uždenkite 
lėkštute ir prispauskite.

Cukinijos išrūgs po 3–4 dienų. Išrūgusias padėkite į šal-
dytuvą, kur jos gali stovėti 2 savaites. Jeigu norite raugintas 
cukinijas valgyti visą žiemą, sudėtas į stiklainius ir užpiltas 
marinatu pasterizuokite 15 min. 80 laipsnių temperatūroje, 
paskui sandariai uždarykite. DaUGIaU ReCeptŲ 6 p. 

Vakaras su Igno Šeiniaus kūryba
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Štai ir atkeliauja retai 
kieno laukiama vasaros 

pabaiga. Nors karščiai dar 
nepasitraukė, tačiau orai jau 
gaivesni. Net ir naktį galima 
miegoti ne nuolatinėje kaitro-
je, o mėgaujantis švelniai per 
langus dvelkiančia vėsa.

Laikas, kai jau net neiš-
manėme, kaip gelbėtis nuo 
karščių, pamažu iškeliauja 
ir užleidžia vietą kitam metų 
sezonui. Taip, į mūsų kraštus 
pamažėle ateina auksinis ru-
duo. Būtent auksinis.

Nors medžiai vasaros pa-
baigos dar nerodo, tačiau iš 
pavasarinės salotinės spalvos 
į tamsiai žalią persimainę la-
pai rodo, kad jų branda artėja 
prie pabaigos. Praeis keletas 
savaičių, ir po mūsų kojomis 
čežės pirmieji savo gyvenimo 
ciklą baigę lapai.

Jie gyveno tam, kad 
juos užauginęs ir nuolat 
vandeniu bei mineralais 
maitinęs medis dar 
labiau subręstų, dar 
labiau suaugtų ir dar 
labiau prisitaikytų 
prie jį supančios ir 
nuolat besikeičiančios 
aplinkos.

Ir reikia pripažinti, kad ta 
aplinka keičiasi akimirks-
niu. Štai ir mes skundžiamės 
karščiais mūsų šalyje. Bet 
labai stebėtis nereikėtų. Vis-
kas nuolat keičiasi ir, norint 
išgyventi, reikia nuolat keis-
tis pačiam. Vieniems karš-
čiai atnešė vargą, kitiems ši 
vasara – viena nuostabiausių. 
Faktas, kad kitais metais ji 
bus kitokia.

Kitais metais vasara gali 
būti ir vėsesnė, ir drėgnesnė, 
o galbūt dar karštesnė ir kar-
tu – sausesnė, tačiau abiem 
atvejais ir mes, ir gamta turės 
prisitaikyti prie pokyčių. Nuo-
lat prie jų taikomės, tačiau ne 
visada suprantame, kaip tie 
pokyčiai mus veikia. Ne vi-
sada suprantame, kiek reikia 

prie jų taikytis. 
Puikiai žinome, jog užsida-

rius vienai parduotuvei, teks 
eiti į kitą. Uždarius vieną ke-
lią, teks važiuoti ar eiti kitu 
keliu. Pasibaigus namuose 
maistui, reikės eiti į parduo-
tuvę. Ir netgi pasibaigus tua-
lete popieriui, turėsime pasi-
imti naują ritinėlį popieriaus. 
Visgi retai save priverčiame 
keisti mūsų pasitikėjimą pra-
radusius draugus, abejotino 
stabilumo darbovietes, netgi 
širdžiai nemielais tapusius 
namus. Tokie pokyčiai mums 
atrodo per sunkūs.

Ir visgi dažnai 
nesusimąstome, kad 
visi pokyčiai reikalauja 
didesnės ar mažesnės 
aukos, tačiau tik 
pokyčių dėka ir galime 
siekti geriausio. 

Juk norėdami sukasti dar-
žą, nekasime jo rankomis, o 
nusipirksime kastuvą. Taip, 
turėsime finansinių išlaidų, 
tačiau jos ilgainiui atsipirks 
su kaupu. O norėdami gyven-
ti šviesesniame būste, turėsi-
me atsisakyti širdžiai mielo ir 
sentimentais prie mūsų širdies 
prirakinto būsto, tačiau jo ne-
atsisakę neturėsime galimy-
bės apsigyventi šviesesniame 
ir, ko gero, daugiau džiaugs-
mo širdžiai suteiksiančiame 
būste.

Puikiai žinome, kad 
reikia mokytis iš klaidų, 
tačiau tą mokslą 
taip sureikšminame, 
jog nusprendžiame 
apskritai vengti bet 
kokių veiksmų, kuriuos 
atlikdami galėtume 
padaryti klaidą. 
Tačiau priimdami 
tokį sprendimą mes 
padarome dar vieną 
klaidą – įbauginame 
save ir atsisakome 
galimybės atrasti ką 
nors naujo.

Dažnai pradedame save 
saugoti net nuo tų veiksmų, 

su kuriais niekada nesusidūrė-
me, ir net nežinome, ar apskri-
tai yra galimybė juos vykdant 
suklysti. 

Taip padarome savo gyve-
nime vieną didžiausių klai-
dų – uždarome save į baimės 
kalėjimą. Deja, pamirštame 
vieną didžiausių tiesų – bai-
mė yra didžiausia žmogaus 
yda. Bijodami atsisakome ne 
tik to, kas mums pavojinga. 
Kartu atsisakome ir galimy-
bės apeiti pavojų arba netgi 
tuo pasinaudoti. 

Kai žmogui į galvą įsismel-
kia baimė, jis pradeda ne tik 
vengti pavojingų situacijų, 
bet ir jas hiperbolizuoti – pa-
versti neregėto masto proble-
ma. Negana to, susidūrę net su 
mažiausiomis problemomis, į 
jas sutelkiame visą dėmesį ir 
visa savo esybe, negailėdami 
jėgų ir išteklių, įsigiliname į 
šią problemą, pamiršdami ki-
tus mūsų gyvenimo aspektus 
– žymiai svarbesnius.

Pavyzdžiui, puikiai žino-
me, kad pasibaigęs tualeti-
nis popierius tualete kritiniu 
virškinimo proceso momen-
tu mums yra netgi ne klai-
da, o katastrofa. Beveik lygi 
tūkstančius žmonių nuskan-
dinančiam cunamiui. Ir tuo 
pasirūpiname itin originaliai 
– „dėl viso pikto“ tualete pa-
statydami tualetinio popie-
riaus „piramidę“. O taip tik 
dar labiau pabrėžiame, kad 
situacijos neįvertiname arba 
ją pervertiname.

Kol statome piramidę, vi-
sai užmirštame sveiką mity-
bą, kuri, nors išleistume dau-
giau pinigų sveikam maistui, 
padėtų ir sutaupyti, nes nerei-
kėtų pirkti vaistų, gaišti laiko 
vizitui pas gydytoją. Užmirš-
tame, kad gal reikėtų daugiau 
investuoti į dažnesnę higieną 
ir sanitariją, kad tos inves-
ticijos grįžtų kaip geresnės 
sveikatos ir būsto mažesnio 
susidėvėjimo garantas.. Sto-
vi vietoj ir visas maišas tokių 
problemų kaip savo kultūros 
puoselėjimas, apsiskaitymas, 
išsimokslinimas, bendruome-
niškumas, fizinis aktyvumas, 
širdies, meilės, romantikos 
reikalai bei, suprantama, pi-
niginių lėšų uždirbimas, o ne 
švaistymas momentinėms pi-
ramidėms.

Deja, taip visada elgiamės 

Darbo imigrantai – geras ženklas Lietuvai 
Ūkio ministras įsitikinęs, kad Lietuvai naudinga užsieniečių 
imigracija - dirbti atvykstantys ukrainiečiai ir kiti užsienio šalių 
piliečiai nedempinguoja šalies darbuotojų atlyginimų. Į Lietuvą 
atvykstančių dirbti Ukrainos piliečių skaičius gali augti 30-50 proc.

Kaune ukrainiečių ginčas baigėsi mirtimi
Trečiadienio vakarą Kaune vienas ukrainietis nudurtas, dar 
du sužaloti peiliu. Policija ieško 1976 ir 1985 metais gimusių 
įtariamųjų jų tautiečių. Nukentėjusieji aptikti gavus pranešimą 
apie degantį butą ir iš jo negalintį išeiti žmogų.

ŠIOS SAVAITĖS LOTERIJOS LAIMĖTOJAS
Juozapas Andriulis (dovana - ventiliatorius bei galimybė laimėti televizorių).

gyvenime. 
Jei kelionėje pritrūkome 

vienos stiklinės vandens, ki-
tą kartą mūsų rankose bus 
jau penkių ar daugiau litrų 
talpa su vandeniu. „Dėl viso 
pikto“. 

Deja, besikerojanti 
baimė įsismelkia ir į 
kitas mūsų gyvenimo 
sritis. Ne išimtis ir mūsų 
baime grindžiamas 
bendruomeniškumas, 
kurį nesunkiai 
galėtume rašyti „tarp 
kabučių“. 

Jei nusprendėme, jog su 
vienu mums keistai atrodan-
čiu žmogumi draugauti ne-
verta, susirandame keletą ar 
keliasdešimt naujų, visiškai 
nepažįstamų draugų. „Dėl vi-
so pikto“. Net nesusimąstyda-
mi, kad nespėję pažinti vieno, 
kurio atsikratome – lygiai taip 
pat atsikratysime, nespėsime 
pažinti ir dar visos krūvos 
naujų. Nes baimė, jog viskas 
baigsis nelaimingai su vienu 
žmogumi, neišsisprendžia 
atsiradus naujų žmonių. Visi 
nauji žmonės tampa mums 
„pavojingi“. Tik laiko klausi-
mas – kada? 

Baimė „užrakina“ ne 
tik mus, bet ir mūsų 
sprendimus, mūsų 
siekius.

Netgi siekdami karjeros 
nepagalvojame, kad 
dažnai, vedami baimės, 
sustabdome savo 
augimą ir galimybę kilti 
karjeros arba bent jau 
savišvietos laiptais. 

Net jei atlygis už darbą ar 
pagalbą neatitinka mūsų lū-
kesčių, pradedame dirbti ma-
žiau. Turbūt irgi „dėl viso pik-
to“, kad nepervargtume. 

Kai viską 
suabsoliutiname į 
„labai gerai“ arba 
„labai blogai“, tiesiog 
nebelieka nė akimirkos 
mūsų protui, kuris 
galėtų įvertinti net ir 
smulkius pokyčius ar 
juos sufleruojančius 
ženklus. 

Kai žinome, jog yra labai 
gerai, kuomet tualetinio po-
pieriaus ritinėlis yra naujas, 
storas, o labai blogai, kuomet 
iš ritinėlio būna likusi tik tūte-

lė, nepastebime smulkmenų 
– kad popieriaus liko tik kele-
tas lapelių ir jau laikas pasiimti 
naują ritinėlį.

Kai puikiai žinome, jog 
daug draugų turėti yra labai 
šaunu, smagu, o neturėti nė 
vieno – labai liūdna, nesisten-
giame, kantriai pažinti ir turėti 
vieną tikrą draugą, kuris gali 
būti vertas daugiau negu krū-
va norinčių būti tik „linksma 
kompanija“.

Na, ir su darbais... Beveik 
niekada neįvertiname, jog kas-
met bręstantis medis vienu me-
tu atlieka net kelis darbus: lei-
džia šaknis, augina kamieną ir 
skleidžia lapus, kuriais vėliau 
nukloja visą paklotę aplink 
save, ir minta mineralinėmis 
trąšomis iš tų pačių nukritusių 
lapų. Tiesiog nesusimąstome, 
kad mūsų gyvenimas suside-
da iš kur kas daugiau detalių, 
veiksmų, galimybių, o ne iš 
vienos konkrečios smulkme-
nos, dėl kurios galima save 
apriboti iki „labai gerai“ arba 
„labai blogai“.

Dažnai užsižiopsome į 
vieną žodį, pamiršdami, 
kad jų yra tūkstančiai. 
Tūkstančiai galimybių 
ne viską pasiimti, o 
pasirinkti. 
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar Baltijos 
šalys vis dar 
yra vieningos?

Domicelė Židanavičienė

Tikiuosi, kad Baltijos sesių vienybė dar išliko, juk esame arti-
miausi kaimynai. Tik ar pavyktų vėl visiems sustoti Baltijos kelyje, 
abejoju – daug jaunų žmonių yra išvykę į užsienį, o vyresniems jau 
būtų sunku fiziškai. Domiuosi ne tik įvykiais Lietuvoje, bet ir tuo, 
kas vyksta pasaulyje ir pas kaimynus. Manau, kad visoms trims 
Baltijos valstybėms sekasi maždaug vienodai – vieni dalykai pas 
mus geresni, kiti – pas juos. 

Viktorija Kašinskaitė

Manau, kad vienybės jau gerokai mažiau. Buvome vieningi, 
kai turėjome vieną bendrą priešą, o dabar gyvename kiekvie-
nas sau. Juk net per Euroviziją kaimynų nepalaikome – vieni 
kitiems vos vieną ar du balus duodame. Mano manymu, mū-
sų kaimynės Lietuvą daugelyje sričių gerokai aplenkė, todėl ir 
pykstame ant latvių ir estų. 

Mindaugas Gecevičius 

Manau, kad dabar kiekviena valstybė „eina“ atskirai, bet, jei 
vėl iškiltų pavojus, tikiu, kad susivienytume. Estai, šalia turėda-
mi Skandinavijos šalis ir iš jų imdami pavyzdį, pasiekė daugiau-
siai, o mes su Latvija tūpčiojame panašiai, kokiu žingsniu atsi-
likę. Santykiai tarp Baltijos šalių išlikę geri, bet kiekviena šalis 
gyvena savo gyvenimą ir sprendžia savo problemas pagal savo 
galimybes. 

Danutė Marčiulionienė

Kai kovojome dėl nepriklausomybės ir turėjome vieną bendrą 
priešą, bendrą tikslą, buvome vieningesni, o dabar pradedame vie-
ni į kitus žiūrėti su pavydu, konkuruoti. Nors iki šiol už „braliukus“ 
per varžybas ar konkursus, jei nėra lietuvių, sergu labiau nei už kitų 
šalių atstovus – juk jie vis tiek savesni. Manau, kad prireikus, vėl 
susivienytume ir suglaustume pečius – mūsų jaunimas tai padary-
tų, o mes padėtume.

Jonas Jaruševičius

Senokai lankiausi Latvijoje ar Estijoje, bet, manau, kad dabar 
nesame tokie draugiški kaip anksčiau. Net ir patys lietuviai tar-
pusavyje „susibuntavoję“, viskuo nepatenkinti, kiekvienas žiūri 
tik savęs, nebeliko idealų, o ką jau kalbėti apie tautų vienybę. Tu-
rėtų iškilti labai didelis pavojus, kad žmonės pamirštų visas savo 
politikas ir siektų bendro tikslo. 

REKLAMA

Pabrangusi nafta iš lėto patraukė žemyn 
Naftos kainos ketvirtadienio rytą iš lėto patraukė žemyn po 
spartaus augimo trečiadienį, kurį lėmė daugiau nei tikėtasi 
sumažėjusios JAV „juodojo aukso“ atsargos. Spalio mėnesio 
ateities sandorių naftos kaina sumenko iki 74,57 $ už barelį.

Rusija nebegali parduoti ginklų už JAV dolerius
„Reikia pripažinti faktą, kad su doleriu dirbti srityje yra praktiškai 
nebeįmanoma - bankų sistema tokių atsiskaitymų doleriais 
nepraleidžia - blokuoja, užšaldo ir taip toliau“, - Rusijos federalinės 
karinio-techninio bendradarbiavimo tarnybos vadovas.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Projektas „Po žvaigždėtu 
vasaros dangumi. 
Literatūriniai vakarai 
Birštone“ ir šią vasarą 
dovanoja puikius 
renginius. Praėjusį 
penktadienį Birštono 
kurhauze literatūrinio 
vakaro dalyvius su 
rašytojo Igno Šeiniaus 
kūryba supažindino 
aktoriai Birutė Mar ir 
Aleksas Kazanavičius, 
o muzikinį foną suteikė 
birbynininkas Egidijus 
Ališauskas.

B. Mar pristatė ir supa-
žindino vakaro dalyvius su 
Igno Šeiniaus biografija, gy-
venimo vingiais ir kūryba. 
I. Šeinius (tikroji pavardė 
Ignas Jurkūnas) yra žinomas 
ne tik kaip rašytojas, bet 
ir visuomenės veikėjas, 
politikas ir diplomatas, 
žmogus, daug nuveikęs 
Lietuvos labui,  nemažai 
literatūrinių kūrinių para-
šęs švedų kalba. Švedija 
I. Šeiniui buvo lyg an-
troji tėvynė, kuri suteikė 
jam prieglobstį, kur jis 
ilgai gyveno ir ten buvo 
palaidotas.

Ignas gimė 1889 me-
tų balandžio 3 dieną ūki-
ninkų šeimoje Šeiniūnuose, 
pagal ką ir buvo pasirinkęs 
dažnai naudotą slapyvardį. 
Lankė Gelvonų ir Musnin-
kų pradžios mokyklas, vėliau 
mokėsi Vilniuje bei Kaune, 
Baigęs mokytojų kursus, jau 
nuo 1908 metų pradėjo da-
lyvauti literatūriniame gy-
venime – savo literatūrinius 
rašinius bei publicistinius 
straipsnius skelbė tuometinė-
je spaudoje.

Nuo 1912 m. gyveno Mas-
kvoje ir lankė A. Šaniavskio 
liaudies universitetą, o 1915 
m. išvyko į Stokholmą. Ka-
dangi buvo labai gabus kal-
boms, greitai išmoko švediš-
kai ne tik kalbėti, bet pradėjo 
ir rašyti. Jis daug rašė apie 
Lietuvą, pažymėdamas jos 
kultūrinį savitumą ir siekimą 
nepriklausomybės. 1917 m. 

vedė rusų kilmės švedę Ger-
trūdą Sydof (Gertrud Sydoff) 
ir tais pačiais metais jau švedų 
kalba išleido pirmą apybraižą, 
o kitais metais švedų kalba iš-
leido poezijos proza rinkinį.

Po Lietuvos nepriklauso-
mybės paskelbimo I. Šeinius 
dirba Užsienio reikalų minis-
terijos atstovybėje Stokholme, 
o vėliau gyveno Danijoje bei 
Suomijoje. 1930 m. grįžo į 
Kauną, čia aktyviau užsiėmė 
literatūrine veikla ir dirbo re-
daktoriumi „Lietuvos aide“, 
čia išleido savo geriausią ro-
maną „Kuprelis“ ir tapo pir-
muoju Lietuvos rašytojų są-
jungos pirmininku.

B. Mar pasakojo, kad I. 
Šeinius iki Antrojo pasauli-
nio karo pradžios sukūrė ro-
maną „Siegfried Immerselbe 
atsijaunina“ ir švedų kalba 
parašytą apybraižą „Raudo-
nasis tvanas“. Pasak vakaro 

vedėjos, šie kūriniai priskirti-
ni antrajam rašytojo kūrybos 
periodui.

1940 m., sovietams okupa-
vus Lietuvą, I. Šeinius jau vi-
sam laikui išvyko į Švediją, 
o 1943 m. jam buvo suteikta 
Švedijos pilietybė. Po karo su 
žmona ir sūnumi toliau gyve-
no Švedijoje iki mirties.

Ignas Šeinius tapo vienu ži-
nomiausiu Skandinavijos ra-
šytoju. Kaip pasakojo aktorė 
B. Mar, rašytojas džiaugėsi, 
jog net ir Suomijos informa-
cijos ministras pareiškė, kad I. 
Šeiniaus knyga atstojusi visą 
armiją kariuomenės prieš ko-
munizmą. Pats Švedijos kara-
lius sakėsi negalėjęs tris nak-
tis miegoti, kol neperskaitė I. 
Šeiniaus veikalo (čia kalbama 
apie „Raudonąjį tvaną“)...Tai 
rodo, kad I. Šeinius buvo pri-

pažintas ir vertinamas kaip 
rašytojas.

Nors ir gyvendamas Švedi-
joje, I. Šeinius rašė ir kovojo 
už Lietuvos nepriklausomy-
bę, įsitraukė į emigracijos lie-
tuvių kultūrinį gyvenimą, rū-
pinosi savo knygų publikavi-
mu Amerikoje, vertimais, rašė 
noveles. Stokholme I. Šeinius 
rengėsi išleisti rinkinį lietuvių 
kalba, bet 1959 m. sausio 15 
d. netikėtai mirė. Tais pačiais 
metais, jau po mirties, Ame-
rikoje buvo išleista novelių 
knyga ir romanas „Siegfried 
Immerseble atsijaunina“ an-
glų kalba.

Įdomiausia literatūrinio va-
karo dalis buvo romano „Ku-
prelis“ skaitymas. Šis kūrinys 
priklauso ankstyvajam I. Šei-
niaus kūrybos periodui ir netgi 
laikomas pirmuoju meilės ro-
manu lietuvių literatūroje. Tai 
iš tikrųjų jautrus ir jausmin-

gas romanas, pilnas gražių 
gamtos aprašymų, kurie 
yra tartum vaizduojamų 
įvykių fonas. Labai sukre-
čia tai, kaip nuo gyvenimo 
negandų nukentėjęs vai-
kinas patiki meile, patiki, 
kad ir jis dar gali būti lai-
mingas su savo mylimąja 
Gunda... Tyra ir graži, me-
niška jaunuolio siela buvo 
įkalinta bjauriame kūne. 
Tad ir jo svajonės apie ki-
tokį, pilną meilės gyve-

nimą, nutolsta kaip tamsios 
nakties miražas, grąžinantis 
jaunuolį į skaudžią tikrovę. 
Dvasiniai sukrėtimai ir my-
limosios išdavystė pakeičia 
kuprelio Olesiaus gyvenimą, 
padaro jį vienišiumi, kaimo 
keistuoliu malūnininku.

Vėliau skambėjo ištraukos 
iš kito I. Šeiniaus kūrinio, ro-
mano „Siegfried Immerselbe 
atsijaunina“. Puikių aktorių 
skaitomi tekstai palietė kie-
kvieno sielą – buvo miela, 
jautru ir gera, bet kartu ir kaž-
kiek apmaudu, kad ne viskas 
šiame pasaulyje paprasta ir 
teisinga.

Literatūrinis vakaras apie 
I. Šeinių daugelį paskatins 
skaityti šio žymaus rašytojo 
noveles, eilėraščius bei roma-
nus. Juk ten taip pat yra dalelė 
mūsų šalies istorijos.

Vakaras su Igno Šeiniaus kūryba
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-08-19 ryte, 09.10 val., gautas 
pranešimas, kad Prienuose, Kęs-
tučio g. reikia atidaryti duris, nes 
ilgą laiko tarpą nematė kaimyno. 
Savininkas A. Ž. (70 m.) pats ati-
darė duris.

2018-08-21 apie 12 val. Prienų r., 
Stakliškių sen., Pieštuvėnų k., Lie-
pų g., kieme, vyras (gim. 1962 m.) 
smurtavo prieš savo motiną (gim. 
1942 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-08-21 apie 23.30 val. Prienų 
r., Veiverių mstl., Aušros g., keletas 
iš matymo pažįstamų asmenų 
smurtavo prieš vyrą (gim. 1999 
m.) bei apgadino jam priklau-
santį automobilį „VW Golf“. Įvykis 
tiriamas.

2018-08-22 apie 8 val. Birštone, 
Prienų g., kelio Vilnius–Prienai–Ma-
rijampolė 91 km, įvyko eismo 
įvykis, kurio metu automobilis „VW 
Passat“, vairuojamas blaivaus vyro 
(gim. 1993 m.), išvažiuodamas 
iš įmonės kiemo, žvyruotu keliu, 
kirsdamas dviračių taką susidūrė 
su iš dešinės pusės važiuojančiu 
dviratininku (gim. 1955 m.). Eismo 
įvykio metu nukentėjo dviratinin-
kas, jam nustatyta galvos, krūtinės 
ir alkūnės sumušimai.

2018-08-22 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas vyro (gim. 1986 
m.) pareiškimas, kad rugpjūčio 18 
d., išgertuvių metu, Prienuose, 
Kęstučio g., iš matymo pažįstamas 
asmuo pareiškėjui iš kelnių kiše-
nės ištraukė piniginę su 300 eurų, 
vairuotojo pažymėjimu ir asmens 
tapatybės kortele bei mobiliojo 
ryšio telefoną SAMSUNG GALAXY 
S9. Nuostolis – 1159 eurai.

2018-08-22 apie 8.40 val. Prienų r., 
Šilavoto sen., Ingavangio k., Mo-
kyklos g., patikrinimui sustabdžius 
neregistruotą motorolerį HONDA, jį 
vairavęs neblaivus (2,43 prom. al-
koholio) ir neturintis teisės vairuoti 
vyras (gim. 1993 m.) sulaikytas.

2018-08-22 apie 18.45 val. Prienų 
r., Jiezno sen., Kašonių k., Beržų g., 
neblaivus (2,17 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1958 m.), vairuodamas 
automobilį KAMAZ 55102, važiavo 
atbuline eiga ir kliudė paskui 
stovėjusį automobilį AUDI A 6, 
vairuojamą vyro (gim. 1965 m.), 
ir jį apgadino.

D. Trumpas: JAV visada palaikys Ukrainą 
JAV prezidentas Donaldas Trampas pasveikino Ukrainą ir jos 
vadovą Petro Porošenką su Nepriklausomybės diena bei 
pažadėjo, kad Jungtinės Valstijos visada palaikys šią šalį, 
ketvirtadienį pranešė prezidentūra Kijeve.

Aliaskos salas supurtė žemės drebėjimas
Atokų Aliaskos salyną trečiadienio vakarą supurtė stiprus 6,3 
balo žemės drebėjimas. Požeminių smūgių epicentras buvo 
ties Andrejanovo salomis ir buvo juntamas už beveik 115 km 
esančioje Eidako saloje. Jų židinys buvo maždaug 11 km gylyje.

Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės, kuriuos Jūs sutiksit, 
Kad visuomet būtų namai, kuriuose Jūsų laukia, 

Kad visuomet būtų rankos, kurios nori Jus apkabinti, 
Kad būtų daug dienų, dėl kurių norėtųsi gyventi!

Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!

Gražaus 40-mečio sulaukus Aušrą Janulevičienę, 
50-mečio - Laimą Galinienę, 60-mečio - Vidą Skiečiuvienę, 

70-mečio - Nastaziją Bičinskienę 
bei gimtadienių sukaktuvininkus: Laimutę Šimkevičienę, Antaną 

Žilinską ir Ingą Bondarienę 
Darbo partijos Prienų skyriaus vardu sveikina pirmininkė Rima Zablackienė.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ
2018 m. rugpjūčio 30 d. 9 val.

1. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo 
programoms 

2. Dėl priešmokyklinio ugdymo organi-
zavimo modelių Prienų rajono savivaldybės 
mokyklose 2018–2019 mokslo metais pa-
tvirtinimo

3. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono 
savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo 
metais patvirtinimo

4. Dėl VšĮ „Prienai“ steigimo
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 
„Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu suda-
romų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės pro-
jektui

7. Dėl lėšų skyrimo projektui „Prienų lop-
šelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas di-
dinant paslaugų prieinamumą“

8. Dėl projekto „Dešiniosios Nemuno pa-
krantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų 
miesto teritorijoje“

9. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 me-
tų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finan-
sinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo 

10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 
„Dėl Prienų rajono savivaldybės 2018 metų 
biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

11. Dėl 2018 metų nuomos mokesčio už 
valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustaty-
mo

12. Dėl žemės mokesčio 
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-148 
„Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir 
vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų pa-
tvirtinimo“ pakeitimo

14. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos 
tinklai“ investicijų plano papildymo 

15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tary-
bos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 
T3-125 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 
skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos 
lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis 
finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ 
pakeitimo

16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 

2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-242 
„Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų 
ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano 
patvirtinimo“ pakeitimo

17. Dėl elektros oro linijų pirkimo
18. Dėl turto perdavimo Prienų rajono sa-

vivaldybės švietimo įstaigoms
19. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir 

disponuoti juo patikėjimo teise
20. Dėl turto perdavimo panaudos pagrin-

dais viešajai įstaigai Prienų rajono pirminės 
sveikatos priežiūros centrui

21. Dėl viešosios įstaigos Kauno regiono 
plėtros agentūros dalininko teisių ir pareigų 
perdavimo ir dalininko įnašo pardavimo

22. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio as-
mens buveinę

23. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldy-
bės administracijai parduoti ilgalaikį mate-
rialųjį turtą

24. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuo-
mos 

25. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų 
pardavimo ir kainų patvirtinimo

26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 
2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T3-150 
„Dėl Nenaudojamo nekilnojamojo turto sa-
vininkų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 
turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašo 
patvirtinimo“ pakeitimo

27. Dėl Prienų rajono Jiezno paramos šei-
mai centro maitinimo išlaidų normų patvir-
tinimo

28. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo 
plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo

29. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės 
sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo 
patvirtinimo

30. Dėl gatvės geografinių charakteristikų 
pakeitimo

_________________
Tarybos sprendimų projektai skelbiami Sa-

vivaldybės interneto svetainėje www.prienai.
lt, skyriuose „Teisinė informacija“ ir „Tary-
bos posėdžių darbotvarkės“. Tarybos posė-
džių tiesiogines transliacijas galima stebė-
ti Savivaldybės interneto svetainėje www.
prienai.lt.

Apie kelius, kuriuose Lietuvos 
žmonės sutiks popiežių Pranciškų

Likus mėnesiui iki popie-
žiaus Pranciškaus apsilanky-
mo Lietuvoje skelbiamos ga-
tvės, kuriuose žmonės galės 
sutikti ir pasveikinti popiežių 
Pranciškų, važiuojantį papa-
mobiliu.

„Simboliška, kad po mėne-
sio pats popiežius savo vizitu 
apjungs visas tris Baltijos ša-
lis, kaip prieš 29-erius metus 
buvome sujungti Baltijos ke-
lio. Tegul šie susitikimai su 
popiežiumi kelyje būna mūsų 
laisvės ženklas ir bendruome-
nės šventė,“ – sako LVK pa-
siruošimo popiežiaus vizitui 
generalinis sekretorius kun. 
Saulius Rumšas OP. 

Popiežius Pranciškus at-
vyksta į Lietuvą pasimatyti 
su žmonėmis, todėl daug kur 
jis atsisako uždaros transporto 
priemonės ir iš lėto, sveikinda-
masis su žmonėmis, keliauja 
papamobiliu. Į kelią žmonės 
kviečiami atsinešti Lietuvos 
vėliavas, sveikinti popiežių 
džiugiais šūksniais, dainomis 
ar giesmėmis.

Ilgiausia atkarpa, į kurią  
kviečiami susirinkti žmonės 
šeštadienį Vilniuje, tęsiasi 
nuo Aušros Vartų iki Katedros 
aikštės (M. Daukšos, Žiuprio-
nių, Subačiaus, Maironio, B. 
Radvilaitės, Šventaragio g.). 
Šiame vaizdingame maršrute 
tilps daugiausiai norinčių pa-
sveikinti popiežių žmonių. 

Sutikti popiežių kelyje kvie-
čiama:

VILNIUJE:
Šeštadienį, rugsėjo 22 d., 

16.45 val. kelyje nuo Auš-
ros Vartų iki Katedros a.: M. 
Daukšos g. – Žiuprionių g. 
– Subačiaus g. – Maironio g. 
– B. Radvilaitės g. – Šventa-
ragio g. – Katedros a.

18.30 val. kelyje nuo Kate-
dros iki Apaštalinės nunciatū-
ros: T. Vrublevskio g. – Arse-
nalo g. – T. Kosciuškos g.

Sekmadienį, rugsėjo 23 d., 
18.15 val. kelyje nuo Lukiš-
kių a. iki Apaštalinės nuncia-
tūros: Gedimino pr. – T. Vru-
blevskio g. – Arsenalo g. – T. 
Kosciuškos g.

KAUNE:
Rugsėjo 23 d. Kaune žmo-

nės kviečiami susirinkti į San-
takos parką iki 8 val., kur kartu 
lauks atvykstančio popiežiaus 
ir švęs Mišias. Prieš šv. Mišias 
popiežius, važiuodamas papa-
mobiliu, sveikins susirinku-
sius žmones. 

14.20 val. iš Kauno arki-
vyskupijos kurijos į Kauno 
arkikatedrą: Rotušės a. – M. 
Valančiaus g.

Skelbiami preliminarūs 
laikai, kada rekomenduo-
jama atvykti. Registracijos į 
susitikimus kelyje nėra. Šeš-
tadienį Vilniuje, o sekmadienį 
Kaune viešuoju transportu bus 
galima naudotis nemokamai.



5
ŠEŠTAdIENIS, �018 m. rugPjūČIo �5 d., www.NAujASISgEluPIS.lT

VEIdAI

atKelta IŠ 1 p.

REKLAMA

Argentina atnaujins dujų eksportą į Čilę 
Argentina rugsėjo mėnesį po 11 metų pertraukos atnaujins dujų 
eksportą į kaimyninę Čilę, paskelbė abiejų valstybių energetikos 
ministrai. Praėjusio dešimtmečio viduryje Buenos Airės dėl 
sumažėjusių atsargų buvo priverstos apriboti tiekimą į Čilę.

Įsigaliojo nauji Trampo muitai Kinijai
Jungtinės Valstijos ketvirtadienį įvedė muitus dar 16 mlrd. JAV 
dolerių vertės kiniškam importui nepaisant to, kad abiejų šalių 
derybininkai trečiadienį pradėjo derybas. Apmuitinto importo iš 
Kinijos vertė pasiekė 50 mlrd. JAV dolerių. 

KTU naująsias medijas, yra 
antrakursis, planuoja grįžti 
į baidarių sportą ir susieti jį 
su įgyta specialybe. Donatas 
2015 m. irkluodamas dvivie-
te baidare 500 m nuotolį tapo 
Lietuvos pirmenybių vice-
čempionu. Tėčio rezultatas 
– 500 m nuotolio vienviete 
baidare Lietuvos rekordas 

(1 min. 48 sek. 8 dešimto-
sios) U-17 grupėje išsilaikė 
net 30 metų (nuo 1987 m.), 
o 1000 m nuotolio dviviete 
K-2 rekordas (3 min. 27 sek). 
toje pačioje amžiaus grupėje 
U-17 Lietuvoje nepralenk-
tas iki šiol. 

Ainės pažintis su irklavimu 
prasidėjo 2015 metais, kai ji 
buvo vos penkerių metukų, 
nuo turistinės dvivietės bai-

darės. Norą irkluoti, matyt, 
perdavė, kaip supratote, bro-
lis ir tėtis, kuris suteikė ir pa-
tį pirmąjį irklavimo pradžia-
mokslį. 2016 metais mergai-
tė pradėjo irkluoti sportinę 
dvivietę baidarę, o jau kitais 
metais pabandė irkluoti spor-

Mažoji baidarininkė nori būti gydytoja
tinę vienvietę be sėdynėlės. 
O šiemet jau dalyvavo ir pir-
mosiose Lietuvos vaikų bai-
darių-kanojų irklavimo čem-
pionato varžybose.

Pasirinkti šį sportą 
paskatino mama

Pasak Andriaus, įdomi de-
talė – vaikus irkluoti paskati-
no mama, nors pati niekada 

neirklavo, o vaikai bandė kitas 
veiklas. Jurgita Kaveckienė 
paauglystėje lankė krepšinį ir 
pramoginius šokius. Gyveni-
mo su jokiu sportu nesusiejo, 
bet suprasdama judėjimo nau-
dą ir būtinybę visapusei vai-
kų sveikatai, juos paskatino 
irkluoti. Saulė, oras, vanduo 
– pagrindiniai vaikų sveika-
tos ,,eliksyrai“, tėčio patirtis 
baidarių sporte nulėmė vaikų 

pasirinkimą.
Matyt, moteris labai pasi-

tikėjo vyru ir jo kvalifikacija, 
kad paskatino ir vaikus eiti jo 
pasirinktu keliu. Iš tikrųjų, kas 
geriau, jei ne tėtis, gali patarti, 
pamokyti savo vaikus ir padė-
ti siekti rezultatų.

Ainė – sportiška 
mergaitė

Pasak A. Kavecko, Ainė 
– sportiška mergaitė. „Pernai 
pirmą kartą dalyvavo tradi-
cinėse Jo Ekscelencijos Lie-
tuvos Respublikos Preziden-
to V. Adamkaus lengvosios 
atletikos varžybose ,,Adam-
kiadoje“ Kaune ir tarp 6–7 

metų mergaičių laimėjo 1-ąją 
vietą, nušokusi į tolį iš vietos 
120 cm. Tai, sporto mokslo 
terminais kalbant, didelis mo-
mentinės jėgos potencialas, 
būdingas sprinteriams, nes 
dominuoja greitosios raume-
ninės skaidulos, nors brandos 
etape jos gali ir keistis. Kaip 
matote, link šiemetinio star-
to nuosekliai ir natūraliai eita 
ištisus trejus metus“, – pasa-
kojo tėtis.

Nesunku pastebėti, kad tė-
tis didžiuojasi savo dukra, kad 
juos sieja labai glaudus ir šil-
tas ryšys. Tad ir rezultatų ga-
lima tikėtis vis geresnių, juk 
tokie artimi žmonės niekada 
nenorės vienas kito nuvilti, 
visada pasitikės vienas kitu. 
Juolab, kad Ainė turi į ką ly-
giuotis.

Pirmi įspūdingi 
rezultatai

Kalbėdamas apie pirmus 
įspūdingus dukros pasieki-
mus šių metų rugpjūčio 3 d. 
vykusiame Lietuvos vaikų 
baidarių-kanojų irklavimo 
čempionate, tėtis sako, kad 
šis atvejis, anot Lietuvos vai-
kų, baidarių-kanojų irklavi-
mo čempionato sekretoriaus 
ir vyr. teisėjo, yra ,,nestandar-
tas“, nes nepavyko rasti duo-
menų, kad kitų šalių naciona-
liniuose čempionatuose būtų 
startavusi tokio amžiaus mer-
gaitė. O juk Ainė, visų laikų 
jauniausia baidarininkė mer-

gaitė, įveikė visą 200 m ats-
tumą (kartais būna, kad net ir 
13 ar 14 metų amžiaus vaikai 
išvirsta iš valčių neįveikę nuo-
tolio). A. Kaveckas pažymėjo, 
kad kolegos iš JAV, Floridos 
baidarių-kanojų sporto klubo 
,,Florida Sprint Training“, su 
kuriais jis tiesiogiai bendrau-
ja, nuoširdžiai nustebo, pasi-
džiaugė, palinkėjo tolesnės 
sėkmės ir pajuokavo, kad ,,su-
sitiksime Los Andželo olim-
pinėse žaidynėse“. Žinoma, 
tai nerealu, nebent susitiktų 
tik kaip žiūrovai...

„Drąsiai galima sakyti, 
jei mergaitė ir netaps didžia 
sportininke, tai ant vandens 
praleista vaikystė, kaip ir itin 
turininga vasaros pasirengimo 
stovykla su jauniausiais jūrų 
skautukais Birštone (stovyklą 
organizavo VšĮ ,,Birštono Ne-
munas“), mergaitės atmintyje 
liks visą gyvenimą ne tik to-
dėl, kad susirado naujų drau-
gų, bet, svarbiausia, suprato, 
kad gyvenime pradėtas darbas 
geru atlygina, jeigu jis atlieka-
mas iki galo, net nesvarbu, ku-
ri vieta laimima“, – pažymėjo 
A. Kaveckas.

Iš tikrųjų, būtų puiku, jeigu 
visi tėvai rūpintųsi vaikų fizi-
ne sveikata, nereikalaudami 
siekti vienas ar kitos sporto 
šakos aukštumų. Juk dabar 
daugelio vaikų visas sportas – 
telefono mygtukų maigymas 
ar spoksojimas į kompiuterio 
ekraną. Niekas nesistebi, kad 
vaikų sveikata prastėja, nes 
trūksta judėjimo.

Baidarių sporte – 
aplenkti tėtį

A. Kaveckas žada dukrą 
treniruoti ir toliau, nes jis ti-

krai turi daug patirties, o svar-
biausia – noro padėti dukrai 
įgyvendinti svajonę. „Esu 
kvalifikacijos kėlimo progra-
mų autorius nuo 2002 metų. 
Turiu mokytojo eksperto ir 
tarptautinės kategorijos tre-
nerio kvalifikacijas bei bio-
medicinos mokslų magistro 
išsilavinimą. Esame partneriai 
ir kolegos su VšĮ ,,Birštono 
Nemunas“, kur dirbu treneriu 
instruktoriumi“, – sakė paty-
ręs baidarių-kanojų irklavimo 
sporto meistras.

Pasak tėčio, Ainė itin do-
misi IT naujovėmis, lanko ro-
botikos mokyklėlę ,,Devbrid-
ge“, mokosi Plungės ,,Ryto“ 
pagrindinėje mokykloje ir 
šiemet jau eis į 2 klasę (nenu-
stygsta vietoje, nes labai pa-
siilgo savo klasės draugų ir 
puikios mokytojos). 

„Jai nuo mažens patinka 
mokslo naujovės, yra pirmū-
nė, svajoja tapti gydytoja, o 

baidarių-kanojų sporte turi 
nuostatą aplenkti tėtį. 

Mobilusis telefonas Ai-
nei – tik epizodinis susisie-
kimo aparatas, kompiuteris 
– mokslo priemonė moky-
klėlėje ,,Devbridge“, todėl ir 
neperkame nei kompiuterio, 
nei planšetės, dar suspės akis 
,,išvarvinti“, svarbu išlaikyti 
mokslo žinių troškimą ir prak-
tinį kasdienį judėjimą“ – sako 
Andrius.

Pasak tėčio, matyt, laisvė 
pasirinkti ir yra Ainės atsira-
dimo šiame sporte išraiška, 
net jei tas dalyvavimas tik 
epizodinis, bet tai įrodymas, 
kad visų vaikų galimybės 
– itin plačios. ,,Pasaulis pats 
suranda vietą tiems, kurie ži-
no, kur link eina“, – pokalbio 
pabaigoje prasmingą mintį 
išsakė tėtis, treneris Andrius. 
Ir tai tikriausiai tiesa, juk ne-
žinodamas, kur eiti, niekur ir 
nenueisi...

Su apdovanojimais 
rankose prie „Adam-

kiados“ stendo 

Mama Jurgita su vaikais Donatu ir Aine

Pirmi žingsniai irklavimo bazės elinge

Irklavimo pradžiamoks-
lis ir judesių tobulinimas  
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Liuteronų vyskupą kaltina milijono dingimu 
Parapijiečiai liuteronų vyskupą Mindaugą Sabutį kaltina 
pradanginus paaukotą milijoną litų (290 tūkst. eurų). Anot jų,
gavęs didelę auką M.Sabutis šiuos pinigus paskolino Klaipėdos 
bendrovei „Marigora“, kuri po kelerių metų bankrutavo.

IS vadovas ragina tęsti „džihadą“
Džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) vadovas Abu 
Bakras Bagdadis trečiadienį paskelbtame garso įraše paragino 
musulmonus tęsti „džihadą“. Šiuo metu „Islamo valstybė“ jau yra 
praradusi daugumą teritorijų, anksčiau kontroliuotų Irake ir Sirijoje.

Citrinų skonio cukinijos 
Reikės: 1 kg gabalėliais pjaustytos cukinijos, 300 ml van-

dens, 200 ml acto (9 proc.), 375 g cukraus, pusės citrinos, 
1–2 cm imbiero šaknies. 

Susmulkintas cukinijas suverskite į dubenį. Vandenyje iš-
tirpinkite cukrų, supilkite actą ir šį skystį užpilkite ant cuki-
nijų. Laikykite keturias valandas, kad įgautų skonio. Imbierą 
supjaustykite plonomis riekelėmis. Citrinos žievelę nutarkuo-
kite, išspauskite sultis. Iš cukinijų išsiskyrusį skystį nupilkite 
į puodą ir ant mažos ugnies virkite 10–15 minučių, kol virs 
sirupu. Sumeskite tarkuotas citrinos žieveles, imbierą, cuki-
nijų gabaliukus, supilkite iš citrinos išspaustas sultis. Troškin-
kite apie 15 minučių – cukinijos turi pasidaryti skaidrios, bet 
neištežti. Paruoštą tyrę sukrėskite į švarius indelius ir sanda-
riai uždarykite.

Cukinijų mišrainė  
Reikės: 2 kg cukinijos, 4 vidutinio dydžio svogūnų, 1 

kg pomidorų, 4 skiltelių česnako, 5 saldžiųjų paprikų, 
200 g morkų, 4 rūgštokų obuolių,po saują petražolių, 
krapų, 4 v.š. druskos, 1 a.š. maltų juodųjų pipirų, 2 v.š. 
cukraus, 1 a.š. maltų laurų lapų, 2 v. š. acto (30 proc.), 8 
v.š. aliejaus. 

Cukinijas nuplaukite, nulupkite, supjaustykite maždaug 
centimetro dydžio kubeliais ir apkepkite aliejuje. Česnakus 
nulupkite, sugrūskite, sutarkuokite nuskustas morkas, su-
pjaustykite išvalytus obuolius, paprikas, pomidorus, luptus 
svogūnus. Paruoštas daržoves pagardinkite druska, cukrumi 
ir visais kitais išvardytais prieskoniais, sumeskite į puodą ir 
ant mažos ugnies virkite valandą ar pusantros. Išvirusią miš-
rainę iš karto sukrėskite į švarius karštus stiklainius ir sanda-
riai uždarykite.

Cukinijų ir imbierų marmeladas
Reikės: 1 kg gabaliukais pjaustytos cukinijos, 50 g tarkuotos 

imbiero šaknies, 1 citrinos, 200 ml vandens, 0,5 kg cukraus. 
Citriną nuplaukite, nusausinkite ir nutarkuokite geltoną žie-

velę. Peiliu pašalinkite baltąją odelę, minkštimą supjaustyki-
te gabaliukais. Cukinijų, citrinų gabaliukus, tarkuotą imbierą 
sumeskite į puodą su vandeniu ir išvirkite (cukinijos turi būti 
labai minkštos). Gautą masę sutrinkite daržovių trintuvu ar-
ba pertrinkite per sietelį. Suberkite cukrų, tarkuotas citrinos 
žieveles, tada dar dešimt minučių pavirkite. Tyrę supilkite į 
sterilius stiklainius, sandariai uždarykite.

Aštrus cukinijų padažas
Reikės: 3 kg cukinijos, 1 kg pomidorų, 3 saldžiųjų papri-

kų, 2 aitriųjų paprikų, 100 g česnakų, 1 stiklinės aliejaus, 
100 g acto (9 proc.), 1 stiklinės cukraus, 2 v.š. druskos. 

Pomidorus (galima dėti 0,5 l pomidorų padažo) ir česna-
kus sumalkite, pasūdykite, įberkite druskos, cukraus, pipirų, 
įpilkite aliejaus ir acto.

Viską gerai išmaišykite ir pavirinkite 10–15 min.
Supjaustykite gabaliukais cukiniją ir sudėkite į verdančią 

masę, pavirkite dar 10 min. ir išpilstykite į paruoštus stiklai-
nius. 

Cukinijų mišrainė be acto 
Reikės: 2–3 jaunų cukinijų arba 1 didelės (ją reikės 

nulupti ir pašalinti sėklas), maždaug 1 kg pomidorų, 3–4 
svogūno galvų, 2–3 morkų, 5–6 česnako skiltelių, aitriųjų 
paprikų pagal skonį, aliejaus kepti, druskos, žiupsnelio 
cukraus, lauro lapelių, kvapiųjų pipirų.

Pomidorams nulupkite odelę, supjaustykite nedideliais ga-
balėliais ir palikite dubenyje. Supjaustykite ir troškinimui pa-
ruoškite cukinijas, aitriąsias paprikas, česnakus. Nulupkite ir 
griežinėliais supjaustykite svogūnus, griežinėliais supjausty-
kite nuskustas morkas. Į didelį puodą įpilkite keletą šaukštų 
aliejaus ir jame apkepkite svogūnus ir morkas. Maždaug po 
10 minučių suverskite pomidorus ir maišant pakepkite dar 10 
minučių. Suberkite aitriąsias paprikas, druską, prieskonius ir 
cukinijas, įpilkite šiek tiek vandens arba pomidorų sulčių. Pa-
virkite maišant, kol cukinijos suminkštėja, tačiau nepervirkite. 
Sudėkite į paruoštus stiklainius ir užsukite.

Greita mišrainė  
Reikės: 2,5 kg cukinijos, 1 kg morkų, 2 didelių svogū-

nų, 5 pomidorų , 2 česnakų galvučių, 150 g cukraus, 2 v. 
š. druskos, 250 ml aliejaus, 150 ml acto (9 proc.).

Nuluptas ir išvalytas cukinijas supjaustykite mažais kube-
liais, morkas sutarkuokite burokine tarka, svogūnus smulkiai 
supjaustykite, pomidorus nulupkite ir susmulkinkite. Viską 
sudėkite į didelį puodą, suberkite ir supilkite visus likusius 
ingredientus (palikite tik česnakus). Kai masė užverda, pa-
troškinkite maždaug 30 minučių ant vidutinės ugnies. Sudė-
kite česnakus, pavirkite dar keletą minučių. Sudėkite į steri-
lius stiklainiukus.

Slyvų uogienė su cukinijomis
Reikės: 1 kg slyvų (be kauliukų), 500 g cukinijos, 1 kg 

cukraus, 10 g imbiero.  
Slyvas užpilkite cukrumi ir palaikykite kelias valandas. 

Suberkite kubeliais pjaustytas cukinijas ir nuolat pamaišyda-
ma virkite apie 45 min.  Prieš baigiant virti įberkite tarkuoto 
imbiero.

Cukinijų uogienė su apelsinais 
Reikės: 1 kg nuluptos ir pjaustytos kubeliais cukinijos, 

4 mažų nuluptų ir supjaustytų kubeliais apelsinų,1 tar-
kuotos apelsino žievelės, 500 g cukraus; 1 citrinos sulčių; 
1 tarkuotos citrinos žievelės.

Cukinijas ir apelsinus užpilkite cukrumi ir palikite per naktį 
šaltai. Į puodą sudėkite cukinijas ir apelsinus su cukrumi, supil-
kite citrinos sultis. Užvirkite. Nukelkite nuo ugnies ir 2–4 va-
landas leiskite pastovėti. Po to dar pavirkite, kol sutirštės (apie 
valandą). Pabaigoje įmaišykite apelsinų ir citrinų žieveles.

Obuolių acte marinuotos cukinijos 
Reikės: 1 kg cukinijų, 2 svogūnų, 2 a.š. druskos. Kad 

būtų gražiau ir skaniau galima naudoti žalią ir geltoną 
cukiniją bei baltus ir raudonus svogūnus.

Marinatui: 500 ml obuolių acto, 140 g cukraus, 1 a.š. garsty-
čių grūdelių, 1 a.š. ciberžolės (kurkumos), 2 v.š. druskos, 0,5-1 
džiovinto čili pipiro (arba žiupsnio čili pipirų dribsnių).

Cukinijas ir svogūnus supjaustykite labai plonomis riekelė-
mis. Sudėkite į didelį dubenį, pabarstykite druska ir užpilkite 
šaltu vandeniu, kad apsemtų cukinijas. Palikite pastovėti va-
landai, tada nupilkite į kiaurasamtį ir gerai nusausinkite.

Marinatui skirtus produktus sumaišykite dideliame puode 
ir užkaiskite. Kai užvirs, virinkite 3 minutes maišydami, kad 
ištirptų cukrus. Tada suverskite nusausintas cukinijas kartu su 
svogūnais ir palaukite, kol skystis vėl užvirs. Išjunkite ir iškart 
sudėkite į sterilizuotus stiklainius.
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Šiauliai lauks užsienio rabinų išaiškinimo 
Šiaulių miesto savivaldybė žada laukti užsienio rabinų išaiškinimo, 
ar galima renovuoti netoli senųjų žydų kapinių esančius vietos 
globos namus. Tačiau vietos žydai sako, kad po pastatu taip pat 
gali būti palaikų, o judinti juos draudžia religinės tradicijos.

JK siūlo uždrausti prekiauti naminiais gyvūnais
Didžiosios Britanijos vyriausybė pasiūlė uždrausti trečiosioms 
šalims prekiauti šuniukais ir kačiukais, kilus susirūpinimui dėl 
gyvūnų gerovės. Tai neleistų nesąžiningiems prekiautojams 
pelnytis iš gyvūnų, užaugintų žiauriomis sąlygomis.

Nors Robertui jau virš 
keturiasdešimt, jis vis 
dar gyvena su mama 
ir yra labai laimingas. 
Jo laimė dar labiau 
padidėja, įsidarbinus 
nekilnojamojo turto 
vystytojų agentūroje. 
Pagaliau susiradęs 
solidų darbą Robertėlis 
pradeda mėgautis 
gyvenimu, kuriame jam 
nieko netrūksta... O tada 
sutinka Gretą (Justina 
Žiogaitė) ir viskas pamažu, 
bet užtikrintai ima verstis 
aukštyn kojom. 

Greta – gražuolė kaip rei-
kiant, tačiau tokio sunkaus 
charakterio, kad net patį 
velnią iš kantrybės išvarytų. 
Robertas visais būdais bando 
jos atsikratyti, tačiau kuo il-
giau su Greta bendrauja, tuo 
labiau supranta, kad po kan-
daus žodžio ir grubaus el-
gesio kauke slepiasi jautri ir 
trapi būtybė, kuri tiesiog ieš-
ko meilės ir užuovėjos savo 
sudaužytai širdžiai...

MOTERYS MELUOJA 
GERIAU. ROBERTĖLIS.

„Robertėlis” – tai roman-
tinė komedija, kurioje tikrai 
netrūks gero humoro, netikė-
tų siužeto vingių ir iki ašarų 
jautrių akimirkų.

Filmas lietuvių kalba be 
subtitrų.

Režisierius: Andrius Žiu-
rauskas

Vaidina: Nerijus Ga-
dliauskas, Justina Žiogaitė-
Butkienė, Džiugas Siaurusai-
tis, Rokas Petrauskas, Inga 
Norkutė, Ramūnas Rudokas, 
Marius Jampolskis, Kristina 
Andrejauskaitė, Evaldas Ja-
ras, Kristina Kazlauskaitė, 
Sigitas Račkys, Aldona Ja-
nušauskaitė, Ainis Storpirš-
tis, Natalija Janičkina, Jurijus 
Smoriginas, Sakalas Uždavi-
nys, Lina Rastokaitė, Jurgis 
Damaševičius, Sandra Dauk-
šaitė, Tomas Žaibus, Skaistė 
Vievesė, Jonas Braškys, Iron 
Vytas, Sergej Maslobojev

FILMO TREILERIS: 
https://www.youtube.com/
watch?v=mBdb09zun30 



8
ŠEŠTAdIENIS, �018 m. rugPjūČIo �5 d., www.NAujASISgEluPIS.lT
VErTA žINoTI

TOK vos neatšaukė 2018-ųjų olimpinių žaidynių 
Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) galėjo atšaukti 2018 metų 
žiemos olimpines žaidynes Pietų Korėjos Pjongčango mieste, 
jeigu nors viena šalis būtų išreiškusi susirūpinimą dėl savo 
sportininkų saugumo, pareiškė komiteto TOK prezidentas.

Pabrangus kurui atsisako kai kurių skrydžių
„American Airlines Group“, didžiausia pagal įplaukas pasaulio oro 
bendrovė, paskelbė, jog šių metų pabaigoje ir kitų metų pradžioje 
atsisakys 11 tarptautinių maršrutų, kad sumažintų išlaidas. 
Pabrangus naftai, kuro kainos pakilo daugiau kaip 30 procentų.

„Permainų knyga“

Andrij Caplienko. Permai-
nų knyga. Iš rusų kalbos vertė 
Irena Ramoškaitė. – Vilnius: 
Briedis [2018]. – 240 p. 

Karo nebuvo įmanoma iš-
vengti. Jei būtume laiku pasi-
keitę, jis būtų tik šmėkštelėjęs 
kažkur šalia ir be pėdsako iš-
tirpęs ore tarsi blankus vai-
duoklis. Tačiau mes nenorė-
jome keistis. Todėl jis ir pra-
sidėjo. Nežinau, kaip tai pa-
aiškinti. Nesu tikras, kad man 
pavyks. Bet pamėginsiu. 

Žinomo Ukrainos TV žur-
nalisto Andrijaus Caplijenkos 
kūrinyje „Permainų knyga“ 
tikrų istorinių įvykių fone vei-
kia išgalvoti herojai. Kiekvie-
nas knygos pasakojimas – tai 
atskira istorija, bet visus teks-
tus sieja nelengvas Ukrainai ir 
ukrainiečiams laikotarpis. 

Čia pasakojama apie ne-
tikėtai šalį užgriuvusį karą, 
pakeitusį milijonų žmonių 
sąmonę, neatpažįstamai su-
jaukusį jų gyvenimus. Hero-
jai žengia savotišku permainų 
keliu – nuo visiško sąstingio 
iki 2013-ųjų sukilimo prieš 
korumpuotą prorusišką val-
džią, nuo Kijevo Maidano iki 
karo su „broliškos“ tautos pa-
jėgomis ir jų remiamais vie-
tos „sukilėliais“. 

Šioje knygoje aprašomi 
įvykiai kartais atrodo neįti-
kimai, tačiau tai naujoji ti-

krovė, kurioje reikia išmokti 
gyventi. 

Autorius A. Caplijenka 
mokėsi žurnalistikos Kijeve 
ir Švedijoje. Dirbo įvairiuose 
Ukrainos televizijos kanaluo-
se, rengė reportažus iš „karš-
tųjų taškų“ Afganistane, Ira-
ke, Pietų Osetijoje. Viename 
iš savo interviu A. Caplijenka 
pripažino, jog kiekvieną kartą 
grįždamas iš karo zonos dė-
kojo Dievui, kad Ukrainoje 
nieko panašaus nevyksta... 
Tačiau netrukus viskas pa-
sikeitė. 

2014 m. kovo mėnesį Kry-
me dirbęs A. Caplijenka kar-
tu su savo kolegomis pateko 
į vadinamųjų Krymo „sa-
vigynos būrių“ – iš Rusijos 
atsiųstų ir vietos banditų re-
miamų „žaliųjų žmogeliukų“ 
– rankas. Žurnalistai buvo 
žiauriai sumušti, sudaužyta 
filmavimo technika, jiems ir 
jų šeimos nariams grasinta 
susidorojimu. Televizijos dar-
buotojai tikėjosi blogiausio, 
tačiau šįkart tai tebuvo bru-
tali bauginimo akcija. Paleisti 
žurnalistai pasiekė Simfero-
polį, kur jiems buvo suteikta 
medicinos pagalba. 

„Permainų knygos“ auto-
rius apdovanotas valstybi-
niais Ukrainos apdovanoji-
mais, gavo ne vieną premiją 
žurnalistikos srityje.   

REKLAMA

Prienų komandos generalinė rėmėja – įmonė „SKYCOP“
Ambicingus tikslus 2018-
ųjų sezonui išsikėlęs 
Prienų krepšinio klubas 
likus lygiai mėnesiui iki 
sezono starto pristatė dvi 
didžiules naujienas. 

Virginijaus Šeškaus kariau-
na turės naują generalinį par-
tnerį bei pavadinimą 
– Prienų „Skycop“, 
o praėjusiame se-
zone ekipoje žaidu-
sius skandalinguo-
sius brolius Ballus 
ekipoje keičia aukš-
čiausi pasaulyje dvy-
niai broliai Lavrino-
vičiai.

Susitarimą su Lietuvoje įsi-
kūrusia ir nuo oro linijų nu-
kentėjusiems europiečiams 
padedančia skrydžių kompen-
savimo bendrove „Skycop“ 
Prienų klubas pasiekė po sė-
kmingos šalių partnerystės 

2017-2018 sezone. Kalbėda-
mas apie pratęsiamus darbus 
su Prienų klubu įmonės va-
dovas Marius Stonkus akcen-
tavo komandos atkaklumą, 
charakterį ir tinkamą požiūrį 
į viešuosius ryšius.

„Tai – kovotojų komanda, 

kuri nepaisant įvairiausių iš-
šūkių pastaraisiais metais ne-
paliauja siekti ambicingų tiks-
lų, nevengia eksperimentuoti 
– tiek aikštelėje, tiek už jos 
ribų. Prienų komanda tikslų 
siekia labai nuosekliai, nebi-

jo rizikuoti ir priimti drąsių 
sprendimų, kurie ne visuo-
met patinka visiems, tačiau 
nepalieka abejingų. Mes sa-
vo prekės ženklą formuojame 
remdamiesi ta pačia kovotojų 
dvasia, todėl esame įsitikinę, 
kad sezono pabaigoje galėsi-

me ne tik džiaugtis pasiekto-
mis pergalėmis aikštelėje, ta-
čiau ir padėsime dar daugiau 
žmonių atgauti pinigus už at-
šauktus ar atidėtus skrydžius“, 
– teigė „Skycop“ vadovas M. 
Stonkus.

Skrydžių kompensavimo 
bendrovė „Skycop“ praėju-
siame sezone taip pat buvo 
ir Lietuvos čempionų Kauno 
„Žalgirio“ pagrindiniu rėmė-
ju, bendrovės veidu tuomet 
buvo treneris Šarūnas Jasi-
kevičius.

„Esame labai laimingi pa-
siekę susitarimą su stipria, 
patikima ir novatoriška ben-
drove „Skycop“. Generalinio 
partnerio atėjimas tokio mažo 
miestelio klubui yra gyvybiš-
kai svarbus įvykis, siekiant 
kovoti su stipriausiais Lie-
tuvos klubais jubiliejiniame 
dešimtame „LKL“ sezone. Ti-
kimės, kad artėjantis sezonas 
bus labai įdomus žiūrovams, 
o Prienuose visiems varžo-
vams pasiūlysime aukščiausio 
lygio kova“, – džiaugėsi Prie-
nų krepšinio klubo direktorius 
Adomas Kubilius.

Su naujo generalinio par-
tnerio palaikymu po ilgų dery-
bų į komandą pavyko prisivi-
lioti ir labiausiai medžiojamus 
„LKL“ tarpsezonio veteranus 
– brolius Lavrinovičius.

„Mes su broliais puikiai vie-
ni kitus suprantame, jie žino 
ir mėgsta mūsų žaidimo stilių 
bei puikiai jame jaučiasi. Dar 
smagiau, kad iš visų koman-
dų, kurios norėjo brolių, jie 
pasirinko mus. Manau, kad 
be naujų partnerių ir klubo 
draugo, verslininko Gedimino 

Žiemelio, išskirtinio dėmesio 
šioms deryboms, to nebūtų 
pavykę padaryti – didelis ačiū 
jiems“, – solidžiu pastiprini-
mu džiaugėsi Prienų „Sky-
cop“ komandos vyr. treneris 
Virginijus Šeškus.

Prienų „Skycop“ marški-
nėlius apsivilk-
siantys krepši-
ninkai su klubu 
sudarė vienerių 
metų trukmės 
sutartį, tačiau 
brolių vaidmuo 
aikštele neap-
siribos ir žada 
persikelti į TV 

ekranus.
„Tikime, kad su broliais 

Lavrinovičiais Prienai ne tik 
grįš tarp keturių stipriausių 
„LKL“ komandų, bet dar la-
biau išgarsins klubo vardą 
pasaulyje – su verslininkais 
dirbančiais visame pasaulyje 
svarstome ir apie kelis Holi-
vudo projektus patiems bro-
liams. Ką gali žinoti, gal po 
krepšinio karjeros jie taps ži-
nomais aktoriais. Juk jie uni-
kalūs – aukščiausi dvyniai 
visame pasaulyje, charizma-
tiški, su geru humoro jausmu 
ir darbštūs žmonės“, – teigė 
V. Šeškus.

Praėjusiame sezone ambi-
cingą brolių Ballų projektą 
vykdęs Prienų klubas su par-
tneriais šiemet taip pat žada 
stebinti ir sieks lietuviškuo-
sius brolius Lavrinovičius pri-
statyti pasauliniu mastu. Pla-
nuose – bendradarbiavimas 
su Holivudo prodiuseriais ku-
riant dokumentinį serialą apie 
Darjušo ir Kšištofo gyvenimą 
būnant aukščiausiais dvyniais 
pasaulyje.

Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas 
pagyrė klubo vadovybę už sė-
kmingą tarpsezonį ir drąsius 
sprendimus bei palinkėjo Prie-
nų „Skycop“ tęsti pradėtus 
darbus. „Matome, kad glau-
dus darbas su partneriais ir iš-
skirtiniai projektai 2018-2019 
sezono starte suteiks mūsų 
rajonui progą vėl kovoti dėl 
aukštų pozicijų „LKL“ čem-
pionate. Be to, drąsūs projek-
tai atvers naujų galimybių vie-
tos verslui, paskatins turizmo 
plėtrą.“     BC PRIENAI
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Kariuomenės šimtmečiui – paradas Vilniuje 
Lietuvos valstybės ir jos kariuomenės atkūrimo šimtmečio proga 
lapkritį žadama surengti paradą Konstitucijos prospekte Vilniuje. 
Parade su savo technika dalyvauti planuoja ir NATO sąjungininkai 
– tarptautinio bataliono, oro policijos misijos kariai.

Norėtų uždrausti kalbėtis telefonu perėjose
Vyriausybė linkusi uždrausti pėsčiųjų perėjose naudotis 
mobiliaisiais telefonais, tačiau galutiniai sprendimai dėl to bei 
kitų sugriežtinimų turėtų būti priimti per artimiausią mėnesį, sako 
susisiekimo ministras.

Peršalimas vasarą: skirtingos 
priežastys – skirtingas ir gydymas
Nors peršalimo ligų 
pikas pasiekiamas 
šaltuoju metų laiku, 
vasarą taip pat nestinga 
besiskundžiančiųjų kosuliu, 
sloga, gerklės perštėjimu 
ar net aukšta temperatūra. 

Specialistų teigimu, dalis 
pacientų vasarą peršalimo 
simptomų neskiria nuo aler-
ginės reakcijos, o absoliu-
ti dauguma tokių susirgimų 
prasideda dėl neatsargumo ir 
organizmo siunčiamų signalų 
nepaisymo. 

Temperatūrų 
skirtumas – didžiausias 

stresas organizmui
Pirmuosius peršalimo simp-

tomus pajutę žmonės vasarą 
dažniausiai keliauja pas vais-
tininkus, tikėdamiesi, 
kad pavyks ligą nuga-
lėti pernakt ir išvengti 
medikų įsikišimo.

„Nors vasarą dėl per-
šalimo į vaistinę užsuka 
mažiau klientų nei ki-
tais metų laikais, tačiau 
srautas vis tik išlieka 
nemažas. Pagrindinis 
peršalimų vasarą kalti-
ninkas, greičiausiai, yra 
organizmo stresas, kurį 
sukelia lauko ir patalpų 
temperatūrų skirtumai“, 
– sako „Gintarinės vais-
tinės“ vaistininkė Ra-
mutė Ulinskienė.

Pasak jos, kai būna 
karšta, žmonės ieško 
būdų kaip greitai atvės-
ti – vartoja daug šaltųjų gėri-
mų, ledų, drastiškai padidina 
vėsinimo sistemų galingumą 
patalpose ar transporto prie-
monėse. Organizmas nespėja 
prisitaikyti prie staigių tem-
peratūros pokyčių, silpsta ir 
dėl sukelto streso ima siųsti 
pirmuosius peršalimo signa-
lus – skauda gerklę, prasideda 
karščiavimas ir sloga. 

„Mėgstantiems itin vėsų 
patalpų orą reiktų nepamiršti, 
kad optimali, komfortiška mū-
sų organizmui temperatūra pa-
talpoje yra maždaug 22 laips-
niai. Vasarą šis rodiklis gali 
būti ir aukštesnis – skirtumas 

tarp lauko ir patalpos tempe-
ratūrų turėtų būti ne didesnis 
nei 5 laipsniai“, – papildo R. 
Ulinskienė. 

Gal tai alergija?
Staigūs temperatūrų skirtu-

mai itin neigiamai veikia no-
sies ir gerklės gleivines, su-
kelia kraujagyslių spazmus, 
gali pažadinti organizme snau-
džiantį virusą.

Vasaros peršalimo simpto-
mai kartais gali būti painioja-
mi su alerginėmis reakcijomis, 
tačiau, pasak vaistininkės, yra 
keli kriterijai, padedantys at-
spėti, ar jus kamuojantis ne-
galavimas yra alergija, ar per-
šalimas.

„Lengvas peršalimas, lydy-
mas slogos, dažniausiai nėra 

pavojingas sveikatai. Pagrin-
diniai jo atributai yra ben-
dras organizmo silpnumas ir 
aukšta temperatūra bei vienas, 
nors ir ne elegantiškas, tačiau 
labai iškalbingas rodiklis – iš-
skiriamų gleivių spalva. Jei 
jums peršalimas – gleivės bus 
gelsvos, jei alerginė reakcija 
– žalsvos spalvos“, – vardija 
vaistininkė.

Greipfrutų sultys – 
daugumos vaistų 

priešas
Jei vis tik peršalote, būki-

te kantrūs – nepulkite gerti 
paracetamolio ar antibiotikų, 
venkite dažniausių savigydos 

klaidų.
„Dažnai klaidingai mano-

ma, kad aspirinas tinka visoms 
būklėms gydyti, bet, atsižvel-
giant į vaisto dozę, reiktų ži-
noti, kad jo veikimas ir paskir-
tis šiek tiek skiriasi. Taip pat 
svarbu atsižvelgti į tai, kokius 
vaistus jau vartojate įprastai 
kitoms ligoms gydyti: jei juo-
se jau yra sudėtinio paraceta-
molio, venkite gerti jo papil-
domai“, – atkreipia dėmesį R. 
Ulinskienė. 

Dar viena klaida, ypač daž-
na vasarą, yra vaistų užgėri-
mas gaiviaisiais gėrimais, sul-
timis ar net alumi. 

„Svarbu žinoti, kad vaistus 
galima užgerti tik vandeniu, 
nes vanduo yra natūralus tir-
piklis. Ypatingai reikėtų veng-

ti alkoholinių gėrimų ir 
greipfrutų sulčių, mat jos 
gali ypatingai iškreipti 
vaisto poveikį ir yra ne-
suderinamos su dauge-
liu medikametų“, – sako 
specialistė.

Leiskite sau... sirgti
„Nuolatos stiprinkite 

savo organizmą, varto-
kite vitaminą C: jo turin-
čius preparatus, vaistažo-
les ar vaisius.  Jis didina 
atsparumą ligoms, sti-
prina imunitetą. Taip pat 
– bičių produktus, medų. 
Nereikia pamiršti, kad 
arbatos, kurių dažniau-
siai griebiamės peršalę 
– liepžiedžių ar aviečių, 

skatina prakaitavimą, tad va-
sarą, kai dėl karšto oro gausiau 
prakaituojame, jas geriau keis-
ti šalavijų ar medetkų arba-
tomis“, – pataria „Gintarinės 
vaistinės“ atstovė. 

Pajutus peršalimo simpto-
mus, nereiktų stengtis jų mal-
šinti – leiskite sau sirgti: ilsė-
kitės, gerkite daug šiltų (ne 
karštų!) skysčių. Jei tempera-
tūra kūno nesiekia  38 laips-
nių, nesistenkite  specialiai jos 
mažinti. Taip pat neskubėkite 
gerti antibiotikų – jie negydo 
virusinių susirgimų ir gali dar 
labiau išbalansuoti natūralų 
organizmo pasipriešinimą li-
gai.   

Gydytoja neigia mitus: gazuotas 
mineralinis vanduo nedidina celiulito

duo su angliarūgšte yra vie-
nas iš būdų atliepti kasdienį 
skysčių poreikį organizmui. 
Anot specialistų, geriausia 
rinktis mineralų gausų mine-
ralinį vandenį, o vengti reik-
tų cukrų, dirbtinių saldiklių, 
kofeino, alkoholio, dirbtinių 
spalvų ir skonių.

3. Mineraliniai 
vandenys nėra vienodi

Klaidinga manyti, kad visi 
vandenys yra vienodi, o ski-
riasi tik gamintojas ir kaina. 
Perkant mineralinį vande-
nį svarbu atkreipti dėmesį į 
etiketėje esančią informaci-
ją. Ant jos turi būti nurodyta 
mineralinių medžiagų, ištir-
pusių vandenyje, koncen-
tracija, mineralinio vandens 
paruošimo būdas, minerali-
nio vandens išgavimo vieta, 
šaltinio pavadinimas ar šal-
tiniui priklausančio gręžinio 
valstybinis numeris. Jei ant 
etiketės yra visa ši informa-
cija, tai reiškia, kad rankose 
laikote natūralaus minerali-
nio vandens buteliuką. 

J. Ivanauskienė ragina rink-
tis tokį vandenį, kuris ne tik 
atgaivintų. „Jei yra didesnis 
mineralų netekimas, žmo-
gus jaučiasi prislopęs, geriau 
rinktis didesnės mineraliza-
cijos vandenį.  Tačiau svarbu 
organizmą papildyti minera-
lais ne tik tada, kai jaučiamės 
nusilpę. Organizme nuolat 
turi būti palaikomas mine-
ralinių medžiagų balansas“, 
– įspėja gydytoja. 

liais aktyviaisiais mineralais, 
kuriuos organizmas lengvai 
įsisavina. 

2. Gazuotas 
mineralinis neturi 

įtakos celiulito 
atsiradimui

Daugelis yra girdėję, kad 
visi gazuoti gėrimai, ne iš-
imtis ir gazuotas mineralinis 
vanduo, yra viena pagrindi-
nių celiulito priežasčių. Anot 
specialistų, tai yra visiškas 
nesusipratimas. Mito atsira-
dimui įtakos turėjo nepavy-
kęs carbonated drinks verti-
mas iš anglų kalbos, ir van-
deniui buvo priskirtos visų 
gazuotų gėrimų nuodėmės. 

Gydytoja J. Ivanauskienė 
tvirtina, kad ne visi gazuo-
ti gėrimai yra vienodi, mat 
didžiausia problema yra cu-
krus.

„Gazuoti limonadai, ener-
getiniai gėrimai ir gazuotas 
mineralinis vanduo be reika-
lo priskiriami vienai grupei. 
Pastarieji yra tiesiog papil-
dyti angliarūgšte, dėl to van-
duo ir yra gazuotas. Anglia-
rūgštė neturi įtakos celiulito 
atsiradimui. Limonadai yra 
saldinti, o saldikliai yra cu-
krus. Maiste esantis riebalų 
ir cukraus perteklius skatina 
riebalinio audinio kaupimąsi 
šlaunų poodiniame sluoks-
nyje. Tad būtent cukrus, o ne 
angliarūgštė, gali paskatinti 
celiulito atsiradimą“, – sako 
gydytoja.

Dietologų nuomone, van-

Per karščius išgeriame 
daugiau vandens, bet 
vis pasigirsta kalbų, 
kurios specialistams tik 
kelia šypseną. Ar tikrai 
sūrus mineralinis vanduo 
reiškia, kad jame yra daug 
druskos? 

Negeriate gazuoto mine-
ralinio vandens, nes manote, 
kad jis gali paskatinti celiu-
lito atsiradimą? Specialistai 
teigia, kad tai yra pramanai, 
kurių reikia atsikratyti. Gy-
dytoja atskleidžia tris tiesas, 
kaip yra iš tikrųjų.

1. Mineralinis vanduo 
sūrus ne dėl druskos
„Dažnai girdžiu sakant, 

kad, jei mineralinis vanduo 
sūrus, jame yra daug druskų. 
Vandens sūrumą lemia ištir-
pusių mineralų kiekis. Kuo 
didesnės mineralizacijos van-
duo, tuo sūresnis jis bus. To-
dėl, jei natūralus mineralinis 
vanduo sūrus, reiškia, kad ja-
me yra kalcio, kalio, magnio, 
natrio, chlorido – mineralų, 
kurie reikalingi organizmui ir 
kurie yra mikro mitybos pa-
grindas“, – pasakoja „Mano 
šeimos klinikos“ šeimos gy-
dytoja Jūratė Ivanauskienė.

Be to, specialistai ragi-
na sūrų mineralinį vandenį 
rinktis karštomis dienomis, 
po pirties, intensyviai spor-
tuojant ar kitaip judant. Iš-
gėrus porą stiklinių sūraus 
vandens, organizmas ne tik 
atgaus prarastus skysčius, 
bet ir bus papildytas natūra-
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Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

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

prenumeruok.lt. 

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

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

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

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

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

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

Malkas ir viengubo pjovimo len-
tas. Tel. 8 675 17683.

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

Perka
Brangiai senus gintaro karolius 
(2000 Eur/100 g), gintaro gaba-
lus, sages, pakabukus. Tel. 8 674 
61640.

PASLAUGOS

Naujai, moderniai įrengtoje 
spaudykloje spaudžiame ir 
pasterizuojame obuolių sul-
tis. Priėmimas neribojamas. 
Buvę UAB „EKO SULTYS“. 
Adresas: Piliakalnio g. 2, Prie-
nai. Tel. 8 606 10196.  

Obuolių spaudykla 
spaudžia ir pasterizuoja 
sultis. Mus rasite adresu: 
Juodaraisčio g. 18, netoli 

Klebiškio. Tel.: 8 682 59897, 
8 618 65360.

Paskolos!!! Suteikiame paskolas 
ir refinansuojame Jūsų skolas (ir 
antstolių) iki 10 000 Eur laikotar-
piui iki 48 mėn. Konkurencingai 
mažiausios palūkanos rinkoje. 
AKCIJA - PASKOLAS iki 1000 Eur 
laikotarpiui iki 6 mėn. suteikiame 
nemokamai - be palūkanų. Kon-
sultuojame pensijų II-III kaupimo 
pakopos klausimais. Tel. 8 601 
50935.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

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

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

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

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.

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

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

7 metų karvę (veršiavosi 2018 m. 
kovo mėn.). Tel. 8 650 79664.

7 metų karvę. Tel. 8 645 06200.

Šieną, šiaudus „kitkomis“. Elek-
trinį bulvių rūšiuotuvą. Tel. 8 
615 90307.

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.

Superkame nerūšinius obuolius. 
Tel. 8 600 20174.

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.

IŠNUOMOJA
70 kv. m ploto patalpas Birštone. 
Tinka įvairiai veiklai.Tel. 8 674 
46484.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

Parduoda
„Ford Focus“ (2001 m. 1,8 l, D, 
85 kW, nesurūdijęs, odinis salo-
nas), „VW Transporter Caravele 
T4“ (1991 m. 1,9 l, D, 8 sėdimos 
vietos, nesurūdijęs, perdažytas), 
dviašę lengvojo automobilio 
priekabą. Tel. 8 655 10847.

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

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

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

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

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

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

Garažą Revuonos g. Tel. 8 695 
34799.

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

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

Brangiai perkame įvairaus bran-
dumo miškus: jaunuolynus, pri-
bręstančius, brandžius. Tel. 8 
625 44123.

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Keičia
2 k. bt. (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. 

Nekilnojamasis 
turtas

Geriausia pagalba perkant ir 
parduodant Jūsų nekilnojamąjį 
turtą be jokių rūpesčių! Išsa-
mios konsultacijos, vertinimas, 
atvykimas į vietą. Garantuojame 
kokybę ir pateisiname lūkesčius! 
Nekilnojamojo turto agentūra 
„21 Amžius“. Tel. 8 683 91121. 
www.nta21.lt. 

Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (III a. 5 a. n.) Stadiono g., 
Prienuose. Tel. 8 615 66385.

2 k. bt. (50 kv. m, IV a. 6 a. mū-
riniame name) Stadiono g., Prie-
nuose. Tel. 8 682 07294.

2 k. bt. (56 kv. m, IV a., renovuotas 
namas, su visais esamais baldais 
ir buitine technika, yra balkonas, 
džiovykla) Statybininkų g. ir gara-
žą Revuonos g. (netoli PC „Norfa“, 
Prienuose. Tel. 8 604 48085.

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

4 KAMBARIŲ BUTUS
4 k. bt. (77 kv. m, III a. 4 a. mū-
riniame name, nepereinami 
kambariai, autonominis dujinis 
šildymas (atjungta nuo miesto 
šildymo), dalis renovuota, 34 000 
Eur). Statybininkų g., Prienuose. 
Tel. 8 675 08383, padelskas@
yahoo.com

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

Gyvenamąjį namą su ūkiniu 
pastatu (namas 150 kv. m, tin-
kamas naudoti privačiam vaikų 
darželiui, slaugai, 20 a žemės) 
Eigulių g. 14, Prienuose. Tel. 8 
619 78963.

Namą (112 kv. m, įrengtas, medi-
nis, su baldais, buitine technika, 
ūkiniai pastatai, šildymas kietu 
kuru, tinka komercinei veiklai) 
Prienuose. Tel. 8 602 77220.

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

REKLAMA



11
ŠEŠTAdIENIS, �018 m. rugPjūČIo �5 d., www.NAujASISgEluPIS.lT

SKElBImAI

REKLAMA

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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.

Metalo apdirbimo įmonei, ga-
minančiai maisto pramonės 
įrengimus, Kaišiadorių raj., Do-
vainonyse, reikalingas šaltkalvis. 
Reikalavimai: būtina mokėti 
skaityti brėžinius. Į darbą ir iš 
darbo vežame įmonės transpor-
tu. Darbo užmokestis sutartinis. 
Tel. 8 656 01720,  viktoras@
dovaina.lt.

Vilkiko vairuotojas dirbti 
Europoje. 

Taip pat transporto įmonei 
reikalinga buhalterė. 

Tel. 8 676 45484.

G. Navickienės odontologiniam 
kabinetui reikalinga padėjėja. Tel. 
8 699 60165.

Reikalinga virtuvės pagalbinė 
darbuotoja Prienuose. Darbas 
pamainomis. Reikalinga (-as) picų 
kepėja (-as). Apmokome. Galima 
važinėti su kitais darbuotojais 
iš N. Ūtos ir Balbieriškio. Tel. 8 
650 41148.

Medžio perdirbimo 
įmonei,esančiai Jiezne, 
reikalingi darbuotojai: 

autokrautuvo vairuotojai, 
kūrikai, gateristas, stalius, 

staklininkai, obliavimo staklių 
operatoriai. 

Tel.: 8 606 00570, Vytautas.

Dedame grindis, laminatą, ka-
lame vidaus ir lauko dailylen-
tes, montuojame gipskartonį, 
statome karkasines verandas, 
keičiame stogų dangas, dedame 
langus, duris. Kiti dailidės darbai. 
Taisome langų, durų angokraš-
čius. Tel. 8 601 48676.

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

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

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

Mini ekskavatoriaus 3,3 t. nuoma. 
Tranšėjų kasimas vandentiekiui, 
elektrai, nuotekoms, drenažui ir 
kiti darbai. Tel. 8 645 20612.

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

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

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.

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. 

Nebrangiai taisau automobilių 
kėbulus, bamperius. Panaikinu 
rūdis, paruošiu ir nudažau. Tel. 8 
603 19643.

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.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

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

8 614 38124. 

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

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

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

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.

Nestandartinių medinių 
baldų, laiptų, palangių ir 

kt. gamyba, baldų  
restauravimas ir remontas. 

Žaisliniai baldai, žaislai, 
originalūs proginiai  

suvenyrai. 
Darbų pavyzdžiai: 

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

Tel. 8 687 91723.

Darbuotojas stalių dirbtuvėse 
laiptų gamybai. Patirtis - privalu-
mas. Tel. 8 611 26278.

Vištienos apdirbimo įmonei 
– darbuotojas (reikalinga B kat.) 
Birštono vnk. Tel. 8 686 69599.

Autoservisui – automobilių 
meistras Prienuose. Tel. 8 687 
27001.

Kviečia

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Rugpjūčio 26 d. 13 val. Naujo-
sios Ūtos seniūnijoje, Serbenti-
nės kaime, Aldonos Lietuvinin-
kienės sodyboje – 13-oji klojimo 
teatro šventė „Vėtrungė 2018“. 

Dalyvaus mėgėjų teatrai iš Pa-
nevėžio, Elektrėnų, Dusmenų, 
Prienų, Jiezno, Naujosios Ūtos. 
Įėjimas nemokamas.

Rugpjūčio 27 d. kviečiame kartu 
pagerbti Prienų žydų žudynių 
aukas. 17.30 val. – Minėjimas 
Prienų žydų žudynių vietoje 
(Kęstučio g., Prienai). 18.30 val. 
– Parodos „Išsigelbėjęs Lietuvos 
žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ 
lankymas su gidu Prienų krašto 
muziejuje. 

Rugpjūčio 31 d. Paprienės sta-
dione – Prienų rajono 2018 
m. futbolo čempionato 2-ojo 
rato varžybos. 18.30 „Ringis“ 
– „Kalniečiai“ 19.30 „Pozityvus“ 
– „Stadionas“ 19.30 „Jieznas“ 
– „Ąžuolas“

Rugsėjo 7 d. Paprienės stadi-
one – Prienų rajono 2018 m. 
futbolo čempionato 2-ojo rato 
18.30 „Jieznas“ – „Ringis“ 19.30 
„Pozityvus“ – „Kalniečiai“ 19.30 
„Ąžuolas“ – „Prienai“

Rugsėjo 8 d. 13 val. – tradiciniai 
poeto, kraštiečio Justino Mar-
cinkevičiaus kūrybos skaitymai 
„Ant Lietuvos mano širdis pate-
kėjo“ poeto gimtinėje (Važatkie-
mio k., Ašmintos sen.). Į renginį 
iš Prienų Laisvės aikštės 12.20 
val. išvyks užsakytas autobusas 
(autobusas stovės prie Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro). 
Pageidaujančius vykti prašome 
registruotis telefonais (8 319 60 
379, 8 652 99077 iki rugsėjo 7 
d. 15 val. 

Rugsėjo 29 d. (šeštadienį) Prie-
nų sporto arenos (Pramonės 
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 tau-
todailininkus, amatininkus, 
ūkininkus, prekybininkus,  daly-

NUKelta Į 12 p. 

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė, gaminanti sausus pusryčius, 
traškučius, sūrius bei saldžius užkandžius, pusgaminius maisto pra-

monei bei tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą –

technologinių įrengimų 
operatoriams(ėms) ir  

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

Kreiptis: Birutė, tel. 8 656 22104.
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nuojama  paroda „Lietuviškoji 
enciklopedija“. Muziejaus lan-
kytojai galės ne tik susipažinti su 
leidiniais, bet ir juos paskaityti. 
Tai pirmoji „Spaudos Fondo“ 
lietuviška enciklopedija, išleista 
bendradarbiaujant su Lietuvių 
katalikų mokslo akademija. Par-
oda veiks iki rugpjūčio 18 d.

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

Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Antano 
Sadecko tremties paveldo foto-
grafijų paroda „Negrįžusiems“. 
Paroda veiks iki rugpjūčio 29 d.

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama sporto žurnalisto, 
sporto fotografo Alfredo Plia-
džio fotografijų paroda „Sporto 
akimirkos“.

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

vauti ir prekiauti šventėje. No-
rintiems prekiauti – dėl leidimų 
prašome kreiptis į Prienų miesto 
seniūniją tel. (8 319) 52 195, el. 
p. irena.stasytiene@prienai.
lt Leidimų prekiauti kaina: 14 
Eur – juridiniam asmeniui; 
5,80 Eur – fiziniam asmeniui.
Dėmesio! Mugėje nebus ga-
lima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais! Mugės pradžia – 10  
val., šventės atidarymas – 12 
val., numatoma šventės pabaiga 
– 17 val. Šventės programa bus 
paskelbta interneto svetainėje 
www.prienai.lt

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų paro-
da „Kalnai iš arti“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotogra-
fijų 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 pir-
madieniais–šeštadieniais nuo 
10.00 val. iki 16.00 val. ekspo-

HOROSKOPAS
Rugpjūčio 27 - rugsėjo 2 d.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

VIOLETA RIAUBIŠKyTĖ–TARASOVIENĖ
Stichija: žemė

Planeta: merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis

Akmuo: karneolis ir nefritas
Spalvos: mėlyna ir geltona

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje tikėkite tik ar-
timiausiais draugais. Kiti nebus 
linkę jums sakyti to, ką iš tiesų 
mano. Antroje savaitės pusėje 
ypač atidžiai galvokite, ką kal-
bate - aplinkiniai bus linkę jūsų 
žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl 
pašalinio žmogaus gali kilti konf-
liktas namuose.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Pirmomis savaitės dienomis ne-
sibaiminkite ilgalaikių investicijų. 
Tai bus protingas sprendimas. jei 
neimsite pagaliau spręsti įsisenė-
jusios problemos, antroje savaitės 
pusėje galite susikivirčyti su arti-
mu draugu.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje nesidrovėkite 
progai pasitaikius viešai pasisa-
kyti - būsite atidžiai išklausytas ir 
deramai įvertintas. Ketvirtadienį 
ar penktadienį turėtų pasitaisy-
ti finansinė padėtis. Visą savaitę 
būkite ypač atidus skaitydamas 
ir pasirašinėdamas oficialius do-
kumentus ir niekada nesakykite 
“taip”, jei turite omenyje “ne”.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

jau pirmadienį turėtumėte gau-
ti papildomų pajamų, o gal at-
siras galimybė palypėti karjeros 
laiptais. Kad ir kaip ten būtų, 
veikti reikės greitai ir ryžtingai. 
Ypač didelės naudos gali atneš-
ti projektas, pradėtas savaitės 
pabaigoje.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Pirmadienį nepasirašinėkite jokių 
sutarčių ir apskritai verčiau nesi-
tarkite dėl svarbių dalykų - reali 
padėtis visai kitokia nei jūs įsivaiz-
duojate. Kelionė savaitės vidury-
je bus sėkminga. Ketvirtadienį ar 
penktadienį galite tapti paskalų 
objektu. Šeštadienį galima įdo-
mi pažintis.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Savaitės pradžioje užsiimti šiaip 
jau nebūdinga jums veikla bū-
tų labai pravartu - tai sužadintų 
jūsų kūrybines jėgas. Šią savaitę 
emocinis ryšys su žmonėmis bus 
stiprus ir nuoširdus, bet realios 
pagalbos konkrečiuose darbuose 
verčiau iš nieko nesitikėkite - teks 
pasikliauti savo jėgomis.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje galimi rūpesčiai 
namuose. jei paklausysite protingo 
patarimo, finansinės investicijos sa-
vaitės viduryje turėtų būti sėkmin-
gos. Savaitgalį, užuot ėjęs į sve-
čius, verčiau pasikvieskite draugus 
pas save.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Saugokitės - savaitės pradžioje jus 
gali apgauti ar kaip kitaip nuvilti 
žmogus, kuriuo visiškai pasitikite. 
Antroje savaitės pusėje daug rū-
pesčių kels netikėtai didelės pinigi-
nės išlaidos. Turite pagaliau išmokti 
sakyti “ne”. Ilgainiui veikiausiai pra-
rasite susidomėjimą projektu, kurį 
su tokiu užsidegimu šią savaitę ke-
tinate pradėti.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Prieš siūlydamasis padėti, gerai pa-
galvokite, ar turite tam pakankamai 
laiko, ypač pirmoje savaitės pusėje. 
Neapsvarstęs visų niuansų galite 
prarasti taip sunkiai įgytą pasitikėji-
mą. Šią savaitę teks daug bendrauti 
su žmonėmis, bet rezultatais vei-
kiausiai liksite nepatenkintas. Ypač 
sunku bus rasti bendrą kalbą su prie-
šingos lyties atstovais.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje sudaryti 
verslo sandėriai bus pelningi. Trum-
pa dalykinė kelionė antroje savaitės 
pusėje bus maloni ir naudinga. Sa-
vaitgalį visą savo energiją skirkite 
namų ūkiui. Tikriausiai jau pribren-
do reikalas iš esmės pakeisti savo 
gyvenimo kokybę.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę paskolintų pinigų vei-
kiausiai nebeatgausite niekada. gal 
verčiau padėti protingu patarimu? Tik 
pasistenkite primygtinai neprimesti 
savo nuomonės - ištikus nesėkmei 
neabejotinai liktumėt kaltas. jei šį sa-
vaitgalį nuspręsite kiek atsipalaiduoti 
ir pasilinksminti, tai gali jums kainuo-
ti kiek brangiau nei planavote.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Pirmoje savaitės pusėje teks gerokai 
paplušėti. Vargu ar tilpsite į įprastinę 
darbo dieną. jei savaitei įpusėjus 
pastebėsite pridaręs klaidų, verčiau 
taisykite jas nedelsdamas - vėliau 
tai padaryti bus labai nelengva. jūsų 
sunkiai nuspėjamas elgesys savait-
galį gali sukelti konfliktą namuose.
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TV ProgrAmA

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugpjūčio �5 d. Sekmadienis, rugpjūčio �� d. Pirmadienis, rugpjūčio �� d. Antradienis, rugpjūčio �8 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Klausimėlis.lt. 06:35 
Gimę tą pačią dieną 07:30 Šven-
tadienio mintys 08:00 Gimtoji že-
mė 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų 
pasakos 10:00 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 11:00 premjera. 
Kačių aBC 4 11:45 pasaulio do-
kumentika. Viduriniųjų Rytų gam-
ta 12:40 pasaulio dokumentika. 
premjera. pavojingoji žemė. 13:35 
puaro 15:20 Gamtos inspektoriai 
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą) 16:00 Istorijos detektyvai 
16:50 Vasara su „Dviračio žinio-
mis” 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
(su vertimu į gestų k.) 18:00 Klau-
simėlis.lt. 18:30 pramoginė laida 
„editos šou” 19:30 Savaitė 20:25 
loterijos „Keno loto” ir „Jėga” 
20:30 panorama 20:52 Sportas 
21:00 laisvės kaina. partizanai.  
21:50 Skuba tik kvailiai 23:40 
premjera. Mergina ant tilto 01:10 
pasaulio dokumentika. Viduriniųjų 
Rytų gamta 02:05 pasaulio doku-
mentika. pavojingoji žemė. 02:55 
Kačių aBC 4 03:40 lengvai ir 
linksmai! „Žuvėdra” 04:00 Klausi-
mėlis.lt. 04:15 puaro 

 
06:30 Žvėrelių būrys (17) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (5) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (4) 07:45 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (5) 08:10 pabai-
siukas Bansenas (18) 08:35 Links-
mieji tomas ir Džeris (6) 09:00 
Ogis ir tarakonai (23-25) 09:30 
KINO pUSRYČIaI. asteriksas nu-
stebina Cezarį 10:55 Kaukė 12:55 
Kaip valgyti keptus sliekus 14:40 
Džekis Čanas. pirmasis smūgis 
16:25 Sutrikusi mafija 18:30 Ži-
nios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 Teleloto 20:35 Aloha 22:40 
Diktatorius 00:15 pjūklas 2 01:55 
Devyni jardai 

 
05:15 Moderni šeima 05:35 Mo-
derni šeima 06:15 Televitrina 
06:30 aladinas 07:00 ančiukų is-
torijos 07:30 Žvaigždžių karai. Su-
kilėliai 08:00 aladinas 08:30 Kobra 
11 09:30 Šefai vikingai 10:00 Bibli-
otekininkai 11:00 Garfildas 2 12:45 
ponia Dautfajė 15:10 Sugrįžimas 
į Nimės salą 17:00 Simpsonai 
17:25 Į šiaurę 18:30 tV3 žinios 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 persis Džeksonas ir 
Olimpo dievai: žaibo vagis 21:55 
Išpirka - milijardas 01:00 30 naktų 
paranormalių reiškinių su Šėtono 
apsėsta mergina su drakono ta-
tuiruote 02:20 Vienas šūvis. Dvi 
kulkos 04:25 Kastlas

 
06:30 Baltijos galiūnų čempiona-
tas. akmenė 07:30 auklė (111) 
08:00 auklė (112) 08:30 Tauro ra-
gas 09:00 Baltijos galiūnų čempi-
onatas. IV etapas. Rokiškis 10:00 

Vaikai šėlsta (17) 10:30 Džiunglių 
princesė Šina (15) 11:30 Mažiau-
si iš mažiausių 12:40 Anthonis 
Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(3) 13:40 ekstrasensų mūšis (9) 
16:00 Reali mistika (47) 17:05 
Nusikaltimų tyrėjai (6) 18:15 Kas 
žudikas? (2) 19:30 Nemiga (7) 
20:30 Nemiga (8) 21:30 Juoda-
sis sąrašas (17) 22:30 Okupuo-
ti (3) 23:30 Okupuoti (4) 00:25 
ekstrasensų mūšis (9) 02:20 Ne-
bijok tamsos 

 
05:30 Grilio skanėstai 06:00 Skin-
siu raudoną rožę 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 „pa-
saulis iš viršaus“ 07:55 „pasaulio 
turgūs. Florencija“ 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 Šiandien kimba 
10:00 „pavojingiausios kelionės. 
laosas“. 10:35 „pavojingiausios 
kelionės. Madagaskaras“. 11:10 
ekovizija 11:20 Grilio skanėstai 
11:50 „Mesingas. aplenkiantis 
laiką“ (5; 6) 13:50 „Viskas dėl 
tavęs“ (7; 8) 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Grįžtu namo 16:55 
„pasaulis iš viršaus“ 17:30 „Ge-
riausios nardymo vietos“ 18:00 Ži-
nios 18:27 Orai 18:30 „Geriausios 
nardymo vietos“ 19:00 „Jekaterina 
Didžioji“ (7) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Jekaterina Didžioji“ 
(8) 21:30 Skinsiu raudoną rožę 
22:00 Žinios 22:27 Orai 22:30 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ (7; 
8) 00:40 „Viskas dėl tavęs“ (3; 4) 
02:45 „Merdoko paslaptys“ (1/11; 
1/12) 04:15 Skinsiu raudoną rožę 
04:40 „Rasputinas“ (6) 

 
06:15 Televitrina 06:30 ledo ke-
lias 07:30 Įelektrintas ledas 08:30 
Iš peties 09:30 Vienam gale ka-
blys 10:00 Žvejo nuotykiai 11:00 
pragaro kelias 12:00 Jokių kliū-
čių! 13:00 Hipopotamų pragaras 
14:00 Įelektrintas ledas 15:00 
ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 
19:00 Amerikos talentai 21:00 Ži-
nios 21:58 tV3 orai 22:00 pakar-
tok! 23:00 Kalėjimo bėgliai 00:10 
Non-Stop 02:10 8 jūrų laivyno bū-
rys. Už priešo linijos 

 
05:30 panorama. HD 05:52 Spor-
tas. Orai. 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 lRt OpUS 
ORe. Markas palubenka. 07:05 
Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus albumas. 07:45 
Kultūrų kryžkelė. trembita. 08:00 
Kultūrų kryžkelė. Menora. 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiu-
vinis. 08:30 Krikščionio žodis. 
08:45 Kelias 09:00 Euromaxx 
09:30 premjera. Gamtosaugos 
idėjos 10:00 aRtS21 10:30 pra-
dėk nuo savęs 11:00 Septynios 
Kauno dienos 11:30 Durys atsi-
daro 12:00 Teatras 13:00 Linija, 
spalva, forma 13:30 Stop juosta 
(su vertimu į gestų k.) 14:00 Le-
gendos 14:50 Šventadienio min-
tys 15:15 Vienuolynų kelias lie-
tuvoje 15:45 laumės juosta 2018 
17:05 Kultūros teismas 17:55 Nes 
man tai rūpi 18:45 Mano tėviškė. 
19:00 Mūsų miesteliai 19:50 Isla-
mas ir Vakarai 21:35 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus. 
Svečias – operos žvaigždė erwin 
Schrott (Urugvajus) 22:30 Saulius 
petreikis ir Šv 00:00 anapus čia ir 
dabar 00:45 Kino žvaigždžių alė-
ja. Mėnulis virš paradoro 02:25 
Stambiu planu 

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
09:05 Senis 10:05 premjera. Štut-
garto kriminalinė policija 8 10:50 
Komisaras Reksas 11:40 Giminės 
12:35 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 Lo-
terija „Keno Loto” 14:00 Savaitė 
Ved. Nemira pumprickaitė. HD 
14:55 100 valandų lietuvai 15:30 
laba diena, lietuva 16:00 Žinios 
16:15 laba diena, lietuva 17:30 
Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į 
gestų k.) 18:00 laba diena, lie-
tuva 18:15 Auksinis protas 19:30 
100 valandų lietuvai. „Kultūringai 
su Nomeda” 20:25 Loterija „Ke-
no Loto” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas 21:29 
loterija „Jėga” 21:30 100 valandų 
Lietuvai 22:30 Vasara su „Dviračio 
žiniomis” 23:00 premjera. aukš-
tuomenės daktaras 8 23:45 Štut-
garto kriminalinė policija 8 00:30 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 01:00 
lRt radijo žinios 01:05 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi 4.  

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(285-287) 07:30 Keista šeimy-
nėlė (9) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (185) 08:55 Rytas su 
LNK 10:55 ponas Bynas (13) 
11:25 Meilės sparnai (51-52) 
13:25 Gyvenimo daina (60) 14:25 
Dvi širdys (1059-1062) 16:30 
Labas vakaras, Lietuva 17:35 
Gyvenimiškos istorijos 18:30 Ži-
nios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Tautos tarnas 
(18-19) 21:00 Bus visko 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS pa-
skutinė kulka 00:20 Kultas (12) 
01:10 Aloha 

 
05:15 Mažylė Houp 06:10 Tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 Bibliotekininkai 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Kobra 
11 13:00 pažadėtoji 15:00 Simp-
sonai 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 21:00 Kam ta meilė? 
21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
tV3 sportas 22:27 tV3 orai 22:30 
Bagažo atsiėmimas 00:05 CBGB 
klubas 02:05 amerikos gangsteris 
04:50 Moderni šeima 

 
06:00 auklė (113-115) 07:30 Ki-
jevo operatyvinė grupė (1) 08:30 
Farų karai (2) 09:30 teisingumo 
agentai (2) 10:35 Kobra 11 (4) 
11:40 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (2) 12:40 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (10) 13:45 Kijevo ope-
ratyvinė grupė (2) 14:50 Farų 
karai (3) 15:50 teisingumo agen-
tai (3) 16:55 Kobra 11 (5) 18:00 

Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (3) 19:00 Muchta-
ro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(11) 20:00 DelFI dėmesio cen-
tre 20:30 Info diena 21:00 Kapų 
plėšikė lara Kroft 23:00 Sveiki 
atvykę į spąstus 00:50 Juodasis 
sąrašas (17) 01:40 Okupuoti (3) 
02:30 Okupuoti (4) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“. 05:35 
„Baltoji vergė“ (50) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. Gražina pigagaitė“. 07:10 
Šiandien kimba 08:10 „Delta“ 
(2/7) 09:15 „Moterų daktaras“ 
(2/13) 10:20 „Neišsižadėk“ (32) 
11:25 „Krikšto tėvas“ (5) 12:30 
„Bitininkas“ (1/3) 13:35 tV par-
duotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/10) 14:55 „Gurovo bylos. Savi-
valė“ (3) 16:00 Reporteris 16:30 
Vasara tiesiogiai su D 16:57 Orai 
17:00 „Moterų daktaras“ (2/60) 
18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 
Rubrika „Saugi vaikystė“.” 19:00 
„Bitininkas“ (1/20) 20:00 Repor-
teris 20:30 Vasara tiesiogiai su D 
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (1/2) 
22:00 Reporteris 22:52 Orai 22:55 
Rubrika „Saugi vaikystė“.” 23:00 
2018 m. „Formulės-1“ čempiona-
tas. Belgijos Gp apžvalga. 00:05 
„Delta“ (2/7) 01:05 „Iššūkis“ (4/8) 
02:00 „Krikšto tėvas“ (4) 02:45 
„Neišsižadėk“ (27) 03:35 „Tarp 
meilės ir neapykantos“ (3) 04:20 
„Krikšto tėvas“ (4) 

 
06:05 Televitrina 06:20 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 07:00 
pragaro kelias 08:00 Kaulai 09:00 
Nuo amato iki verslo 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 13:30 Iš peties 14:30 
Televitrina 15:00 6 kadrai 15:25 
Kaulai 16:25 CSI Majamis 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vai-
kų 18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 
Univeras. Naujas bendrikas 20:30 
Saša ir tania 21:00 Žinios 21:28 
Orai 21:30 pašėlęs policininkas 
22:30 Naša Raša 23:00 Du mie-
gamieji, viena vonia 00:00 Bebai-
mis 01:55 Jokių kliūčių! 

 
05:00 panorama. HD 05:30 Die-
nos tema. 05:50 Sportas. Orai. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2018 
07:05 pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai 07:15 Detektyvė Miretė 07:30 
Stebuklingoji Boružėlė 07:50 Stop 
juosta. (su vertimu į gestų k.) 
08:20 atspindžiai. paveldo kolek-
cija. 08:50 Kaip atsiranda daiktai 
10 09:15 labas rytas, lietuva. 
12:15 Japonijos žlugimas 13:10 
Durys atsidaro 13:40 Islamas ir 
Vakarai  15:20 premjera. alvinas 
ir patrakėliai burundukai 2  15:30 
Džiunglių būrys skuba į pagalbą 2 
15:40 Nauji piterio peno nuotykiai 
1  16:05 Kaip atsiranda daiktai 10  
16:30 Sakrališkas laikas su „Gra-
ces & Voices”. 17:35 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom” 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Rusų ga-
tvė.  18:30 Kelias į namus 19:00 
aRtS21 19:30 Meilė kaip mėnu-
lis 20:25 prokurorai 21:15 Įvykis 
22:30 tiltas per Kvai upę 01:05 
DW naujienos rusų kalba. 01:20 
Dabar pasaulyje 01:50 Džiazo 
muzikos vakaras. XXX tarptauti-
nis džiazo festivalis 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 10:05 
premjera. Štutgarto kriminalinė 
policija 8 10:50 Komisaras Reksas 
11:40 Giminės 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to” 14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. Seserys 
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 18:15 Auksinis 
protas 19:30 100 valandų lietu-
vai. „(Ne)emigrantai” 20:25 Lote-
rija „Keno Loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas 
21:29 loterija „Jėga” 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija 22:30 Vasa-
ra su „Dviračio žiniomis” 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 8 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 8 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4. 02:00 lRt radijo žinios 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(288-290) 07:30 Keista šeimynėlė 
(10) 07:55 Volkeris, teksaso rein-
džeris (186) 08:55 Rytas su lNK 
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai 
(53) 12:25 Meilės sparnai (54) 
13:25 Gyvenimo daina (61) 14:25 
Dvi širdys (1063-1066) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 tautos tarnas (20) 
20:30 tautos tarnas (21) 21:00 
Bus visko 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 Va-
KaRO SeaNSaS apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija 00:35 Kultas (13) 
01:25 paskutinė kulka 

 
05:00 Kastlas 05:40 Mažylė Houp 
06:10 Televitrina 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 06:55 Simp-
sonai 07:25 Simpsonai 07:55 
Kam ta meilė? 08:25 paskutinis 
iš Magikianų 08:55 Meilės sūku-
ryje 10:00 tai - mano gyvenimas 
12:00 paskutinis iš Magikianų  
13:00 pažadėtoji 15:00 Simpsonai 
15:30 Simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 pasku-
tinis iš Magikianų 21:00 Kam ta 
meilė? 21:30 tV3 vakaro žinios 
22:22 tV3 sportas 22:27 tV3 
orai 22:30 linkėjimai iš paryžiaus 
00:30 Kastlas 01:25 Kaulai 02:20 
Rouzvudas 03:10 Ekstrasensai 
tiria 04:05 Moderni šeima 04:30 
Naujokė

 
06:00 auklė (116-118) 07:30 Ki-
jevo operatyvinė grupė (2) 08:30 
Farų karai (3) 09:30 teisingumo 
agentai (3) 10:35 Kobra 11 (5) 
11:40 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (3) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 

(11) 13:45 Kijevo operatyvinė gru-
pė (3) 14:50 Farų karai (4) 15:50 
teisingumo agentai (4) 16:55 Ko-
bra 11 (6) 18:00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (4) 
19:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (12) 20:00 DelFI 
dėmesio centre 20:30 Info diena 
21:00 Galutinis tikslas 23:00 Kapų 
plėšikė lara Kroft 00:50 Strėlė (1) 
01:40 Nusikaltimų tyrėjai (5)  

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (51) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 Skinsiu rau-
doną rožę 07:40 Vasara tiesiogiai 
su D 08:10 „Delta“ (2/8) 09:15 
„Moterų daktaras“ (2/14) 10:20 
„Neišsižadėk“ (33) 11:25 „Krikšto 
tėvas“ (6) 12:30 „Bitininkas“ (1/4) 
13:35 tV parduotuvė 13:50 „Glu-
chariovas“ (2/11) 14:55 „Gurovo 
bylos. Savivalė“ (4) 16:00 Repor-
teris 16:30 Vasara tiesiogiai su D 
16:57 Orai 17:00 pReMJeRa. 
„Moterų daktaras“ (3/1) 18:00 
Reporteris 18:57 Orai 19:00 „Bi-
tininkas“ (1/21) 20:00 Reporte-
ris 20:30 Vasara tiesiogiai su D 
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (1/3) 
22:00 Reporteris 22:57 Orai 23:00 
„Gluchariovas“ (2/7) 00:05 „Delta“ 
(2/8) 01:05 „Bitininkas“ (1/1) 02:00 
„Krikšto tėvas“ (5) 02:45 „Neišsi-
žadėk“ (28) 

 
06:10 Televitrina 06:30 Saša ir 
Tania 07:00 pragaro kelias 08:00 
Kaulai 09:00 Sandėlių karai 09:30 
CSI Majamis 10:30 Simpsonai 
11:00 Simpsonai 11:25 Kobra 11 
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 
Vedęs ir turi vaikų 13:25 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:00 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:30 Televitri-
na 15:00 6 kadrai 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. 
Naujas bendrikas 20:30 Saša 
ir Tania 21:00 Žinios 21:28 Orai 
21:30 Kolumbiana 23:40 pėdsa-
kai 00:55 Daktaras Hausas 01:45 
amerikiečiai 02:40 6 kadrai 03:05 
trapučio parkas

 
05:00 panorama. HD 05:30 Die-
nos tema. 05:50 Sportas. Orai. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2017” 07:10 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
2 07:25 Nauji piterio peno nuoty-
kiai 1 07:50 Kelias į namus. 08:20 
Septynios Kauno dienos. 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 
labas rytas, lietuva. 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Ale-
zija. paskutinis mūšis 13:10 Na-
cionalinis turtas. 13:35 Nes man 
tai rūpi 14:25 Vėjas iš Rytų 15:20 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 15:30 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 10 16:30 
laba diena, lietuva. 18:00 Misija 
18:30 atspindžiai 19:00 laisvės 
vėliavnešiai 19:30 Meilė kaip mė-
nulis 20:25 Žmonės, kurie sukūrė 
lietuvą 21:15 Invazija. antrojo 
pasaulinio karo pradžia  22:10 
antradienio detektyvas. premjera. 
Komisarė lanc 00:10 DW naujie-
nos rusų kalba

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite 06:35 prem-
jera. paranormanas 08:05 Be-
atos virtuvė 09:00 labas rytas, 
Lietuva 11:45 pasaulio doku-
mentika. Gyvūnų išgyvenimo 
strategija  12:40 pasaulio do-
kumentika. premjera. Metų lai-
kai 13:35 premjera. Džesika 
Flečer 4 15:20 Gamtos inspek-
toriai 15:43 Loterija „Keno Loto” 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.) 
18:00 Klausimėlis.lt. 18:30 Na-
cionalinė paieškų tarnyba 19:30 
Stilius 20:25 Loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas 21:00 Juozo 
erlicko kūrybos vakaras „Įrašy-
siu į knygą Raudonąją” 00:00 
Kirpėjos vyras 01:20 Vinetu. 
paskutinė kova 03:30 pasaulio 
dokumentika. Metų laikai 04:25 
Džesika Flečer 4

 
06:30 Žvėrelių būrys (16) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (4) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (3) 07:45 Svei-
ki atvykę į “Veiną” (4) 08:10 pa-
baisiukas Bansenas (17) 08:35 
linksmieji tomas ir Džeris (5) 
09:00 Ogis ir tarakonai (20-22) 
09:30 Drakonų kova. Super (39) 
10:00 KINO pUSRYČIaI Romos 
gladiatorių nuotykiai 11:50 trys 
nindzės. pusdienis pramogų 
parke 13:45 paskutinis veiks-
mo filmų herojus 16:25 Tai kur 
po velnių tie Morganai? 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 SUpeRKINaS De-
besuota, numatoma mėsos ku-
kulių kruša 2 21:20 Devyni jar-
dai 23:20 Specialiosios agentės 
01:00 eliziejus 

 
05:45 Moderni šeima 06:15 Te-
levitrina 06:30 aladinas 07:00 
ančiukų istorijos 07:30 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 08:00 aladi-
nas 08:30 Kobra 11 09:30 Mais-
to kelias 10:00 Bibliotekininkai 
11:00 Garfildas 12:35 Gerasis 
dinozauras 14:20 Nimės sala 
16:10 Simpsonai 16:45 Eks-
trasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:17 tV3 sportas 19:22 tV3 
orai 19:25 Eurojackpot 19:30 
Vaikų darželio policininkas 21:50 
amerikos gangsteris 01:20 Ko-
mando 03:00 Fenikso skrydis 
04:55 Rouzvudas 

 
06:15 auklė (106-110) 08:45 
Sveikatos ABC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (10) 
09:30 apie žūklę 10:00 Vaikai 
šėlsta (16) 10:30 Džiunglių prin-
cesė Šina (14) 11:30 Baltieji lo-
kiai 12:40 anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai (2) 13:40 

ekstrasensų mūšis (8) 16:00 
Reali mistika (46) 17:05 Nusi-
kaltimų tyrėjai (5) 18:15 Kas žu-
dikas? (1) 19:30 Dainuok mano 
dainą 21:30 MaNO HeROJUS 
Sveiki atvykę į spąstus 23:25 
AŠTRUS KINAS Nebijok tamsos 
01:20 Dainuok mano dainą 

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
Haitis“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
tailandas“ 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
„pasaulis iš viršaus“ 07:55 „pa-
saulio turgūs. Jeruzalė“ 08:30 
10 min iki tobulybės su Juriju-
mi 08:45 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Vantos lapas 10:00 Grilio 
skanėstai 10:30 Gyvenimo bū-
das 11:00 „Iššūkis“ (2/11; 2/12) 
13:00 „Baltoji vergė“ (31; 32) 
15:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 15:15 Skinsiu raudoną 
rožę 16:00 Žinios 16:13 Orai 
16:15 Rubrika „Saugi vaikys-
tė“.” 16:20 partizanų keliais 2 
16:50 Grilio skanėstai 17:25 
„Neišsižadėk“ (32) 18:00 Žinios 
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(32 tęs. 33) 20:00 Žinios 20:22 
Orai 20:25 „Mesingas. aplen-
kiantis laiką“ (7; 8) 22:00 Žinios 
22:27 Orai 22:30 „Mesingas. 
aplenkiantis laiką“ (8 tęs.) 23:00 
„Iššūkis“ (2/11; 2/12) 01:00 „Mo-
terų daktaras“ (2/3; 2/4) 02:45 
„Baltoji vergė“ (31; 32) 04:05 
„Neprijaukinti. australija“ 04:30 
„Iššūkis“ (2/11; 2/12)

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo 
kelias 07:25 Įelektrintas ledas 
08:25 Sandėlių karai 08:55 Vie-
nam gale kablys 09:25 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 10:00 
Nuo amato iki verslo 10:30 pla-
netos talentai 11:00 pragaro 
kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
Grenlandija 14:00 Įelektrintas 
ledas 15:00 ledo kelias 16:00 
Iš peties 17:00 Sandėlių karai 
18:00 Skorpionas 19:00 Ameri-
kos talentai 21:00 Žinios 21:58 
tV3 orai 22:00 Bebaimis 00:10 
patarėjas 02:20 Farai 

 
0 5 : 3 0  p a n o r a m a . ( k a r t . ) 
05:52 Sportas. Orai. (kart.) 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo!  
07:35 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė.(subtitruota, kart.) 08:05 
Misija. Vilnija.  08:30 pažvelk 
į profesiją kitaip 09:00 Mokslo 
sriuba 09:30 Sakrališkas laikas 
su „Graces & Voices”.(kart.) 
10:35 Nacionalinis turtas.(kart.) 
11:00 Vindzoro šmaikštuolės  
13:20 Klauskite daktaro 14:10 
Stilius 15:05 Giminės ir 16:00 
Euromaxx 16:30 Vėjas iš Rytų 
17:25 atspindžiai. paveldo ko-
lekcija. 18:00 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 18:45 
Izabela Roselini. Mano audrin-
gas gyvenimas 19:40 Skamba 
skamba kankliai 2018. Folkloro 
ansamblio „Dijūta” koncertas. 
20:15 aRti. Veidai.  20:30 Stam-
biu planu 21:15 Kino žvaigždžių 
alėja. premjera. Mėnulis virš pa-
radoro 23:00 lRt OpUS ORe. 
Markas palubenka 00:00 Dabar 
pasaulyje 00:30 europos kinas. 
Naujasis pasaulis 02:15 proku-
rorai 03:05 Mano tėviškė. (kart.) 
03:20 pažvelk į profesiją kitaip 
03:45 Klauskite daktaro 04:40 
Istorijos detektyvai

�1.00 val.

„Kapų plėšikė Lara Kroft“

 

�1.00 val.

„Galutinis tikslas“

 

1�.�0 val.
„Persis Džeksonas ir Olim-

po dievai: žaibo vagis“

 

1�.�0 val.

„Nimės sala“
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05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 8 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 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.) 
18:15 Auksinis protas 19:30 100 
valandų lietuvai. „Beatos virtuvė” 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Šiandien 
prieš 100 metų 21:30 Nacionali-
nė ekspedicija 22:30 Vasara su 
„Dviračio žiniomis” 23:00 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 8 
23:45 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8 00:30 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4. 02:00 lRt radijo žinios 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(291-293) 07:30 Keista šeimynėlė 
(11) 07:55 Volkeris, teksaso rein-
džeris (187) 08:55 Rytas su lNK 
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai 
(55) 12:25 Meilės sparnai (56) 
13:25 Gyvenimo daina (62) 14:25 
Dvi širdys (1067-1070) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 tautos tarnas (22) 
20:30 tautos tarnas (23) 21:00 
Bus visko 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 Va-
KaRO SeaNSaS plėšikai 00:10 
Kultas (14) 01:00 apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija 

 
05:35 Mažylė Houp 06:10 Tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 Kam ta meilė? 
08:25 paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai - 
mano gyvenimas 10:55 Tai - ma-
no gyvenimas 12:00 paskutinis iš 
Magikianų 13:00 pažadėtoji 15:00 
Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 
tV3 žinios 16:28 tV3 orai 16:30 
tV pagalba 18:30 tV3 žinios 
19:22 tV3 sportas 19:27 tV3 
orai 19:30 paskutinis iš Magikianų 
21:00 Kam ta meilė? 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:17 tV3 sportas 
22:22 tV3 orai 22:25 Vikinglotto 
22:30 Kulka į galvą 00:15 Kastlas 
01:15 Kaulai 02:05 Rouzvudas 
02:55 Ekstrasensai tiria 03:55 
Naujokė 04:45 Kastlas 

 
06:00 auklė (119-121) 07:30 Ki-
jevo operatyvinė grupė (3) 08:30 
Farų karai (4) 09:30 teisingumo 
agentai (4) 10:35 Kobra 11 (6) 
11:40 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (4) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 

(12) 13:45 Kijevo operatyvinė gru-
pė (4) 14:50 Farų karai (5) 15:50 
teisingumo agentai (5) 16:55 Ko-
bra 11 (7) 18:00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5) 
19:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (13) 20:00 DelFI 
dėmesio centre 20:30 Info diena 
21:00 amerikos nindzė 5 23:05 
Galutinis tikslas 00:55 Strėlė (2) 
01:45 Nusikaltimų tyrėjai (6)  05:05 
„Nuostabūs pojūčiai“ 

 
05:35 „Baltoji vergė“ (53) 06:20 
programa 06:24 tV parduotuvė 
06:40 Grilio skanėstai 07:10 Gy-
venimo būdas 07:40 Vasara tie-
siogiai su D 08:10 „Delta“ (2/10) 
09:15 „Moterų daktaras“ (2/16) 
10:20 „Jekaterina Didžioji“ (8) 
11:25 „Krikšto tėvas“ (8) 12:30 
„Bitininkas“ (1/6) 13:35 tV par-
duotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/13) 14:55 „Gurovo bylos. Bet 
kokia kaina“ (2) 16:00 Reporteris 
16:30 Vasara tiesiogiai su D 16:57 
Orai 17:00 pReMJeRa. „Moterų 
daktaras“ (3/3) 18:00 Reporteris 
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Verslo 
genas“.” 19:00 „Bitininkas“ (1/23) 
20:00 Reporteris 20:30 Vasara 
tiesiogiai su D 21:00 „Merginos iš 
Ukrainos“ (1/5) 22:00 Reporteris 
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Vers-
lo genas“.” 23:00 „Gluchariovas“ 
(2/9) 00:05 „Delta“ (2/10) 01:05 
„Bitininkas“ (1/3) 02:00 „Krikšto 
tėvas“ (7) 02:45 „Jekaterina Di-
džioji“ (5) 03:35 „tarp meilės ir 
neapykantos“ (6) 04:20 „Krikšto 
tėvas“ (7) 

 
06:15 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 6 kadrai 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 Nauja duktė 
23:40 pėdsakai 00:40 Daktaras 
Hausas 01:30 amerikiečiai 02:20 
6 kadrai 02:50 trapučio parkas 

 
05:00 panorama. HD 05:30 Die-
nos tema. 05:50 Sportas. Orai. 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:05 Džiunglių būrys skuba į 
pagalbą 2 07:15 Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 2 07:25 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 07:50 
linija, spalva, forma.  08:20 Lie-
tuva mūsų lūpose 08:50 Kaip 
atsiranda daiktai 10 09:15 Labas 
rytas, lietuva. 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:15 tremtiniai. 
europa 1945 metais 13:10 Eu-
romaxx 13:40 Klauskite daktaro 
14:30 Didžiosios Visatos paslap-
tys su Morganu Frimanu 4 15:20 
alvinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:30 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 15:40 Nauji piterio peno 
nuotykiai 1 16:05 Kaip atsiran-
da daiktai 10 16:30 laba diena, 
lietuva. 18:00 Kultūrų kryžkelė.  
18:35 Nacionalinis turtas 19:00 
lietuva mūsų lūpose 19:30 Meilė 
kaip mėnulis 20:25 anapus čia ir 
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30 
Senekos diena 23:15 atspindžiai. 
paveldo kolekcija. 23:45 DW nau-
jienos rusų kalba. 

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Labas 
rytas, lietuva 09:05 Senis 09:55 
Smegenų paslaptys. Marselis 
prustas. 10:05 premjera. Štutgar-
to kriminalinė policija 8 10:50 Ko-
misaras Reksas 11:35 Lietuvos 
laisvės dienos 25-mečiui. Vals-
tybės vėliavos pakėlimo ceremo-
nija Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje. 12:25 Siena 13:30 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:58 
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. Seserys 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų 
k.) 18:00 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 19:00 Renkamės iššūkius. 
Naujo lRt sezono atidarymas. 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 loterija „Jė-
ga” 21:30 Auksinis protas 22:50 
Fantastiškas penktadienis. prem-
jera. Kazino „Royale” 01:15 Štut-
garto kriminalinė policija 8 02:00 
lRt radijo žinios 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(297-299) 07:30 Keista šeimynėlė 
(13) 07:55 Volkeris, teksaso rein-
džeris (189) 08:55 Rytas su lNK 
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai 
(59) 12:25 Meilės sparnai (60) 
13:25 Gyvenimo daina (64) 14:25 
Dvi širdys (1075-1078) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 SaVaI-
tĖS HItaS Neįmanoma misija. 
Šmėklos protokolas 23:40 Bukas 
ir bukesnis 2 01:40 pasaulinė inva-
zija. Mūšis dėl los andželo 

 
05:00 Naujokė 05:25 Mažylė Houp 
06:10 Televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 Simpsonai 
07:25 Simpsonai 07:55 Biblioteki-
ninkai 08:55 Meilės sūkuryje 10:00 
tai - mano gyvenimas 12:00 Kobra 
11 13:00 pažadėtoji 15:00 Simp-
sonai 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 ledynmetis 3 
21:15 Maikas ir Deivas ieško pa-
mergių 23:25 Siaubas baubas 3 
01:05 Kastlas 01:55 Kaulai 02:45 
Rouzvudas 03:35 Ekstrasensai ti-
ria 04:35 Naujokė

 
06:00 auklė (125-127) 07:30 Ki-
jevo operatyvinė grupė (5) 08:30 
Farų karai (6) 09:30 teisingumo 
agentai (6) 10:35 Kobra 11 (8) 
11:40 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (6) 12:40 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(14) 13:45 Kijevo operatyvinė gru-
pė (6) 14:50 Farų karai (7) 15:50 
teisingumo agentai (7) 16:55 
Kobra 11 (9) 18:00 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 

(7) 19:00 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (15) 20:00 Info 
diena 21:00 pragaro vaikis 23:20 
Desperado 01:15 Strėlė (4) 02:00 
Kas žudikas? (2)  

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pavojingiausios kelionės. Kir-
gizija“. 06:20 programa 06:24 
tV parduotuvė 06:30 „pasaulio 
turgūs. Stambulas“. 06:40 Krep-
šinio pasaulyje su V 07:10 Grilio 
skanėstai 07:40 Vasara tiesiogiai 
su D 08:10 „Delta“ (2/11) 09:15 
„Moterų daktaras“ (2/17) 10:20 
partizanų keliais 2 10:50 Grįžtu 
namo 11:25 „Juodosios katės“ (1) 
12:30 „Bitininkas“ (1/7) 13:35 tV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(2/14) 14:55 „Gurovo bylos. Bet 
kokia kaina“ (3) 16:00 Reporteris 
16:27 Orai 16:30 Gyvenimo bū-
das 17:00 pReMJeRa.„Moterų 
daktaras“ (3/4) 18:00 Reporteris 
18:40 Keliauk su „Reporteriu“ 
18:52 Orai 18:55 Rubrika „Reno-
vacija. Sužinok daugiau“.” 19:00 
„Bitininkas“ (1/24) 20:00 Reporteris 
20:27 Orai 20:30 Grilio skanėstai 
21:00 „Merginos iš Ukrainos“ (1/6) 
22:00 Reporteris 22:40 Keliauk su 
„Reporteriu“ 22:52 Orai 22:55 Ru-
brika „Renovacija. Sužinok dau-
giau“.” 23:00 „Gluchariovas“ (2/10) 
00:05 „Delta“ (2/11) 01:05 „Bitinin-
kas“ (1/4) 02:00 „Krikšto tėvas“ 
(8) 02:45 „Jekaterina Didžioji“ (6) 
03:35 „tarp meilės ir neapykantos“ 
(7) 04:20 „Krikšto tėvas“ (8) 

 
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 13:25 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:30 Televitrina 
15:00 6 kadrai 15:25 Kaulai 16:25 
CSI Majamis 17:25 Kobra 11 18:25 
Vedęs ir turi vaikų 19:25 Unive-
ras. Naujas bendrikas 20:00 Farai 
21:00 Žinios 21:53 Sportas 21:58 
Orai 22:00 Kingsman. Slaptoji 
tarnyba 00:40 Daktaras Hausas 
01:30 amerikiečiai 02:25 6 kadrai 
02:50 trapučio parkas 

 
05:00 panorama 05:30 Dienos 
tema. 05:50 Sportas. Orai. 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
06:05 Džiazo muzikos vakaras.  
07:00 Džiunglių būrys skuba į pa-
galbą 2 07:10 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 07:25 Nauji piterio 
peno nuotykiai 1 07:50 Vienuoly-
nų kelias lietuvoje 08:20 pažvelk 
į profesiją kitaip 08:50 Kaip atsi-
randa daiktai 10 09:15 labas ry-
tas, lietuva. 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Samdiniai. Ide-
alistai prieš „Islamo valstybę” 13:10 
Stop juosta. (su vertimu į gestų k.) 
13:40 Stambiu planu 14:25 Mūsų 
miesteliai. Jūžintai. 1 d. 15:20 Al-
vinas ir patrakėliai burundukai 2 
15:30 premjera. pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai  15:45 premjera. Detekty-
vė Miretė 15:55 premjera. aviukas 
Šonas 5 16:05 Kaip atsiranda daik-
tai 10 16:30 laba diena, lietuva. 
18:00 Mokslo sriuba 18:30 Auksi-
nis protas 20:25 Kultūros teismas 
21:15 europos kinas. pasienis 
22:50 Mari Samuelsen ir NIKO fes-
tivalyje „Midsummer Vilnius 2018” 
00:20 DW naujienos rusų kalba. 
00:35 Dabar pasaulyje 

redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, rugpjūčio �� d.

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 09:05 Senis 
10:05 premjera. Štutgarto krimi-
nalinė policija 8 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 prem-
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.) 
18:15 Auksinis protas 19:30 100 
valandų lietuvai. „Beatos virtuvė” 
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 20:59 
loterija „Jėga” 21:00 Šiandien 
prieš 100 metų 21:30 Nacionali-
nė ekspedicija 22:30 Vasara su 
„Dviračio žiniomis” 23:00 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 8 
23:45 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8 00:30 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
4.  02:00 lRt radijo žinios 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(291-(293) 07:30 Keista šeimynėlė 
(11) 07:55 Volkeris, teksaso rein-
džeris (187) 08:55 Rytas su lNK 
10:55 KK2 11:25 Meilės sparnai 
(55) 12:25 Meilės sparnai (56) 
13:25 Gyvenimo daina (62) 14:25 
Dvi širdys (1067-1070) 16:30 La-
bas vakaras, Lietuva 17:35 Gy-
venimiškos istorijos 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 tautos tarnas (22) 
20:30 tautos tarnas (23) 21:00 
Bus visko 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 Va-
KaRO SeaNSaS plėšikai 00:10 
Kultas (14) 01:00 apsuptyje 2. 
Tamsos teritorija 

 
 05:35 Mažylė Houp 06:10 Tele-
vitrina 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 06:55 Simpsonai 07:25 
Simpsonai 07:55 Kam ta meilė? 
08:25 paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 pa-
skutinis iš Magikianų 13:00 pa-
žadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 
Simpsonai 16:00 tV3 žinios 16:28 
tV3 orai 16:30 tV pagalba 18:30 
tV3 žinios 19:22 tV3 sportas 
19:27 tV3 orai 19:30 paskutinis 
iš Magikianų 21:00 Kam ta mei-
lė? 21:30 tV3 vakaro žinios 22:17 
tV3 sportas 22:22 tV3 orai 22:25 
Vikinglotto 22:30 Kulka į galvą 
00:15 Kastlas 01:15 Kaulai 02:05 
Rouzvudas 02:55 Ekstrasensai ti-
ria 03:55 Naujokė 04:20 Naujokė 
04:45 Kastlas

 
06:00 auklė (119) 06:30 auklė 
(120) 07:00 auklė (121) 07:30 Ki-
jevo operatyvinė grupė (3) 08:30 
Farų karai (4) 09:30 teisingumo 
agentai (4) 10:35 Kobra 11 (6) 
11:40 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius (4) 12:40 Much-

taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(12) 13:45 Kijevo operatyvinė gru-
pė (4) 14:50 Farų karai (5) 15:50 
teisingumo agentai (5) 16:55 Ko-
bra 11 (7) 18:00 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (5) 
19:00 Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas (13) 20:00 DelFI 
dėmesio centre 20:30 Info diena 
21:00 amerikos nindzė 5 23:05 
Galutinis tikslas 00:55 Strėlė (2) 
01:45 Nusikaltimų tyrėjai (6) 

 
05:05 „Nuostabūs pojūčiai“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (52) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 4 kam-
pai 07:40 Vasara tiesiogiai su D 
08:10 „Delta“ (2/9) 09:15 „Moterų 
daktaras“ (2/15) 10:20 „Jekaterina 
Didžioji“ (7) 11:25 „Krikšto tėvas“ 
(7) 12:30 „Bitininkas“ (1/5) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Gluchario-
vas“ (2/12) 14:55 „Gurovo bylos. 
Bet kokia kaina“ (1) 16:00 Repor-
teris 16:30 Vasara tiesiogiai su D 
16:57 Orai 17:00 pReMJeRa. 
„Moterų daktaras“ (3/2) 18:00 Re-
porteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika 
„Renovacija. tikrai verta“.” 19:00 
„Bitininkas“ (1/22) 20:00 Repor-
teris 20:30 Vasara tiesiogiai su 
D 21:00 „Merginos iš Ukrainos“ 
(1/4) 22:00 Reporteris 22:52 Orai 
22:55 Rubrika „Renovacija. tikrai 
verta“.” 23:00 „Gluchariovas“ (2/8) 
00:05 „Delta“ (2/9) 01:05 „Bitinin-
kas“ (1/2) 02:00 „Krikšto tėvas“ (6) 
02:45 „Neišsižadėk“ (29) 03:35 
„tarp meilės ir neapykantos“ (5) 
04:20 „Krikšto tėvas“ (6) 

 
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 13:25 Univeras. 
Naujas bendrikas 14:30 Televitri-
na 15:00 6 kadrai 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 Galingasis Stenas 
23:40 pėdsakai 00:35 Daktaras 
Hausas 01:30 amerikiečiai 02:20 
6 kadrai 02:50 trapučio parkas 

 
05:30 panorama. HD 05:52 Spor-
tas. Orai. 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 Džiazo mu-
zikos vakaras  07:00 Džiunglių 
būrys skuba į pagalbą 2 07:10 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
2 07:25 Nauji piterio peno nuo-
tykiai 1 07:50 pradėk nuo savęs 
08:20 Nacionalinis turtas 08:50 
Kaip atsiranda daiktai 10 09:15 
labas rytas, lietuva. HD 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Kai žudomi žurnalistai 13:10 Linija, 
spalva, forma.  13:40 Stilius 14:30 
Invazija. antrojo pasaulinio karo 
pradžia 15:20 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 2 15:30 Džiunglių bū-
rys skuba į pagalbą 2 15:40 Nauji 
piterio peno nuotykiai 1 16:05 
Kaip atsiranda daiktai 10 16:30 
laba diena, lietuva. HD 18:00 
Kultūrų kryžkelė 18:30 Septynios 
Kauno dienos 19:00 Maistas ir 
aistros 19:30 Meilė kaip mėnulis 
20:20 Dokumentinė istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai” 21:15 prem-
jera. Didžiosios Visatos paslaptys 
su Morganu Frimanu 4 22:00 Elito 
kinas. premjera. Karas 00:00 DW 
naujienos rusų kalba

�1.15 val.
„Maikas ir Deivas ieško 

pamergių“

 

��.�0 val.

„Plėšikai“

 

1�.�0 val.
„M.A.M.A vasaros fes-

tivalis“

 

Šeštadienis, rugsėjo 1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Nacionalinė ekspedi-
cija 07:00 Gimtoji žemė 07:30 
premjera. Hani ir Nani 09:00 
labas rytas, lietuva 09:30 Žinios 
09:35 labas rytas, lietuva 10:30 
Žinios 10:35 labas rytas, lietuva 
11:30 Žinios 11:35 labas rytas, 
Lietuva 12:00 pasaulio doku-
mentika. planeta Žemė 2 12:55 
pasaulio dokumentika. premjera. 
Metų laikai 13:50 premjera. Dže-
sika Flečer 4 15:25 Klausimėlis.
lt. 15:43 Loterija „Keno Loto” 
15:45 Žinios. Orai (su vertimu į 
gestų kalbą) 16:00 Sveikinimų 
koncertas 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai (su vertimu į gestų k.) 
18:00 teisė žinoti 18:30 Vakaras 
su edita 19:30 Stilius 20:25 Lote-
rijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Gražiausios poetų dainos 22:40 
Blogi žodžiai 00:10 Kazino „Ro-
yale” 02:35 pasaulio dokumen-
tika. planeta Žemė 2  03:30 pa-
saulio dokumentika. Metų laikai  
04:25 Džesika Flečer 4

 
06:30 Žvėrelių būrys (18) 06:55 
Įspūdingasis Žmogus-voras (6) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Kung Fu panda (5) 07:45 Sveiki 
atvykę į “Veiną” (6) 08:10 pabai-
siukas Bansenas (19) 08:35 To-
mo ir Džerio nuotykiai (1) 09:00 
Ogis ir tarakonai (26-28) 09:30 
Drakonų kova. Super (40) 10:00 
KINO pUSRYČIaI lukas Skruz-
dėliukas 11:40 Berniuko Rykliu-
ko ir lavos mergaitės nuotykiai 
13:25 Mano žmona - ragana 
15:25 tas beprotiškas, beprotiš-
kas, beprotiškas pasaulis 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 SUpeRKINaS alvinas ir 
burundukai 2 21:15 pReMJeRa 
Kvaišų atostogos 23:20 Be įsipa-
reigojimų 01:20 Neįmanoma mi-
sija. Šmėklos protokolas 

 
05:40 Mažylė Houp 06:15 Tele-
vitrina 06:30 aladinas 07:00 An-
čiukų istorijos 07:30 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai 08:00 aladinas 
08:30 Kobra 11 09:30 Maisto 
kelias 10:00 Turbo 11:50 Ma-
žylio atostogos 13:50 Keturkojis 
Kupidonas 15:45 Havajai 5.0 
16:45 ekstrasensų mūšis 18:30 
tV3 žinios 19:17 tV3 sportas 
19:22 tV3 orai 19:25 Eurojack-
pot 19:30 Šrekas 21:10 Karalius 
artūras 23:45 Gautas iškvie-
timas 01:25 Jūrų pėstininkas 
03:00 Išpirka - milijardas 04:55 
Rouzvudas 

 
06:15 auklė (123-127) 08:45 
Sveikatos ABC televitrina 09:00 
Nutrūkę nuo grandinės (11) 
09:30 Varom! (1) 10:00 Vaikai 
šėlsta (18) 10:30 Džiunglių prin-
cesė Šina (16) 11:30 Nepalies-
ta Meksika (1) 12:40 Anthonis 

Bourdainas. Nepažįstami kraštai 
(4) 13:40 ekstrasensų mūšis (10) 
16:00 Reali mistika (48) 17:05 
Nusikaltimų tyrėjai (7) 18:15 Kas 
žudikas? (3) 19:30 Dainuok ma-
no dainą 21:30 MaNO HeRO-
JUS Į saulę 23:25 AŠTRUS KI-
NaS Nepažįstamojo skambutis 
01:05 Dainuok mano dainą  

 
06:00 „pavojingiausios kelionės. 
ladakas“ 06:30 „pasaulio turgūs. 
Nica“ 07:00 programa 07:04 tV 
parduotuvė 07:20 „pasaulis iš 
viršaus“ 07:55 „pasaulio turgūs. 
Ypatingas maistas“ 08:30 10 min 
iki tobulybės su Jurijumi 08:45 
Skinsiu raudoną rožę 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Grilio skanėstai 
10:25 Gyvenimo būdas 10:55 
ekovizija 11:05 „Iššūkis“ (3/1; 
3/2) 13:00 „Baltoji vergė“ (33; 
34) 15:00 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 15:15 Skinsiu raudo-
ną rožę 16:00 Žinios 16:12 Orai 
16:15 Rubrika „Saugi vaikystė“ 
16:20 partizanų keliais 2 16:50 
Grilio skanėstai 17:25 „Neišsiža-
dėk“ (34) 18:00 Žinios 18:27 Orai 
18:30 „Neišsižadėk“ (34 tęs. 35) 
20:00 Žinios 20:22 Orai 20:25 
„Mesingas. aplenkiantis laiką“ 
(9; 10) 22:00 Žinios 22:27 Orai 
22:30 „Mesingas. aplenkiantis 
laiką“ (10 tęs.) 23:00 „Iššūkis“ 
(3/1; 3/2) 01:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/5; 2/6) 02:45 „Baltoji ver-
gė“ (33; 34) 04:05 „Neprijaukinti. 
Naujoji Zelandija“ 04:30 „Iššūkis“ 
(3/1; 3/2)

 
06:10 Televitrina 06:25 ledo ke-
lias 07:25 HIppO Hell HD 16:9 
08:25 Sandėlių karai 08:55 Vie-
nam gale kablys 09:25 pavojin-
giausi pasaulio vairuotojai 10:00 
Žvejo nuotykiai 11:00 pragaro 
kelias 12:00 Jokių kliūčių! 13:00 
paskutinė lokių karalystė 14:00 
atšiaurioji aliaska 15:00 ledo 
kelias 16:00 Iš peties 17:00 
Sandėlių karai 18:00 Skorpi-
onas 19:00 Amerikos talentai 
21:00 Žinios 21:53 Sportas 
21:58 Orai 22:00 Heraklis 23:55 
Kingsman. Slaptoji tarnyba 00:30 
Kolumbiana 02:30 Du miegamie-
ji, viena vonia 

 
05:30 panorama. HD 05:52 
Sportas. Orai. 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Ren-
kamės iššūkius. Naujo lRt se-
zono atidarymas. 07:35 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė.  08:05 
Misija. Vilnija.  08:30 pažvelk 
į profesiją kitaip 09:00 Moks-
lo sriuba 09:30 laumės juosta 
2018. Vaikų vokalinės muzikos 
festivalis. 1 d. 11:00 Hamletas 
13:15 Klauskite daktaro 14:10 
Stilius 15:05 Giminės ir 16:00 
Euromaxx 16:35 Naujas kinas 
17:30 atspindžiai. paveldo ko-
lekcija. 18:00 prisikėlimo eks-
presas – šimtmečio veidai 18:45 
Marčelas Mastrojanis. tobulas 
italas 19:45 Skamba skamba 
kankliai 2018. Sutartinių pynės.  
20:40 Stambiu planu 21:30 Ki-
no žvaigždžių alėja. premjera. 
Suvilioti seklį 23:00 lRt OpUS 
ORe. Mesijus & Munpazn 00:00 
Dabar pasaulyje 00:30 Europos 
kinas. pasienis 02:05 Saulius 
petreikis ir Šv. Kristoforo or-
kestras 03:30 prokurorai 04:15 
pažvelk į profesiją kitaip 04:40 
Klauskite daktaro

15.�5 val.
„Tas beprotiškas, beprotiš-
kas, beprotiškas pasaulis“
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EVANgElIjoS TAKu

REKLAMA

Šventuosiuose  
pamatome, ko iš  

tikrųjų trokšta mūsų 
širdis

Trečiadienio rytą popiežius 
Pranciškus priėmė bendrosios 
audiencijos dalyvius Pauliaus 
VI salėje Vatikane, jiems skai-
tė katechezę apie Dievo įsaky-
mą gerbti jo vardą: „Netark 
Dievo vardo be reikalo“.

Visai teisinga šį įsakymą 
priimti kaip kvietimą nežeisti 

Dievo vardo, vengti jį minėti 
be reikalo. Be reikalo reiškia 
„tuščiai“, primena tuščią daik-
tą, formą be turinio. Tai yra 
veidmainystei, formalizmui ir 
melui būdinga savybė.

„Vardas“ Šventajame Raš-
te yra intymių daiktų ir ypač 
asmenų, tiesa. Pavyzdžiui, 
Abraomas pradžios knygoje 
ir Simonas Petras Evangeli-
jose gauna naują vardą, kuris 
leidžia pastebėti jų gyvenimo 
kryptyje įvykusį pasikeitimą. 
O gilus Dievo vardo supra-
timas leidžia perkeisti savo 
gyvenimą: kai tik Mozė su-
žino Dievo vardą, pasikeičia 
jo istorija.

Hebrajų apeigose Dievo 
vardas būna iškilmingai iš-
tariamas didžiojo atleidimo 
dieną, jo tauta gauna atleidi-
mą, nes per vardą prisiliečia 
prie gailestingojo Dievo gy-
venimo.

Todėl „prisiimti Dievo var-
dą“ reiškia prisiimti jo tikrovę, 
pradėti gilų, artimo bendra-

vimo santykį su juo. Mums, 
krikščionims, šis įsakymas 
yra įspėjimas atminti, jog esa-
me pakrikštyti „vardan Dievo, 
Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios 
Dvasios“, mes tai patvirtina-
me kas kart, kai žegnojamės  
- Kryžiaus ženklu - norėdami 
savo kasdienius veiksmus iš-
gyventi tikroje bendrystėje su 
Dievu, t.y. jo meilėje.

„Gal jūsų vaikai nemoka 
žegnotis? Išmokykite juos. 
Tai namų darbai jums“, - sakė 
savo audiencijos dalyviams 
popiežius. Pratęsdamas kate-
chezę Šventasis Tėvas toliau 
kalbėjo:

Antra vertus, galime pa-
klausti, ar įmanoma prisiimti 
Dievo vardą veidmainiškai, 
kaip formalumą, tuščiai? De-
ja, atsakymas yra teigiamas: 
„Taip, galima“. Galima pa-
tirti veidmainišką santykį su 
Dievu. Pats Jėzus pasakė: 
„darykite visa, ką lieps Raš-

to aiškintojai, tačiau nesielki-
te kaip jie elgiasi“. Tad, kaip 
jie, galima veidmainiškai ben-
drauti su Dievu. Šis, antrasis iš 
dešimties Dievo įsakymų, bū-
tent ir yra kvietimas bendrau-
ti su Dievu be veidmainystės, 
pasitikint Juo visa savo esybe. 
Tiesą sakant, kol nepradeda-
me rizikuoti egzistencijos su 
Dievu, rankos prisilietimu, 
kad jame gyvybė – vadovau-
jamės vien tik teorijomis.

Tai – prie širdies prisilie-
čianti krikščionybė. Patirianti 
Dievą tikrovėje. Kodėl šven-
tieji sugeba paliesti širdis? To-
dėl, kad šventieji ne tik kalba, 
jie sužadina! Kai į mus prakal-
ba švento gyvenimo žmogus, 
mūsų širdys būna sujaudintos. 
Šventieji taip gali, nes pama-
tome juose tai, ko iš tikrųjų 
trokšta mūsų širdis: auten-
tiškumą, tikrą bendravimą, 
radikalumą. Mes tai galime 
pastebėti taip pat mūsų kai-
mynystėje esančiuose „šven-
tuosiuose“, kaip pav. dauge-

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

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

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

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

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

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

> Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus lankymas ir malda 
Vilniuje.

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

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

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

Dalyvavimas visuose renginiuose nemokamas.

lyje tėvų, kurie savo vaikams 
suteikia nuoseklaus, paprasto, 
sąžiningo ir dosnaus gyveni-
mo pavyzdį.

Jei pasidaugina krikščionių, 
kurie prisiima Dievo vardą be 
melagystės, gyvendami pagal 
„Tėve mūsų“ maldos pirmąjį 
prašymą „Teesie šventas Ta-
vo vardas“ – Bažnyčios skel-
bimas tampa labiau išklau-
somas, patikimas. Jei mūsų 
gyvenimas konkrečiai liudi-
ja Dievo vardą, pamatome 
koks gražus Krikštas ir kokia 
nuostabi dovana Eucharisti-
ja!, kokia didinga mūsų kū-
no ir Kristaus Kūno vienybė: 
Kristus mumyse - jis mumy-
se ir mes jame! Suvienyti. Tai 
nėra veidmainystė, tai – tiesa. 
Tai nėra kalbėti, ar melstis, 
kaip papūga; tai malda iš šir-
dies - mylėti Viešpatį.

Nuo tada, kai buvo iškel-
tas Kristaus Kryžius, dau-
giau niekas negali žeminti 

savęs ir smerkti savo egzis-
tenciją. Niekas, niekuomet! 
Kad ir ką būtų padaręs, nes 
Kristus prisiėmė ant savo pe-
čių kiekvieno iš mūsų vardą. 
Jis mus neša! Verta prisiimti 
Dievo vardą, nes jis iki galo 
prisiėmė mūsų vardą, kaip ir 
mumyse esantį blogį. Jis pri-
siėmė mus kaip naštą, kad 
mums atleistų, kad į mūsų 
širdis įskiepytų savo meilę. 
Todėl Dievas šiame įsakyme 
skelbia: Prisiimk mane, nes aš 
prisiėmiau tave“.

Bet kas, bet kokioje situa-
cijoje, gali šauktis šventojo 
Dievo vardo, Dievo kuris yra 
ištikima Meilė ir gailestinga-
sis. Dievas niekuomet nesa-
kys „Ne“ nuoširdžiai į jį be-
sikreipiančiai širdžiai.

Baigęs katechezę popiežius 
dar kartą priminė audiencijos 
dalyviams užduotus „namų 
darbus“: išmokyti vaikus tei-
singai ir gražiai žegnotis!

Šventasis Tėvas paprašė 
audiencijos dalyvių melstis 

už jo kelionę šeštadienį ir se-
kmadienį į Dubliną, į Pasau-
linį šeimų susitikimą, linkėjo, 
kad jis būtų malonės metas, 
leidžiantis įsiklausyti į viso 
pasaulio krikščioniškų šei-
mų balsą.

Kreipdamasis į italus tikin-
čiuosius Šventasis Tėvas užti-
krino savo maldą už žuvusius 
Kalabrijos potvynyje, pareiš-
kė užuojautą ir artumą žuvu-
sių artimiesiems. 

Popiežius  
sekmadienį:  
Eucharistija –  

dangus žemėje
„Jėzus nori, kad mes gy-

ventume bendrystėje su juo 
ir su broliais“, sakė popiežius 
Pranciškus, prieš sekmadie-
nio „Viešpaties Angelo“ mal-
dą komentuodamas Mišių 
Evangelijoje skambėjusius 
Kristaus žodžius: „Aš esu 
gyvoji duona, nužengusi iš 
dangaus. Kas valgys šią duo-
ną – gyvens per amžius“. Po-
piežiaus žodžių klausėsi apie 
20 tūkst. maldininkų, sekma-
dienio vidudienį susirinkusių 
į Šv. Petro aikštę.

Išgirdę Jėzaus žodžius kai 
kurie žmonės piktinosi: kaip 
gi jis gali duoti valgyti savo 
kūną!? Jie nesuprato ką iš tie-
sų reiškia duodamos valgyti 
duonos ženklas. Kviesdamas 
valgyti duoną, kuri yra jo kū-
nas, Jėzus nori, kad mes gy-
ventume bendrystėje su juo. 
„Valgyti“ reiškia dalytis ta 
pačia žmogyste, dalyvauti jo 
gyvybės aukoje už pasaulį. 
Gyvybės duoną, apie kurią 
kalba Jėzus, jo Kūno ir Krau-
jo sakramentą mes gauname 
kiekvieną kartą kai dalyvauja-
me Eucharistijoje. Jėzus mus 
dvasiškai pamaitina ir numal-
šina mūsų troškulį šiandien ir 
per amžius.

„Kiekvieną kartą kai daly-
vaujame Šventosiose Mišio-
se, tam tikra prasme, žemėje 
prisiliečiame prie dangaus, 
nes iš eucharistinio mais-
to, Jėzaus Kūno ir Kraujo, 
mokomės kas yra amžinasis 
gyvenimas. Tai gyvenimas 
Viešpačiui. „Kas mane val-
go, gyvena man“. Eucharistija 
mums padeda gyventi ne tik 
sau patiems, bet Viešpačiui ir 
broliams. Laimė ir amžinasis 
gyvenimas priklauso nuo mū-
sų sugebėjimo padaryti vai-
singą evangelinę meilę, kurią 
gauname Eucharistijoje“, - 
kalbėjo popiežius Pranciškus 
sekmadienio vidudienį. 

VATICAN NEWS

„Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems“
 
Tai kursas, pagrįstas neprievartinio bendravimo meto-

du, kurio metu:
išmoksime atpažinti, kas manyje ir kitame žmoguje la-

biausiai gyva ir kas galėtų mūsų santykius padaryti sklan-
desniais; susipažinsime su nesmurtinio (atjaučiančio) ben-
dravimo principais; mokysimės atpažinti savo ir kitų porei-
kius; gilinsimės į mus ištinkančius jausmus bei jų raišką, 
geresnio klausymosi ir susikalbėjimo galimybes.

Renginys nemokamas, vykdomas pagal projektą „Darni 
šeima visam gyvenimui – misija įmanoma“, dalinai finan-
suojamą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 
6 susitikimai po 2,5 val. – antradieniais, Prienuose, Kęs-

tučio g. 16 (Prienų parapijos namuose).
Lektorė Bernadeta Mališkaitė SJE.

Pirmasis susitikimas – rugsėjo 18 d. 18 val.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 650 79073 arba 

www.prienuparapija.lt
Vietų skaičius yra ribotas.
Daugiau informacijos rasite www.prienuparapija.lt
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PASKuTINIS PuSlAPIS

Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 ANTRININKAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�1� m. rugpjūčio �5 d.: lietuvos ka-
riuomenė galutinai išstūmė rau-

donąją armiją iš lietuvos ir išvadavo paskutinį 
bolševikų atsparos punktą – Zarasus.

1��0 m. rugpjūčio �5 d.: liaudies Sei-
mo ypatingos sesijos metu pa-

tvirtinta lietuvos SSr konstitucija.

18�0m. rugpjūčio �5 d.: Belgijoje pra-
sidėjo sukilimas, kurio metu pa-

skelbta nepriklausomybė nuo Nyderlandų.

1��1 m. rugpjūčio �5 d.: Baltarusija pa-
skelbė nepriklausomybę.

  55 m. pr. m. e. rugpjūčio �� d.: gajus 
julijus Cezaris įsiveržė į Britaniją.

1���m. rugpjūčio �� d.: žana dark 
įžengė į Paryžių.

1858 m. rugpjūčio �� d.: telegrafu iš-
siųsta pirmoji žinutė.

1��0m. rugpjūčio �� d.: 1�-tu jAV 
konstitucijos pataisymu leista 

balsuoti ir moterims.

1��8 m. rugpjūčio �� d.: konkla-
voje išrinktas popiežius jonas 

Paulius I.

�008m. rugpjūčio �� d.: po karinio 
konflikto su Sakartvelu (gruzi-

ja) rusijos prezidentas dmitrijus medvedevas 
pasirašė dekretus, kuriais pripažįstama Sakar-
tvelo (gruzijos) separatistinių Pietų osetijos ir 
Abchazijos nepriklausomybė.

188�m. rugpjūčio �� d.: Krakatau 
ugnikalnio išsiveržimas. Spro-

gimas buvo toks stiprus, kad buvo girdimas 
už 5000 km. Išmestų dulkių ir pelenų debesis 
pakilo į �5 km aukštį ir porai dienų užden-
gė saulę. Sukeltas cunamis pražudė apie �� 
�1� žmonių.

18�� m. rugpjūčio �� d.: vyko An-
glų-Zanzibaro karas trukęs tik 

�5 minutes. Priplaukęs britų karinis laivas 
pradėjo bombarduoti salą, ir tada Zanzibaro 
sultonatas pasidavė.

1��� m. rugpjūčio �� d.: pirmojo reak-
tyvinio vokiško lėktuvo Heinkel 

He 1�8 skrydis.

1��� m. rugpjūčio �� d.: paleistas 
kosminis aparatas mariner � į 

Venerą, pirmasis žmogaus sukurtas laivas 
pasiekęs kitą planetą.

1��0  m. rugpjūčio �8 d.: Augustavą 
užėmė lenkų kariuomenė.

1��8m. rugpjūčio �� d.: rusijos caras 
Petras I uždraudė auginti barz-

das ir įsakė vilkėti europietiškus drabužius.

1��� m. rugpjūčio �� d.: Sovietų Są-
junga Semipalatinske išbandė 

pirmąją savo atominę bombą.

15��m. rugpjūčio �0 d.: Stepono 
Batoro vadovaujama lietu-

vos kariuomenė susigrąžino rusijos užim-
tą Polocką.

1�18 m. rugpjūčio �0 d.: po kalbos 
maskvos michelsono gamykloje 

sužeistas sovietinės rusijos lyderis leninas.

1��1m. rugpjūčio �0 d.: prasidėjo le-
ningrado blokada.

1���m. rugpjūčio �1 d.: iš lietuvos 
išvesta rusijos armija. �� val. 

�� min. rusijos armijos karinis ešelonas 
nesustodamas pravažiavo Kenos geležin-
kelio stotį.

1888m. rugpjūčio �1 d.: pirmoji gar-
siojo londono serijinio žudiko 

džeko Skerdiko žmogžudystė.

Lošimas 
Nr. 1328

2018-08-22

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 02, 11, 14, 
19, 37, 39

Vikingo skaičius: 6

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 - 7215433.00€ 0

6 skaičiai 913068.00€ 0

5+1 skaičius 77106.00€ 1

5 skaičiai 959.50€ 3

4+1 skaičius 84.00€ 41

4 skaičiai 7.50€ 306

3+1 skaičius 4.50€ 715

3 skaičiai 1.50€ 4921

2+1 skaičius 1.25€ 5193

2 skaičiai 0.75€ 36179

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 9 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Rugpjūčio 25 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 06:10
leidžiasi 20:31

Dienos ilgumas 14.21
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Juozapas, Liudvikas, Patricija, 
Mangailas, Mangailė, Liucilė, 

Liudas
Tinkamas laikas sėti: 

svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
naikinti piktžoles, netinkamas 

laikas laistyti.

Rugpjūčio 26 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 06:12
leidžiasi 20:29

Dienos ilgumas 14.17
Pilnatis (15 mėnulio diena)

Kazimieras, Zefirinas, Gailius, 
Algintė, Aleksandra, Gailutis

Tinkamas laikas sėti: 
svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti, tręšti, netinkamas lai-
kas kaupti vaisius.

Rugpjūčio 27 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:14
leidžiasi 20:27

Dienos ilgumas 14.13
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Monika, Tolvydas, Aušrinė, Ce-
zarijus

Tinkamas laikas sėti: 
ridikus, ridikėlius, burokėlius, 

morkas, pastarnokus, petražo-
les, braškes, žemuoges, svo-

gūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 28 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 06:16
leidžiasi 20:24

Dienos ilgumas 14.08
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Augustina, Tarvilas, Steigvilė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 29 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:17
leidžiasi 20:22

Dienos ilgumas 14.05
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Adolfas, Sabina, Barvydas, 

Gaudvydė, Beatričė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, skinti, kaupti, konservuoti 

ir šaldyti vaisius.

Rugpjūčio 30 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:19
leidžiasi 20:19

Dienos ilgumas 14.00
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Feliksas, Kintenis, Augūna, 

Adauktas, Gaudencija, Laimis, 
Joris, Vesta

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, skinti, kaupti, konservuoti 

ir šaldyti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS 
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8480 nSv/val. 

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

Atsakymai

RUGPJŪČIO

25
Š E Š TA d I E N I S

VIlNIuS
+19

+16
RUGPJŪČIO

26
SEKmAdIENIS

+17
KlAIPĖdA

+17 +16+17

RUGPJŪČIO

27
P I r m A d I E N I S

RUGPJŪČIO

28
A N T r A d I E N I S

RUGPJŪČIO

29
T r E Č I A d I E N I S

RUGPJŪČIO

30
KETV IrTAd IEN IS

RUGPJŪČIO

31
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