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NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 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

Ko mums nepasako 
gydytojai

SKAITYKITE 7 P.

Laikraštis „Prie 
Vytauto kalno“ 
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Skaitytojai rašo...
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Senovinius 
gydymo būdus 
prisiminti verta

Dievas ištikimiesiems 
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Vėžį sukeliantis 
virusas: mitai, 
tiesa ir būdai jį 
įveikti
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nuo 1989

Birštono 
muziejus laukia 
permainų
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Nuo karvelių iki mobiliųjų laiškininkų (V)

Laima
DUOBLIENĖ

Sausio 23-iąją Prienų 
miesto garbės pilietis, 
ilgametis Prienų Kristaus 
Apsireiškimo parapijos 
klebonas ir dekanas, dabar 
altaristas, monsinjoras 
Juozapas Užupis šventė 
gražų devyniasdešimties 
metų jubiliejų. 

Tarnystės keliu – jau 
66 metai

J. Užupis gimė Šakių ra-
jono Griškabūdžio parapijos 
Vidgirių kaime. Būsimasis 
kunigas mokėsi Griškabū-
džio pradžios mokykloje, 
Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. 

1948–1953 metais studijavo 
Kauno kunigų seminarijoje 
Teologijos ir filosofijos fa-
kultete.1952 m. rugsėjo 21 d. 
Kauno arkikatedroje baziliko-
je įšventintas į kunigus.

Po studijų seminarijoje J. 
Užupis buvo paskirtas į Kau-
no arkivyskupiją. Dirbo Ra-
dviliškio, Žalpių, Gižų, Gel-
gaudiškio, Ūdrijos parapijo-
se.1968–1976 m. dirbo Ku-

nigų seminarijos prefektu ir 
dėstytoju, kartu ir Kauno arki-
katedros bazilikos vikaru.

Nuo 1976 metų Juozapas 
Užupis – Prienų parapijos kle-
bonas. 1989 m.– Vilkaviškio 
vyskupijos kunigų tarybos 
narys, Vilkaviškio vyskupijos 
katechetinės komisijos narys. 
1989 m. popiežius Jonas Pau-
lius II paskyrė monsinjoru.

LAIMOS DUOBLIENĖS, ROMOS SINKEVIČIŪTĖS, 
ASMENINIO ARCHYVO nuotr.

SKaItYKIte 2 p. 

Po 1954 m. gaisro buvo pastatytas pašto pastatas, kuriame paštas veikia iki šiol. 

Praeina metai, blyksteli kaip žaibas,
Nusės ir sielvartas, ir džiaugsmas lyg druska.

Bet – netikėtai susapnuosi taką
laukuose, upelio tyrą vandenį...
Ir tas vanduo nesusidrums jau 

niekados – 
visada skaidriam dugne švytės balti vaikystės akme-

nukai
(E. Matuzevičius)

100 metų jubiliejaus proga  

Joną 
KLIMAVIČIŲ,

gyvenantį Purvininkų k., Prienų r.,  

sveikina 
dukros ir anūkai su šeimomis, 

proanūkiai ir krikšto dukra Rasa.

Greitai bėga ir žiemos, ir vasaros
Ir pavasariniai vėjai šilti,

O gyvenimas primena pasaką -
Pasiklystume žemės glėby,

O gyvenimas ima lyg duoklę
Mūsų juoką, svajones džiaugsmus.
Ir kaip skolą nemokamai dosniai

Suskaičiuoja, dabina metus.

100-mečio proga 

Joną Klimavičių,
sveikina 

 Purvininkų kaimo bendruomenė.
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Apmokės dalį gyventojų išlaidų už vandenį
Artėjant savivaldos rinkimams Vilniaus rajono savivaldybės 
taryba savo gyventojams įteikė dovaną – tie, kurie daugiau 
nei tris mėnesius neturi skolų, už geriamąjį vandenį ir nuotekų 
tvarkymą mokės pigiau, rašo naujienų portalas 15min.lt.

Sulaikytas ŽIV užkrėsti grasinęs vyras
Kaip pranešė Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 
į juos kreipėsi 1994 metais gimęs vyras ir pranešė, jog neseniai iš 
įkalinimo įstaigos išėjęs jo buvęs pažįstamas, gimęs 1974 metais, 
grasina jį užkrėsti ŽIV. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Nuo karvelių iki mobiliųjų laiškininkų (V)

Laima
DUOBLIENĖ

2018 m. lapkričio 16 d. 
Lietuvos paštas minėjo 
šimtmetį. Baigiame 
straipsnių ciklą, kuriame 
priminėme svarbiausius 
Lietuvos bei Prienų pašto 
istorijos momentus ir 
pateikėme amžininkų 
prisiminimų. 

Didžiausias 
pokytis – darbo 

modernizavimas ir 
kompiuterizavimas
Šiuo metu Prienų pašte dir-

ba 32 darbuotojai – 25 mo-
terys ir septyni vyrai. Dau-
guma jų dirba ilgiau nei de-
šimtmetį. 

Ilgiausiai – beveik keturis 
dešimtmečius – Prienų paš-
te dirba klientų aptarnavimo 
specialistė Rasa Žilinskienė, o 
ketvirčio amžiaus darbo stažą 
jau suskaičiavo Prienų pašto 
vyr. specialistė Vida Juodž-
balienė. 

Moterys tvirtina, kad di-
džiausias pokytis, įvykęs per 
jų darbo metus, – darbo mo-
dernizavimas ir kompiuteri-
zavimas. 

„Laikraščiai ir siuntos, kaip 
ir seniau, atvežami naktį. Po 
to išskirstoma ir jau 7 valan-
dą išvežama į paštus arba į 
pastovėjimo-apskaitos taškus 
– vietas, kur pasiima mobilūs 
laiškininkai“, – apie darbo 
kasdienybę pasakojo ilgame-
tės pašto darbuotojos. 

Jų teigimu, dabar, kaip ir 
anksčiau, nemažą dalį pas-
laugų sudaro gaunami ar 
siunčiami siuntiniai. Tik, anot 
darbuotojų, kryptys pasikeitė 
– seniau siuntos dažniausiai 
keliaudavo į Rusiją, kariuo-

menėje tarnaujantiems arti-
miesiems, dabar – į Europos 
valstybes, ten gyvenantiems 
vaikams ir anūkams. Pasta-
ruoju metu nemažai siuntinių 
atkeliauja iš internetinių par-

duotuvių, kur prieniškiai užsi-
sako prekių. Ir patys žmonės į 
kitus miestus ar net kitas vals-
tybes siunčia savo gaminius. 
Dabar, jei siunta registruo-
ta, jos kelią galima sekti nuo 
siuntėjo iki gavėjo. 

Prieš porą dešimtmečių 
žmonės ir laikraščių daugiau 
skaitydavo, ir laiškų daugiau 
rašydavo. Tuo metu dar ir te-
legramas vieni kitiems siųsda-
vo, ir tarpmiestinius telefoni-
nius pokalbius užsisakydavo. 
Dabar visa tai pakeitė interne-
to galimybės. 

Jau seniai įpratome, kad 
pašte galima ir mokesčius 
susimokėti, ir kreditą gau-
ti ar tarptautinę pašto perlai-
dą išsiųsti (gauti). Nemažai 

žmonių nekeičia įpročių ir 
čia atsiima pensijas ar socia-
lines išmokas. Pašte atsirado 
ir savitarnos skyrius, kuria-
me – knygos, atvirukai, įvai-
rių dydžių siuntų pakuotės ir 

dar daug kitokių populiarių 
prekių. 

Mobilieji laiškininkai 
aplanko ir atokiausiai 

gyvenančius

Prienų paštas aptarnauja 
16 apylinkių, iš kurių keturi 
laiškininkai yra pėstieji, ke-
turi – motorizuoti (važinė-
ja automobiliais) ir aštuoni 
– mobilūs. 

Beveik prie dvejus metus 
kaimiškose vietovėse buvo 
pradėtas įgyvendinti naujas ir 
šiuolaikiškas pašto paslaugų 
teikimo modelis – paslaugas 
pradėjo teikti mobilūs laiš-
kininkai. Jie pakeitė trumpai 
dirbusius nedidelius kaimo 
pašto skyrius ir apsilanko net 
ir pačiose atokiausiose so-
dybose. 

Prienų miesto, Balbieriškio, 
Jiezno ir Veiverių paštai gy-
ventojus aptarnauja įprastai, 
o pas buvusių Stakliškių, Iš-
laužo, Naujosios Ūtos, Šila-
voto, Pakuonio, Skriaudžių ir 
Vyšniūnų paštų aptarnaujamų 
apylinkių gyventojus atskuba 
mobilieji laiškininkai, aprū-
pinti šiuolaikiška įranga.

Kaip ir anksčiau, laiškinin-
kai į namus atneša laišką, pre-
numeruojamą spaudos leidinį, 
pensiją ar socialinę išmoką. 
Kartu jie gali suteikti ir kitas 
reikalingas paslaugas, kurios 
anksčiau buvo teikiamos tik 
stacionariuose paštuose: pri-
statyti ir (ar) priimti išsiųsti 
paprastąsias ar registruotąsias 
pašto siuntas, priimti prenu-
meratos užsakymus, pristatyti 
pinigų perlaidas, surinkti mo-

kesčius, parduoti siuntų pa-
kuočių ir kitų prekių.Kartais 
mobilūs laiškininkai atlieka ir 
socialinių darbuotojų funkci-
jas: nuveža senoliams vaistų, 
nuperka maisto ir pan.

Prireikus pašto paslaugų, 
mobilųjį laiškininką galima 
išsikviesti telefonu 8 700 55 
400 arba el. paštu info@post.
lt. Laiškininko atvykimas į 
namus – nemokamas. 

Mobiliosios laiškininkės pas klientus išvyksta ankstyvą rytą.

Prienų pašto vyr. specialistė Vida Juodžbalienė ir 
klientų aptarnavimo specialistė Rasa Žilinskienė. 

Šiame pastate (dabar Vytauto g. 63) paštas veikė maždaug iki 1945 m.

Perspėja dėl patirtų traumų 
slidžiuoju laikotarpiu: kur 
kreiptis pagalbos?
Slidžiuoju laikotarpiu 
tūkstančiai gyventojų 
patiria įvairias traumas 
– rankų, kojų lūžių, 
galvos sutrenkimų. 
Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 
(VLK) statistika rodo, kad 
praėjusią žiemą susižeidė 
daugiau nei 3 tūkstančiai 
gyventojų. 

Nors ši žiema vos tik spė-
jo įpusėti – įvairias traumas 
patyrė jau beveik 2 tūkstan-
čiai asmenų. Jų gydymui 
apmokėti jau prireikė kiek 
daugiau nei 400 tūkst. eu-
rų iš Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo. VLK at-
stovai ragina būti atsargiems 
ir drausmingiems, o pasly-
dus ir susižeidus, pagalbos 
kreiptis į poliklinikas, esant 
sunkiam susižalojimui – į li-
goninės medikus.

Praeitą žiemą už paslydu-
sių pacientų gydymą ligonių 
kasos gydymo įstaigoms su-
mokėjo kiek daugiau nei 700 
tūkst. eurų. Net 600 asmenų 
dėl patirtų traumų slidžiuoju 
laikotarpiu buvo paguldyti  į 
ligonines, o 2 722 asmenys 
– po medikų apžiūros bu-
vo gydomi ambulatoriškai. 
Spėjama, kad dalis pacientų 
į medikus apskritai net ne-
sikreipė.

„Jei jau nutiko taip, kad 
susižeidėte, būtina įvertinti 
situaciją ir žinoti, kur kreip-
tis medicinos pagalbos. Jei 
trauma nesudėtinga – tuo-
met į savo polikliniką. Jei 
patirta trauma kelia grėsmę 
gyvybei – į ligoninės medi-
kus”, – sako VLK Ryšių su 
visuomene skyriaus vedėjas 
Rimantas Zagrebajev.

Visos šalies poliklinikos 
bei šeimos sveikatos cen-
trai privalo užtikrinti prie jų 
prisirašiusiems pacientams 
nepertraukiamą (visą parą 
– tiek darbo, tiek šventinė-
mis dienomis) šeimos me-
dicinos paslaugų teikimą bei 
apie tai pacientus informuo-
ti.  Tiesa, vienos įstaigos šias 
paslaugas nepertraukiamai 

(ir naktį) teikia pačios, o kai 
kurios dėl šių paslaugų tei-
kimo yra sudariusios sutartis 
su kitomis sveikatos priežiū-
ros įstaigomis. Tad, jei trau-
ma nesudėtinga, pacientams 
neverta iš karto kviestis grei-
tąją medicinos pagalbą ar 
skubėti į ligoninę – reikia 
kreiptis į tuo metu veikian-
čią polikliniką. 

Esant sunkiai sveikatos 
būklei reikia skambinti Ben-
drojo pagalbos centro sku-
bios pagalbos telefono nu-
meriu 112 ar greitosios pa-
galbos telefono numeriu 
033. Prieš kviečiant greitąją 
medicinos pagalbą, itin svar-
bu įvertinti situaciją ir kreip-
tis tik tuomet, kai iš tikrųjų 
ta pagalba yra reikalinga, pa-
vyzdžiui, patekus į autoįvy-
kį, stipriai susižeidus, žmo-
gui praradus sąmonę ir pan. 
„Reikia suprasti, kad greitoji 
pagalba būtina, esant sunkiai 
sveikatos būklei, o kitais 
atvejais – pirmiausiai reikė-
tų kreiptis į savo šeimos gy-
dytoją” – sakė VLK atstovas 
R. Zagrebajev.

Visgi dalies traumų gali-
ma išvengti. Tad specialis-
tai ragina atkreipti dėme-
sį į raginimus ir būti atsar-
giems: esant lauke plikle-
džiui geriau likti namuose, 
neskubėti, avėti batus žema 
pakulne bei neslidžiu padu. 
Be to, eismo sąlygoms ta-
pus sudėtingoms, padaugė-
ja eismo įvykių, kai sužalo-
jama vis daugiau pėsčiųjų, 
avarijose nukenčia ir patys 
vairuotojai. Žiemą vairuo-
tojai taip pat raginami būti 
budresni, atkreipti dėmesį 
į besikeičiančias eismo są-
lygas, transporto priemonių 
būklę, o pėstieji – nepamiršti 
atšvaitų, būti drausmingais.

VLK primena, kad kie-
kviena gydymo įstaiga – po-
liklinika ir ligoninė – pagal 
kompetenciją tiek apdraus-
tiems privalomuoju svei-
katos draudimu, tiek neap-
sidraudusiems, privalo už-
tikrinti būtinąją medicinos 
pagalbą. 
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Per pratybas žuvo populiarus aktorius 
Populiarus Singapūro aktorius trečiadienį žuvo per nelaimingą 
atsitikimą karinių pratybų Naujojoje Zelandijoje metu. Aktorius 
dalyvavo privalomuosiuose rezervistų mokymuose. Nelaimingas 
atsitikimas įvyko jam taisant artilerijos pabūklą.    

Rusija padidino raudonųjų ikrų gavybą pernai
Natūralių raudonųjų ikrų gavybą Rusija 2018-aisiais, palyginti su 
2017 metais, padidino 1,7 karto, tuo tarpu gerokai brangesnių 
juodųjų ikrų – tik 7 proc., skelbia „Rosstat“. Juodųjų ikrų pernai 
Rusijoje išgauta 32 tonos, o raudonųjų ikrų – 22,2 tūkst. tonų.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar dar ilgai mums bus reikalingos 
pašto teikiamos paslaugos? 

Aldona Špackauskienė 
Pašto paslaugos tikrai la-

bai reikalingos. Aš ir pen-
siją pasiimu pašte, ir mo-
kesčius sumoku, kai reikia, 
registruotą laišką ar siuntinį 
išsiunčiu. Man atrodo, kad 
siuntas siųsti per paštą yra 
ne tik įprasčiau, bet ir pati-
kimiau, nei, pavyzdžiui, per 
autobusą ar paštomatus. O 
kai kuriems vyresniems kai-
mo žmonėms laiškininkas 
– tarsi giminė, kurio atvy-
kimo  jie labai laukia. 

Romas Arcikauskas
Pašto paslaugos labai rei-

kalingos, nors aš pats ne-
daug kuo naudojuosi – tik 
mokesčius sumoku, nes čia 
ir greičiau, ir patogiau nei 
banke. Bet pažįstu daug  
žmonių, kurie paštu siunčia 
siuntinius vaikams ir anū-
kams į užsienį, parsisiunčia 
įvairių prekių, pašte atsiima 
pensijas ir pašalpas. Mūsų 
kartos žmonės dar įpratę 
prie pašto paslaugų, o kaip 
bus ateityje – kas žino, nes 
jau ir mes laikraščių nebe-
skaitom, ne tik laiškų, bet 
ir sveikinimo atvirukų ne-
berašom.

Dalė Džervienė
Manau, kad pašto paslau-

gos labai reikalingos ir dar 
ilgai jomis žmonės naudo-
sis. Aš pati siunčiu perlai-
das, siuntinius, atsiimu in-
ternetinėse parduotuvėse 
pirktas prekes. Paslaugų 
kainos nėra didelės, aptar-
nauja greitai ir maloniai.  

Saidra Petrauskaitė
Manau, kad pašto paslau-

gos jau mažai reikalingos, 
nes viskas keičiasi – žmo-
nės laikraščius skaito dau-
giau internete, o ne popie-
rinius, prekes pristato kurje-
riai, beveik niekas neberašo 
popierinių laiškų. Vyresni 
žmonės gal dar daugiau paš-
to paslaugomis naudojasi 
– pašte mokesčius sumoka, 
pensijas pasiima ar paštinin-
kas į namus atneša. Geriau 
pagalvojus prisiminiau, kad 
ir man pašto paslaugos rei-
kalingos – aš siuntinius su 
prekėmis iš Kinijos pašte 
atsiimu.  

Dar spalio mėnesį 
Lietuvos socialdemokratų  
partijos Prienų skyriaus 
visuotiniame susirinkime 
buvo reitinguojami 
kandidatai į 2019 m. 
Prienų r. savivaldybės 
Tarybą. 

Socialdemokratų partijos 
kandidatas į merus – dabar-
tinis Prienų r. savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekaus-
kas. Jis yra pirmasis nume-
ris ir kandidatų į  Prienų r. 
savivaldybės Tarybą sąra-
še. Antroji sąraše – mero 
patarėja Jūratė Zailskienė, 
trečiasis –verslininkas Dei-
vidas Dargužis, ketvirtasis 
– dabartinis tarybos narys, 
energetikas Aleksas Bani-
šauskas, penktoji – ilgame-
tė švietimo darbuotoja An-
gelė Mickienė. Antrajame 
penketuke yra dabartinis 
tarybos narys Henrikas Ra-
dvilavičius, Prienų miesto 
Vietos veiklos grupės vado-
vas Mindaugas Rukas, Vei-
verių seniūnijos seniūnaitis 
Jonas Kvietkauskas, visuo-
menininkė Larisa Šaltienė ir 
Prienų viešosios Just. Mar-

Prienų socialdemokratai žengia 
į savivaldos rinkimų tiesiąją

cinkevičiaus bibliotekos di-
rektoriaus pavaduotojas Ar-
tiomas Marchockis.

Sąraše iš viso yra 43 kandi-
datai – 23 moterys ir 20 vyrų. 
Džiaugiamės, kad į Prienų r. 

Prienų socialdemokratų rinkimų štabo komanda bei 
kandidatai laukia pasiūlymų ir pageidavimų, ko trūksta 

Prienų kraštui, kviečia diskutuoti apie artėjančius  
Savivaldos rinkimus bei pasirašyti už gydymo paslaugų 

išsaugojimą Prienų ligoninėje (jau surinkta virš 500 
parašų). Iki pat Savivaldos rinkimų, kurie vyks kovo 3 d., 

laukiame Lietuvos socialdemokratų partijos Prienų  
skyriaus būstinėje (Kauno g. 2, Prienuose (III aukštas), 

PIRMADIENIAIS–KETVIRTADIENIAIS 17.00–19.00 val. 

Politinė reklama bus sumokėta iš LSDP Prienų skyriaus sąskaitos. Užs.Nr. 2019/3 

savivaldybės tarybą kan-
didatuoja net 15 jaunimo 
atstovų. Net 33 iš social-
demokratų kandidatų turi 
auštąjį išsilavinimą. Sąraše 
yra įvairių profesijų atsto-
vų – ekonomistų, gydytojų, 
mokytojų, inžinierių, vers-
lininkų, kultūros darbuoto-
jų, žemės ūkio specialistų 
ir kt. Gyventojai turės pui-
kią galimybę pasirinkti tuos 
kandidatus, kurie atitiks jų 
lūkesčius, tuos, kurie, jų 
nuomone, geriausiai ir pro-
fesionaliausiai dirbs Prienų 
krašto žmonėms, tuos, ku-
riais pasitiki. 

Prienų socialdemokratai 
jau pristatė Prienų r. savival-
dybės rinkimų apygardos 
komisijai net 467 palaikan-
čių rinkėjų parašus.

Visi Prienų skyriaus soci-
aldemokratai nusiteikę op-
timistiškai ir tikisi laimėti, 
kad galėtų ne tik tęsti pra-
dėtus darbus Prienų rajone, 
bet, įgyvendindami savo 
naująją rinkimų programą, 
ir toliau tvirtai bei atsa-
kingai dirbti Prienų krašto 
žmonėms.

ALVYDAS VAICEKAUSKAS
NR. 1

SĄRAŠO NR. 

4

2018 m. lapkričio 25 
d. Kryžkalnyje buvo 
atidengtas memorialas 
žuvusiems Žemaitijos 
partizanams. 

Projektas buvo komerci-
nis, atliekamas iš suaukotų 
lėšų. Kaip žemaitė, būčiau 
norėjusi ir aš nulenkti galvą 
ir nors mintyse padėkoti žu-
vusiesiems už mūsų laisvę. 
O prie savo dėdės Jeronimo 
Rūgštelės-Sakalo-Gedimino 
– Kęstučio apygardos Gir-
kalnio valsčiaus partizanų 
būrio vado įrašo padėti nors 
gėlės žiedą.

Deja, ne visi buvo įrašy-
ti, nes mes nežinojome apie 
rengiamą projektą. Blogai 
tai, kad informacija buvo pa-
skelbta tik internete, o ne ša-
lies rajoniniuose spaudos lei-
diniuose. Kam pavyko, pabė-
gome iš Žemaitijos, o kiti ka-
lėjo Sibiro lageriuose. Mažai 
jau likę 80-mečių, 90-mečių, 
dauguma jų gyvena po vie-

ną ir internetu nesinaudoja, 
kaip ir aš.

Mane dabar patikino, kad 
bus atitaisyta klaida, nes iš 
biudžeto bus skirta lėšų. Rei-
kia kreiptis su pareiškimu į 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
Memorialinio departamen-
to direktorę Gintarę Jaku-
bonienę (Vilnius, Žirmūnų 

g. 1N, tel. pasiteirauti – (8 
5)2733518.

Kas mažai žinote apie sa-
vo artimuosius partizanus, 
reikėtų kreiptis į Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro gene-
ralinę direktorę Teresę Birutę 
Burauskaitę (Didžioji g. 17/1, 
LT-01128 Vilnius).

Laima Visockienė 

Skaitytojai 
rašo...
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atKelta IŠ 1 p.

Gyventojų Rusijoje pernai sumažėjo 
Nuolatinių gyventojų Rusijoje per 2018 metus sumažėjo 86,7 
tūkst. iki 146,794 mln., pranešė nacionalinė statistikos tarnyba 
„Rosstat“. Pastarąjį kartą Rusijos gyventojų skaičiaus kritimas 
fiksuotas prieš dešimtmetį – 2008 metais.

VRK užveria duris į savivaldos rinkimus
VRK pirmininkės teigimu, patikrinus 14 tūkst. pretendentų 
dokumentus, paaiškėjo, kad 39 per vėlai pateikė dalį pareiškinių 
dokumentų. Dar 95 nėra deklaravę gyvenamosios vietos toje 
savivaldybėje, į kurios tarybą norėtų būti išrinkti.

Monsinjoro iniciatyva Prie-
nų parapijoje veikia katalikiš-
kos organizacijos, parapijos 
pastoracinė taryba.

Už ganytojišką veiklą ir 
nuopelnus parapijai ugdant 
žmonių dvasingumą 2002 m. 
gegužės 16 d. Prienų rajono 
tarybos sprendimu kunigui 
monsinjorui Juozapui Užu-
piui suteiktas Prienų miesto 
Garbės piliečio vardas.

„Gal mama man tokį 
likimą išmeldė“

„Labai skubėjau ateit į pa-
saulį – gimiau per anksti, dėl 
ko pirmuosius gyvenimo mė-
nesius praleidau ligoninėje“, 
– apie savo gyvenimo pradžią 
pasakoja monsinjoras. 

Dievas ištikimiesiems atlygina!
Kartu su dviem jaunesniais 

broliais augo pasiturinčio-
je ūkininkų Marijos ir Jono 
Užupių šeimoje. Šeima buvo 
tikinti – ne tik kas sekmadienį 

eidavo į bažnyčią, bet gegu-
žės, birželio ir spalio mėne-
siais vakarais namuose visi 
burdavosi bendrai maldai, pa-
augę vaikai dalyvaudavo baž-
nytinėse procesijose. Dažnai 
tekdavo bendrauti ir su kuni-
gais, nes ir giminėje buvo ku-
nigų, ir kalėdodami parapijos 
kunigai užsukdavo į jų namus 
pavakarieniauti. 

„Mintį tapti kunigu grei-
čiausiai pažadino dvasinis 
bendravimas su dvasiškais 
tėvais, – mano monsinjoras 
Juozapas Užupis. – O gal 
mama, sulaukusi per anksti 
į šį pasaulį atskubėjusio pir-

magimio, išmeldė man tokį 
likimą.“ 

Jubiliatas svarsto, kad, jei 
nebūtų tapęs kunigu, gal bū-
tų buvęs neblogas gaspado-

rius, nes moka ko ne visus 
ūkio darbus. Juk nuo vaikys-
tės teko tėvams padėti bei 
savo „ūkeliu“ – balandžiais, 
triušiais – rūpintis. Paaugęs 
jau ir gyvulius prižiūrėdavo, 
ir žemės ūkio mašinas val-
dydavo. Jis pasakojo, kad ir 
parapijose, kuriose buvo pa-
skirtas tarnauti, daug ūkiškų 
darbų teko dirbti: ko ne visur 
stogus perdengė, daug kur 
bažnyčios langus pakeitė, ki-
tur – parapijos namus pastatė, 
šulinį iškasė, klebonijos pas-
tatą atnaujino... Ir visur kartu 
su meistrais dirbo pats. 

Prienuose –  
nuo 1976 m. 

1976 m. vasarą, per Šv. 
Oną, Juozapas Užupis buvo 
paskirtas Prienų parapijos kle-
bonu. Jis pakeitė kleboną Joną 
Kavaliauską, kuris buvo pa-

skirtas kurijos kancleriu. 
Pasak monsinjoro J. Užu-

pio, prieš tai Prienuose jam 
lankytis neteko, tik porą kar-
tų buvo pervažiavęs miestą 
motociklu važiuodamas iš 
Gelgaudiškio. „Žinojau, kad 
žmonės čia maldingi – nuo 
senų laikų išugdyti kunigų F. 
Martišiaus, J. Luckaus ir kitų 
„Žiburio“ gimnazijos kunigų. 
Žinojau, kad Prienuose, kaip 
ir Šakiuose, veikė „Žiburio“ 
gimnazija“, – tik tiek apie 
Prienus iki atvykimo žinojo 
naujasis klebonas. 

Vos atvykęs pataikė į Šv. 
Onos atlaidus ir įsitikino, kad 
parapija didelė, o žmonių į 
Mišias susirenka tiek daug, 

kad net netelpa į bažnyčią. 
Greitai susipažino su parapi-
jiečiais, ypač džiugino ben-
dravimas su buvusiais „Žibu-
rio“ gimnazijos mokytojais. 
Monsinjoras juokavo, kad 
Prienuose, kitaip nei prieš tai 
parapijose, kuriose tarnavo, 
su jaunimu nežaidė krepšinio 
ar tinklinio. 

Darbų Prienuose netrūko. 
Reikėjo rūpintis vaikų ir su-
augusiųjų katekizacija, ruoš-
tis pamokslams, teikti sakra-
mentus jaunavedžiams, ligo-
niams, palydėti parapijiečius 
į paskutinę kelionę, krikštyti 
vaikus...

Prasidėjus Atgimimui dar-
bų dar padaugėjo – moky-
klose buvo pradėta dėstyti 
tikyba, o tam pasirengusių 
mokytojų nebuvo, tad teko 
klebonui tapti mokytoju, taip 
pat ir dėstytoju – ruošti tiky-
bos mokytojus. Tuo pat metu 
Prienų globos namuose kartą 
per mėnesį buvo pradėtos au-
koti šv. Mišios. 

Monsinjoras pasakojo, kad 

Prienuose, kaip ir visur, netrū-
ko ir remonto darbų. O vienu 
svarbiausių laiko šildymo sis-
temos įrengimą bažnyčioje. 
Katilinę buvo nuspręsta įreng-
ti po bažnyčios zakristija. Ka-
dangi iš pradžių buvo kūrena-
ma anglimis, reikėjo nemažą 
patalpą išrausti. 

„Kaip negrai 
dirbome“, – juokauja 

monsinjoras. 
Vėliau Prienų bažnyčia bu-

vo pradėta šildyti dujomis. 
Ir tai, pasak J. Užupio, buvo 
pirmasis pastatas Prienuose, į 
kurį įvedė dujas, nes dujinin-
kai darbus pradėjo lapkričio 
mėnesį ir niekas kitas tokiai 
avantiūrai – prieš žiemą keisti 
šildymo sistemą – „nepasira-
šė“. Gruodžio pradžioje šildy-
mas jau buvo įjungtas. 

1989–1992 metais J. Užu-
pis rūpinosi ir Naujosios Ūtos 
parapijos atkūrimu bei bažny-
čios statyba.

2003 metų pavasarį išėjo į 
užtarnautą poilsį ir tapo Prie-

Monsinjoro J.Užupio tėvai Marija ir Jonas Užupiai

Monsinjoras Juozapas Užupis, kunigas Raimundas Žukauskas, 
altaristas kunigas Jonas Palukaitis ir prieniškis Antanas Grinkevičius. 
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Banke nušovė mažiausiai penkis žmones 
JAV pietinėje Floridos valstijoje ginkluotas užpuolikas trečiadienį 
nušovė mažiausiai penkis žmones per incidentą viename banke 
Sebringo mieste. Pagal statistiką, 2017 metais nuo ginkluoto 
smurto šalyje žuvo beveik 40 tūkst. žmonių.

J. Mekas bus laidojamas Lietuvoje 
Trečiadienio rytą Niujorke miręs žinomas menininkas Jonas 
Mekas bus laidojamas Lietuvoje, pranešė Lietuvos radijas. 
Atsisveikinimas su J. Meku vyks šeštadienį Niujorke. Velionis bus 
kremuojama ir laidojamas Lietuvoje, šalia savo tėvų Biržų rajone.

Pėsčiųjų žygis (10 km.), 
skirtas KAUTYNIŲ 
SU BOLŠEVIKAIS 

JIEZNE PERGALĖS 
100-MEČIUI 
PAMINĖTI

Žygis vyksiantis 2019 m. 
vasario mėn. 2 d. (šeštadie-
nį) skirtas jaunimui ir visiems 
norintiems, skatinantis patrio-
tiškumą, pilietiškumą ir savo 
krašto istorijos pažinimą.  

Žygio startas Žvirgždėnų 
kaime aikštelėje prie pamin-
klo Lietuvos partizanams – 
Paverknių mūšio didvyriams. 
Žygiuosime Babronių kaimo 
(Birštono sav.) keliais, operė-
jusVerkėsupę - Jiezno seniūni-
jos Voseliūnų, Sokonių, Jiezno 
Kolonijų kaimų, Jiezno miesto 
gatvėmis.

Žygio metu keliausime Lie-
tuvos partizanų kovų vietomis, 
Lietuvos savanorių pergalingo 
žygio keliu, aplankysime ir pa-
gerbsime Jiezno kautynių su 
bolševikais mūšio vietą, pir-
mojo pasaulinio karo vokiečių 
karių kapines ir atiduosime pa-
garbą Lietuvos savanoriams, 
žuvusiems kautynėse su bol-
ševikais. Žygio pabaigoje prie 
laužo ragausime šaulių išvirtą 
košę, klausydami Jiezno kultū-
ros ir laisvalaikio centro savi-
veiklininkų dainų, linksminsi-
mės su Jiezno miesto bendruo-
mene ir seniūnaičiais.

Visus norinčius prisijungti 
prie prasmingos misijos, kvie-
čiame dalyvauti.

Žygio programa:
10.00 – 10.20 val.  Susirin-

kimas aikštelėje prie paminklo 
Lietuvos partizanams Žvirgž-
dėnų k., Birštono sav., galutinė 
registracija.

 10.20 – 10.30 val.  Iškilmin-
ga rikiuotė, žygio atidarymas, 
sveikinimai, žygio programos 
pristatymas.

 10.30 - 11.30 val. Žy-
gio startas, pirmas etapas 4 

km.Žvirgždėnai – Babronys  
(Birštono sav.) – Voseliūnai 
– Sokonys (Jiezno sen.).

 11.30 – 11.45 val.  Poilsis 
Sokonių k., Trumpa edukaci-
nė programa.

11.45 – 12.30 val.  Antras 
žygio etapas 3 km.Sokonių k., 
Jiezno Kolonijų k.

12.30 -  12.45 val.  Susto-
jimas Jiezno kautynių su bol-
ševikais vietoje (Lietuvos 
savanorių pagerbimas prie 
kryžiaus,žyminčio kautynių 
vietą. Šaulių garbės salvės).

12.45 – 13.30 val.  Trečias 
etapas 2 km. Jiezno Kolonijų 
k. - Jiezno m. gatvėmis iki Jiez-
no senųjų kapinių (trumpas su-
stojimas pirmo pasaulinio karo 
vokiečių karių kapinėse).

13.30 – 13.50 val.  Lietuvos 
savanorių, žuvusių Jiezno kau-
tynėse su bolševikais, pagerbi-
mas Jiezno senose kapinėse, 
šaulių garbės salvės, trumpa 
istorijos pamoka.

13.50 – 14.15 val.  Ketvirtas 
etapas 1,5 km. Žygiavimas į fi-
nišo vietą prie Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centro.

14.15 – 15.30 val. Finali-
nis žygio etapas. Šaulių vai-
šės prie laužo, kartu su Jiezno 
kultūros ir laisvalaikio centro 
folkloro ansambliu „Jieznelė“ 
dainuosime Lietuvos  savano-
rių dainas.

15.30 – 15.45 val. Žygio da-
lyvių pažymėjimų įteikimas, 
renginio pabaiga.

Organizatoriai: Jiezno se-
niūnija ir LŠS Kauno Vytau-
to Didžiojo II-osios rinktinės 
Prienų 206 kuopa.

Partneriai: Prienų rajono 
savivaldybė, Jiezno kultūros 
ir laisvalaikio centras, Jiez-
no gimnazija, Jieznomiesto 
bendruomenė, Jiezno se-
niūnijos seniūnaičiai, LŠS 
Vlado Putvinskio – Pūtvio 
klubas.

Žygio dalyvių registra-
cija išankstinė: mob. 8 687 
25919, 8 610 01936.

nų parapijos altarista, o para-
pijos „vairą“ perleido į pati-
kimas klebono Jono Baliūno 
rankas. 

Greitai prabėgę metai
Monsinjoras J. Užupis kal-

bėjo, kad apie savo amžių su-
simąstė visai neseniai, reng-
damasis jubiliejinėms iškil-
mėms. 

„Nugyvenau devynias de-
šimtis! Greitai prabėgo tie 
metai, bet labai senas vis dar 
nesijaučiu. Nors, kai buvau 
jaunas, apie tokio amžiaus 
žmones kitaip kalbėjau“, – sa-
kė į dešimtą gyvenimo dešim-
tį įžengiantis kunigas. 

Ir sveikata, pasak jubilia-
to, dar nėra prasta – nors turi 
nuolatinę kelionių palydovę 
lazdelę, širdis porą kartų bu-
vo rimčiau „remontuota“, bet, 
kol galva dar dirba, kasdien 
skuba į bažnyčią – nepasitrau-
kia nuo tarnystės Dievui. 

„Dievas ištikimiesiems at-
lygina!“ – įsitikinęs garbaus 
amžiaus kunigas. 

Bevartant nuotraukų albu-
mus, monsinjoro mintys vis 
sugrįžta į vaikystę, ten, kur 
žaidė su broliais Vytautu ir 
Valentinu bei kitais kaimo 
vaikais, kur valgė pačią ska-
niausią mamos keptą duoną, 
kur žiemą ant išsiliejusio per 
tėviškės laukus tekėjusio upe-
lio ledo senelis Kazimieras 

Užupis įrengdavo savotišką 
karuselę – prie ilgos karties 
pritvirtindavo rogutes – aba-
zėlį, kad vaikai galėtų suk-
tis. Ten, iš kur tėvus išvežė 
į Sibirą...

Dabar tėviškę mena tik 
monsinjoro brolio Valenti-
no pagamintas kryžius, kurį 
pastatė netoli buvusios so-
dybos, prie kelio Griškabū-
dis–Kaunas. 

„Broliai, tėvo paraginti, su-
spėjo pabėgti ir slapstėsi pas 
gimines. Aš jau studijavau se-
minarijoje ir manęs kažkodėl 
nepasigedo“, – šeimos išsky-
rimą ir tėviškės išdraskymą 
prisimena monsinjoras. 

Tad seminaristo Juozapė-

lio laukė nelengvi laikai – be 
tėviškės, be artimųjų. Per 
šventes ar atlaidus apsilan-
kydavo gimtosiose vietose, 
susitikdavo su giminėmis ir 
pažįstamais, tačiau atosto-
gų atvažiuoti nebuvo pas ką, 
nes tetų namai per karą su-
degė, o jų šeimos jau globo-
jo jo brolius. Vasaros atosto-
gas jis leisdavo pas kunigus: 
Marijampolėje pas Motiejų 
Petrauską, Ilguvoje pas Kle-
mensą Rusecką, Leipalingyje 
pas Vincentą Akelį. 

Tėvas po devynerių trem-
ties metų grįžo į Lietuvą, o 
mamos palaikus iš Krasno-
jarsko į gimtinę parvežė pra-
sidėjus Atgimimui. 

Nors tremties J. Užupiui 
pavyko išvengti, tačiau sau-
gumiečių „dėmesį“ jautė nuo-
lat. Bet, kaip juokauja mon-
sinjoras, matyt, „draugai“ iš 
saugumo įsitikino, kad jis 
nekalba, ko nereikia, ir palik-
davo ramybėje. Atvirkščiai, 
juo pasitikėjo – ne vieną po-
rą saugumiečių ir milicininkų 
yra slapta sutuokęs. 

Padėkojo už dvasines 
ir žmogiškąsias 

dovanas 
Praėjusį sekmadienį Prienų 

Kristaus Apsireiškimo bažny-
čioje šv. Mišių metu buvo pa-
minėtas monsinjoro Juozapo 
Užupio devyniasdešimtmetis. 
Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvila, 
buvę Prienų parapijos vikarai, 
kurie čia tarnavo, kai klebo-
nu buvo J. Užupis, kaimyni-
nių parapijų kunigai. Kartu 
meldėsi ir stiprios sveikatos 
bei Dievo palaimos monsin-
jorui linkėjo, už dvasines bei 
žmogiškąsias dovanas dėko-
jo parapijiečiai, jubiliato ar-
timieji ir bičiuliai, garbingi 
svečiai. 

Vyskupas R. Norvila jubi-
liatui įteikė ir Jo Šventeny-
bės Popiežiaus Pranciškaus 
sveikinimą. 

Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos 1952 m. 
laidos 30 metų jubiliejaus paminėjimas Prienuose. 
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Centrinė Amerika 
nuo Jono Pauliaus II 

iki Pranciškaus
1983 m. kovo 5 d., kai Jonas 

Paulius II nusileido tarptauti-
niame Omar Torrijos Herrera 
oro uoste po ryškia Panamos 
saule, lėktuvas buvo įamžin-
tas plakate, skelbusiame: „Tai 
įvykis, nutinkantis tik kartą 
gyvenime. Išsaugok jį Kodak 
juostoje.“ Reklama, kalbėjusi 
apie kitus laikus, žadino emo-
cijas ir lydėjo popiežių jo ke-
lionės į septynias iš aštuonių 
Centrinės Amerikos šalis me-
tu. Prieš popiežiui išvykstant 
buvo kalbama apie kelionę į 
Centrinės Amerikos parako 
statinę, kaip tai pavadino to 
meto žurnalistai.

Žvelgiant iš kelių dešim-
tmečių nuotolio, tą vizitą ti-
krai galima laikyti vienu su-
dėtingiausių Jono Pauliaus II 
vizitų jo ilgo pontifikato metu. 
Nors tai buvo tarsi „nukryžia-
vimo kelionė“, kartu tai buvo 
ganytojiškas triumfas ir kon-
kretus artumo Dievo tautai 
parodymas. Tuo metu Cen-
trinė Amerika išgyveno dide-
lių išbandymų laikotarpį, kai 
neapykanta ir kerštas nesirin-
ko aukų. Regionas išgyveno 
lūžio, esminių pasikeitimų 
momentą, ypač politikoje. 
Viskas prasidėjo 1979 m. Ni-
karagvoje kilus revoliucijai, 
kuri nusidriekė ir į kitas šalis. 
1983 m., kai Centrinės Ame-
rikos šalyse vyravo suirutė dėl 
konfliktų ir diktatūrų, Meksi-
kos, Panamos, Kolumbijos ir 
Venesuelos kanceliarijos su-
sibūrė Panamos saloje Kon-
tadora, skatindamos derybas 
ir norėdamos sustabdyti šalto 
karo logiką. Jos norėjo pradė-
ti dialogą ir ieškoti sprendimų 
kaip užbaigti Centrinės Ame-
rikos konfliktus. Kontadora 
grupė pristatė taikos regionui 
planą, kurį palaikė JT genera-
linė asamblėja ir saugumo ta-
ryba. Tai buvo pirmas kartas 
po ilgo laiko, kai regiono vy-

riausybės ėmėsi bendros ini-
ciatyvos vietiniu lygmeniu iš-
spręsti problemas regione. Po 
popiežiaus vizito, tų pačių me-
tų rugsėjį, Nikaragvos, Kosta 
Rikos, Hondūro, Salvadoro ir 
Gvatemalos vyriausybės pasi-
rašė ketinimų deklaraciją, kuri 
po kelių metų atvedė prie tai-
kos sutarties  pasirašymo Es-
quipulas.

Tradicinėje kalboje diplo-
matiniam korpusui, kurią 
analizuodamas pasaulinę si-
tuaciją popiežius Pranciškus 
sakė metų pradžioje, kalbėta 
apie problemų gylį, kurios 
gali susilpninti vyriausybių 
įtaką ir padidinti branduolines 
didžiųjų jėgų grėsmes. Popie-
žius sakė, kad tautų bendruo-
menę ištiko krizė būtent dėl 
to, kad vienašalių sprendimų 
paieška kelia stipresnės pu-
sės dominavimą silpnesniojo 
atžvilgiu. Daugiašalė sistema 
silpnėja, tai kelia pasitikėjimo 
tarptautine politika trūkumą, 
silpniausių tautų šeimos na-
rių marginalizavimą, pabrėžė 
popiežius.

Šiame kontekste būtent ne-
sena Lotynų Amerikos istori-
ja gali padėti rasti būdus kaip 
išspręsti šiandienos konflik-
tus Nikaragvoje ir Venesue-
loje, kuriuos citavo popiežius. 
1983 m. šalis, priėmusi Joną 
Paulių II, buvo taikos oazė 
konfliktų krečiamoje Centri-
nėje Amerikoje. Tai buvo su-
sidūrimo tarp pasaulio Rytų ir 
Vakarų laikotarpis. Šiandien 
ši maža Karibų šalis vėl pri-
ima popiežių, gimusį Lotynų 
Amerikoje, tad laimei pirma-
sis apaštalinis vizitas netapo 
šaliai įvykiu, kuris nutinka tik 
kartą gyvenime.

Per laikotarpį tarp abiejų 
vizitų visame regione nuti-
ko svarbių įvykių. Šiandien 
Pranciškus randa atsinauji-
nusią šalį, kuri deja stovi ant 
didelių geopolitinių iššūkių, 
vėl reikalaujančių daugiašalio 
sprendimo, slenksčio. Geopo-
litinių santykių ateitis žemyne 
priklauso nuo to, kaip bus rea-
guojama į iššūkius. Šis popie-
žiaus vizitas, stiprus kataliza-
torius, galintis atverti kelius 
ir stiprinti naujus gimstančius 
procesus, kurie nubrėš Lotynų 
Amerikos likimą, bus neištri-
namas įrašas žemyno istorijo-
je.   VATICAN NEWS

– siauriausia dalis sąsmaukos, 
jungiančios Šiaurės ir Pietų 
Ameriką. Panamos siekimą 
atsiskirti nuo Kolumbijos pa-
rėmė Jungtinės Valstijos. Ne-
trukus po nepriklausomybės 
paskelbimo Jungtinėms Vals-
tijoms buvo atiduota siaura 
žemės juosta, kurioje pradėta 
kasti Panamos kanalą. Atlan-
to ir Ramųjį vandenynus jun-
giantis 81 kilometro ilgio ka-
nalas buvo atidarytas jau 1914 
m. Mainais už kanalo eksplo-
atavimą Jungtinės Valstijos 
Panamai kasmet mokėjo po 
10 milijonų dolerių. Ilgainiui 
toks sandoris Panamos val-
džiai tapo nepriimtinas. Po il-
gokai trukusių nesusipratimų 
ir derybų 1977 m. buvo pasi-
rašyta sutartis, kuria Jungtinės 
Valstijos įsipareigojo 2000 m. 
perduoti kanalą Panamai. Nuo 
to laiko kanalas yra pagrindi-
nis Panamos pajamų šaltinis.

Bažnyčios Panamoje istori-
ja siekia šešioliktojo amžiaus 
pradžią, ispanų kolonistų at-
vykimo laikus. Šios teritorijos 
gyventojus evangelizavo iš Is-
panijos atvykę pranciškonai; 
vėliau ir jėzuitai. Iš pradžių 
dabartinės Panamos teritori-
ja priklausė Limos arkivys-
kupijai, nors jau šešioliktojo 
amžiaus pradžioje buvo įkur-
ta ir pirmoji vietinė vyskupija 
– Santa Maria la Antigua. Vė-
liau Panama tapo Kolumbijos 
Kartachenos bažnytinės pro-
vincijos dalimi. Devyniolikto-
jo amžiaus pradžioje Panamos 
katalikai palaikė atsiskyrimą 
nuo Ispanijos ir šios teritori-
jos priklausymą Kolumbijai. 
Kai po šimto meto tarp vie-
tinių liberalų kilo Panamos 
atsiskyrimo nuo Kolumbijos 
judėjimas, vietinė Bažnyčia 
jam nepritarė. Dėl šios prie-
žasties kelis dešimtmečius 
Panamos valdžios ir Bažny-
čios santykiai buvo gana šalti. 
Galiausiai 1925 m. pasibaigė 
nesusipratimų laikotarpis ir 
buvo įkurta atskira Panamos 
bažnytinė provincija.

Šiandien Panamoje yra 8 
vyskupijos, kuriose tarnauja 
15 vyskupų ir 230 diecezinių 
kunigų. Kunigų vienuolių yra 
180; seserų vienuolių – 450; 
nuolatinių diakonų – 80. Be-
veik 90% Panamos gyvento-
jų yra priėmę krikštą Katalikų 
Bažnyčioje.

Riaušių policija susirėmė su protestuotojais
Venesuelos riaušių policija trečiadienį ėmėsi ašarinėmis dujomis 
ir guminėmis kulkomis vaikyti opozicijos protestuotojus, 
Nacionalinio Susirinkimo pirmininkui pasiskelbus „einančiu 
prezidento pareigas“ vietoje socialisto lyderio Nikolo Maduro.

Rusija viešai pademonstravo raketą
Rusija trečiadienį pademonstravo raketų sistemą, anot 
Vašingtono, pažeidžiančią svarbą ginkluotės kontrolės sutartį, 
mėgindama atremti JAV kritiką ir išsaugoti Šaltojo karo laikų 
susitarimą.

Panama. Valstybės 
ir tikinčiųjų ben-

druomenės istorija
Trečiadienį po pietų vietos 

laiku (Lietuvoje jau artėjo vi-
dunaktis) popiežiaus lėktuvas 
pasiekė Panamos sostinės oro 
uostą.

Panama yra palyginti jauna 
valstybė, tapusi nepriklauso-
ma visu šimtmečiu vėliau už 
kitas Lotynų Amerikos šalis. 
Dabartinės Panamos teritori-
ją, kaip ir didelę dalį žemyno, 
iki devynioliktojo amžiaus 
pradžios valdė Ispanija. Vė-
liau ši teritorija atiteko 1810 
m. nepriklausoma valstybe ta-
pusiai Kolumbijai. Ir tik 1903 
m. atsiskyrusi nuo Kolumbi-
jos Panama tapo nepriklauso-
ma valstybe.

Panamos plotas – apie 75 
tūkst. kvadratinių kilometrų 
(truputį daugiau nei Lietuvos). 
Šiandien Panama turi apie 4 
milijonus gyventojų, kurių 
beveik pusė gyvena sostinėje 
– Panamos mieste.

Panamos valstybės atsira-
dimą tam tikra prasme nulė-
mė jos geografinė kolokacija 



�
ŠEŠTADIENIs, �019 m. sAUsIO �6 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

PRIE VYTAUTO KALNO
2019 m. SAUSIO 26 d., Nr. 4ŠEŠTADIENIS PrenumeruojamasLAIKRAŠČIO „NAUJASIS GĖLUPIS“ PRIEDAS BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS

REKLAMA

SKAITYKITE 10 P.SKAITYKITE 9 P.SKAITYKITE 9 P.SKAITYKITE 8 P.

Egipto archeologai aptiko senovinių kapų
Egipto valdžia trečiadienį pranešė, kad archeologai Nilo deltoje 
aptiko Antrojo tarpuvaldžio laikotarpio (1782–1570 metai pr. Kr.) 
kapų. Mokslininkai taip pat rado 20 Ikidinastinio laikotarpio 
laidojimo vietų Kom al Cholgano archeologinėje vietovėje.

Streikas paralyžiavo aštuonis uostus
Aštuoniuose Švedijos uostuose trečiadienį streikavo maždaug 
tūkstantis uosto krovėjų, su kuriais darbdaviai nesudaro 
kolektyvinės darbo sutarties. Darbuotojai streiką surengė visuose 
šalies uostuose, įskaitant Malmę šalies pietuose. 
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Sausio 17 d. Trečiojo 
amžiaus universiteto 
(TAU) studentai klausėsi 
paskaitos „Devynios 
dešimtosios mūsų laimės 
priklauso nuo sveikatos“, 
kurią skaitė gydomosios 
mitybos specialistė Ingrida 
Kuprevičiūtė. 

TAU studentai yra vyresnio 
amžiaus žmonės, sukaupę ne-
mažai gyvenimiškos patirties 
ir galintys ja pasidalinti su 
jaunesniąja karta. Tačiau tai, 
ką jie sužinojo iš gydomosios 
mitybos specialistės, pralenkė 
visus lūkesčius.

Pokalbį su studentais mi-
tybos specialistė pradėjo aiš-
kindama, ką reiškia pats žodis 
„dieta“. Išvertus iš graikų kal-
bos, žodis „dieta“ (gr. diata) 
reiškia gyvenimo kelią arba 
gyvenimo būdą. O mums žo-
dis „dieta“ visada asocijuojasi 
su svorio metimu, t.y. lieknėji-
mu arba mityba sergant kokia 
nors liga. Pasirodo, nelabai 
teisingai galvojome.

Kaip teigė mitybos speci-
alistė, žmogaus sveiko gyve-
nimo metai neilgėja, nors to-
bulėjant medicinai gyvenimo 
trukmė darosi vis ilgesnė. Ta-
čiau kokia prasmė gyventi iki 
100 metų, jeigu nuo 70-ies jau 
negali savimi pasirūpinti?...

Daug įvairių ligų praside-
da ne tik dėl nesubalansuotos 
mitybos, bet ir dėl streso, dėl 
dideliais kiekiais vartojamo 

Ką sužinome paskaitose apie sveiką mitybą, arba ko mums 
nepasako gydytojai

cukraus, dėl sutrikusios sky-
dliaukės. Visa tai gali paska-
tinti cholesterolio didėjimą, o 
dėl to gali atsirasti ir kitų li-
gų. Kaip sakoma, simptomas 
vienas, o priežastys gali būti 
skirtingos.

Sveikatai nepalanki mityba, 
nejudrumas, oro užterštumas 
bei stresas gali sukelti Alzhei-
merio ligą, aterosklerozę, tam 
tikrų formų vėžį, tapti aukšto 
kraujo spaudimo, nutukimo, 
insulto priežastimi. Pasak spe-
cialistės, tai gyvenimo būdo 
ligos, o daugelį jas sukelian-
čių veiksnių galima lengvai 
pašalinti.

Tik, žinoma, reikia nemažai 
išmanyti. Štai žinome, kad vy-
resnio amžiaus žmonių kau-
lai retėja, darosi trapūs, nes 
organizmui ima trūkti kalcio. 
Kalcis organizmui būtinas. 
Galime kalcio gerti, valgyti 
produktų su kalciu, bet mums 
tai nepadės, jeigu organizme 
trūksta vitamino D. O jo trūks-
ta beveik visiems. Mes – šiau-
riečiai, mūsų krašte mažai 
saulės, o organizme vitami-
no D pasigamina per mažai. 
Taigi, reikia gerti vitamino D. 
Bet niekas mums nepaaiškina, 
kaip jį vartoti, kokiais pavida-
lais. Vienas iš kito nugirsda-
mi, pasiskaitydami (kas žino, 
kur ir kaip ieškoti) geriame vi-
tamino D lašų. Bet gal yra kas 
geresnio? Pasak mitybos spe-
cialistės, labai gerai vitamino 
D3 forma plius K2.

Šeimos gydytojai taip pat 
turėtų pasakyti cukriniu dia-
betu sergantiems žmonėms, 

kad jų vartojami vaistai šali-
na iš organizmo magnį. Tai-
gi, reikėtų organizmą papil-
dyti magniu.

Ne visi žino ir tai, kad skran-
džio rūgštingumą mažinančių 
vaistų negalima vartoti ilgiau 
kaip 2–3 mėnesius. Tačiau 
ne vienam gydytojas yra pa-
sakęs, kad šiuos vaistus teks 
vartoti visą gyvenimą... 
O kodėl atsiranda ref-
liuksas ir kas jį lemia? 
Gydomosios mitybos 
specialistė I. Kuprevi-
čiūtė pažymėjo, kad 
dažniausiai dėl šios li-
gos kalta skrandyje gy-
venanti H pylori bakte-
rija. Rijome vadinamąjį 
zondą, specialistai tyrė 
skrandį, nustatė rūgš-
tingumą. Aišku, paskyrė 
gerti rūgštingumą ma-
žinančių vaistų. Tik ar 
daugeliui jie rimtai pa-
dėjo, nes šios bakterijos bu-
vimas rodo mažą skrandžio 
rūgštingumą. Pasirodo, H py-
lori bakteriją nustatyti reikia 
iš išmatų... Tad tokio tyrimo 
ir turime prašyti, jeigu įtaria-
me, kad skrandyje gyvena ši 
bakterija. 

Bet iš kur mums, papras-
tiems žmonėms, žinoti, ko 
prašyti? O ir kaip sureaguos 
gydytojas, kai pacientas pra-
dės jam nurodinėti, ką da-
ryti...

Mitybos specialistė tiems, 
kas turi problemų su skran-
džiu, opų ar žaizdų, pataria 
vartoti šviežių kopūstų sulčių 
(1 litrą per dieną, 10 dienų iš 
eilės), galima pridėti ir salierų. 
Taip pat galima vartoti ir bul-
vių sulčių, raugintų kopūstų 

sulčių, linų sėmenų nuoviro, 
alijošiaus sulčių.

Gydomosios mitybos speci-
alistė pasakojo apie choleste-
rolio reikšmę mūsų sveikatai, 
ar būtinai reikia vartoti statinų. 
Jeigu jų vartojame, reikia gerti 
ir kofermento Q10. Ar visada 
tai išgirstame iš gydytojų? O 
juk cholesterolis ir jo kiekis 

organizme yra susijęs su psi-
chikos ligomis.

Daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių turi problemų su sky-
dliauke, nes ligoms įsisenėjus 
atsiranda įvairių komplikaci-
ją. Norint nustatyti pažeidi-
mus, reikėtų atlikti ne tik pa-
čius paprasčiausius tyrimus, 
bet ir tuos, kurie parodo tikrą 
skydliaukės būklę. Žinoma, 
jeigu tokie tyrimai yra mo-
kami, gydytojas turėtų apie 
tai paaiškinti pacientui. Jeigu 
žmogus tikrai turi problemą ir 
rūpinasi savo sveikata, jis tokį 
tyrimą atliks.

Mitybos specialistė patarė 
visada vartoti daug daržovių, 
kuriose gausu mineralų ir vi-
taminų, atsisakyti hidrintų rie-
balų, įvairių margarinų.  

Iš tikrųjų žmonės daug ži-
no apie sveiką mitybą, žino, 
kokius produktus vartoti, o 
kokių reikėtų atsisakyti. Vis-
gi apmaudu, kad ir dabar gy-
dymo įstaigose būna šokiruo-
jančių atvejų, kai ligoniams 
duodama valgyti sausainių 
(jie maitina vėžines ląsteles), 
kai ligoniai maitinami „šlap-

dešre“, ją dar pakepi-
nant. O juk mūsų svei-
katos ministras nusitei-
kęs liaudį matyti sveiką, 
nuo mažens propaguoti 
sveiką gyvenimo būdą 
ir sveiką maistą. Tai kur 
jis žiūri?

Gydomosios mitybos 
specialistė patarė vartoti 
ne tik vaistus, kurie ge-
rina savijautą, bet pasi-
rinkti ir tinkamus mais-
to produktus bei vaisti-
nes žoles. 

Taip pat ji pasakojo, 
kodėl negalima gerti profilak-
tiškai aspirino (jis didina vidi-
nio kraujavimo galimybę), ko-
dėl reikia vengti vartoti diklo-
fenakų (jie gali sukelti širdies 
ligas). Kur kas geriau – ciber-
žolė su juodaisiais pipirais.

Visi žinome, kad cukrus 
nėra naudingas mūsų orga-
nizmui. Pasak pranešėjos, 
kardiologai sako, kad į cukrų 
reikia žiūrėti kaip į tabaką. 
Cukrus mažina imunitetą, su-
daro sąlygas II tipo cukriniam 
diabetui atsirasti, mažina imu-
nitetą. Mūsų maisto racione 
angliavandenių šaltinis turi 
būti daržovės, iš kurių gau-
sime ir pakankamai vertingų 
medžiagų.

Nepatariama į savo mity-
bos racioną įtraukti ir pieno 

produktų. Jeigu jau vartoja-
me, tai geriau rinktis raugintą 
pieną, kefyrą, varškę ar sūrį. 
Pasterizuoto pieno ypač pata-
riama atsisakyti tiems, kas ne-
toleruoja laktozės. O sviestas 
sveikiausias lydytas. Kepimui 
tinka sotieji riebalai, taukai, 
sviestas, kokoso aliejus. Kiti 
aliejai labiau tinka salotoms 
pagardinti.

Tai ką gi valgyti, kad iš 
maisto gautume ir pakanka-
mai vertingų medžiagų, mine-
ralų bei vitaminų? I. Kuprevi-
čiūtė vardijo šiuos produktus: 
kepenėles (geriausia – žolė-
džių gyvulių), šaltieną, širde-
les, kaulų sultinius, daugiau 
žuvies, daržovių. Labai tinka 
rauginti produktai: kopūstai, 
agurkai. Iš vaisių patariama 
vartoti daug uogų, tokių kaip 
serbentai, šilauogės, avietės, 
riešutų (ypač migdolų, graiki-
nių riešutų, anakardžių).

Baigdama pranešimą ir 
diskusijas, lektorė paminėjo 
ilgaamžių mėlynąsias zonas, 
kuriose žmonės gyvena il-
giausiai. Pasirodo, tai tokios 
pasaulio vietos, kur žmonės 
valgo pačių pasigamintą mais-
tą, maitinasi tuo, ką užsiaugi-
na. Tai natūralus, neperdirbtas 
maistas – sūriai, varškė, me-
dus, žuvys. Tai patys papras-
čiausi ir kasdieniniai produk-
tai. Šiose zonose gyvenantys 
žmonės yra fiziškai aktyvūs, 
turi teigiamą požiūrį į gyve-
nimą, vieni su kitais palaiko 
labai stiprų ryšį. Žmogus turi 
judėti, turėti tikslą. Šie sveiki 
ir ilgaamžiai žmonės dažnai 
gyvena atokiose vietovėse, 
salose, kalnuose, kur sveikatos 
priduoda ir tyras oras.
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Aktorius teisme pripažino savo kaltę
Holivudo aktorius Alekas Boldvinas trečiadienį teisme pripažino 
savo kaltę dėl vieno vyro persekiojimo, praėjusį rudenį kilus 
ginčui dėl vietos automobilių stovėjimo aikštelėje. Jis tai pat buvo 
kaltinamas, kad lapkričio 2 dieną užpuolė kitą vairuotoją.

Apmokestino kompensacijas bažnyčioms
Čekijos įstatymų leidėjai pritarė siūlymui apmokestinti milijardines 
kompensacijas bažnyčioms, valstybės planuojamas sumokėti už 
Šaltojo karo laikais komunistinio režimo konfiskuotą turtą, ir taip 
susigrąžinti dalį išmokėtų lėšų.

stasė
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Birštono krašto muziejus 
skaičiuoja jau 52-us savo 
veiklos metus, kai 1967 
m. kovo mėnesį buvusioje 
girininko Antano Katelės 
dviejų aukštų viloje 
buvo atidaryta pirmoji 
ekspozicija. 

Pastatas, kuriame ir dabar 
veikia muziejus, jau artėja prie 
šimtmečio, nes yra duomenų, 
kad jis buvo pastatytas 1932–
-1933 metais. Iki 1941 me-
tų namas buvo nuomojamas 
Birštono kurorte poilsiaujan-
tiems mokytojams, o vėliau, 
1948 m., nacionalizuotas. 
Jame įsikūrė poilsio namai 
„Ramunė“, kurie priklausė 
„Tulpės“ sanatorijai. Dabar 
muziejaus namas įtrauktas į 
Kultūros paveldo sąrašą.

Džiaugiasi geromis 
permainomis

Rimtesnio remonto muzie-
jus nematė nuo 1977 metų, 
tad nenuostabu, jog pradė-
damas 2019 metus kolekty-
vas džiaugiasi ir ruošiasi per-
mainoms.

Muziejus savo fonduose tu-
ri per 9000 eksponatų, iš kurių 
eksponuojama apie 1500. Kiti 
laukia savo eilės. 

Plika akimi matyti, kad mu-
ziejui verkiant reikia kapitali-
nio remonto, tiek viduje, tiek 
ir išorėje.

„Labai džiaugiuosi, kad iš 
Kauno regiono kultūros pa-
veldo departamento gavome 
finansinę paramą. Jau sudary-
ti planai suremontuoti balko-
nus, kolonas ir stogą. Kadangi 
pastatas yra kultūros paveldo 
objektas, nėra daug galimybių 
atlikti paprastą remontą“, – sa-
kė muziejaus direktorė Vilije-
ta Šalomskienė.

Iš savivaldybės skirtų lėšų 
numatyta atlikti kai kuriuos 
vidaus remonto darbus – pa-
keisti sieną, duris, suremon-
tuoti koridorių. Sakraliniame 
muziejuje iš ūkinių patalpų 
žadama padaryti fondų sau-
gyklą.

Direktorė paminėjo, kad 

Birštono muziejus laukia permainų
pereitais metais su studija 
„Paveldas kalba“ parengė 
kultūros paveldo interpreta-
cijos planą, kuriuo pasinau-
dojus bus galima atnaujinti 
ekspoziciją.

Muziejus organizuoja 
renginius ir 
tarptautines 

konferencijas
Muziejuje ne tik pristatomi 

kurorto istorijos eksponatai. 
Čia vyksta ir edukacinė vei-
kla, apimanti 15 temų. Per-
eitais metais vyko 224 edu-
kaciniai renginiai, surengtos 
243 ekskursijos (ne tik su mu-
ziejaus gidais), 28 keičiamos 
parodos. 2018 metais muzie-
juje vyko 28 renginiai, tarp 
jų trys dideli, skirti Lietuvos 
šimtmečiui. Pirmas renginys 
buvo tarptautinės konferen-
cijos, skirtos Lietuvos prezi-
dentui Kaziui Griniui atminti 
ir kalbininko Jono Kazlausko 
premijos įteikimui, bei konfe-
rencija Birštono persitvarky-
mo sąjūdžio 30-osioms meti-
nėms paminėti.

Taigi, Birštono krašto mu-
ziejus džiaugiasi savo laimėji-
mais ir vis augančiu lankytojų 
skaičiumi. 

Artimiausiuose planuose – 

tarptautinė konferencija „An-
trojo pasaulinio karo pradžios 
ir internuotų Lenkijos kariškių 
stovyklos Birštone 80-ųjų me-
tinių minėjimas“. Kita konfe-
rencija bus skirta dailininko 
Nikodemo Silvanavičiaus gi-
mimo 180-osioms ir 100 me-
tų mirties metinėms paminėti. 
Pasak muziejaus direktorės, 
Lietuvoje, taip pat Sankt Pe-
terburge bei Baltarusijoje at-
sirado N. Silvanavičiaus gi-
minaičių. Birštono muziejus 
bendrauja ir bendradarbiauja 
su Vileikos krašto muziejumi. 

N. Silvanavičius yra kilęs iš to 
krašto, ten palaidotas, ten la-
bai gerbiamas jo atminimas. 

Direktorė sakė, kad muzie-
jaus darbuotojai turi svajonę 
įsigyti N. Silvanavičiaus pa-
veikslo „Berniukas ir karei-
vis“ (Minsko dailės muziejaus 
nuosavybė) kopiją, nutapytą 
dailininko.

Projektinė veikla
Muziejaus direktorė pami-

ni, kad intensyviai vyksta ir 
projektinė veikla. Nuolat ra-
šomi 3–4 projektai Kultūros 
tarybai. Iš projektinei veiklai 
skirtų lėšų Sakralinis muzie-
jus įsigijo audiogidą, buvo 
nupirktas infoterminalas vai-
kams ir jaunimui apie piliakal-
nius ir Birštono mineralinius 
vandenis, taip pat žaidimas 
„Ar gerai susipažinai su Birš-
tono muziejumi“.

V. Šalomskienė pasidžiaugė 
seniausiu muziejaus ekspona-
tu – luotu, kurio amžius gali 
būti 350 metų (manoma, kad 
jis pagamintas 1630–1670 
metais). Pernai iš Kultūros 
tarybos buvo gauta lėšų luotui 
restauruoti ir konservuoti.  

Vienas iš žymiausių Birš-
tono krašto muziejaus ekspo-
natų yra vežiko Adomo Jur-

kulnevičiaus karieta, kuria jis 
vežiojo poilsiautojus iš Kauno 
ir atgal. Muziejaus direktorė 
tikisi, kad vasario mėnesį bus 
skirta lėšų ir karietai (fajeto-
nui) restauruoti.

Vis populiarėja 
edukacinės 
programos

Kaip jau minėjo muziejaus 
direktorė, muziejuje vykdoma 
15 edukacinių programų. Vie-
nu metu užsiėmimuose gali 
dalyvauti 25 asmenys. Labai 
populiarios edukacijos: „Mū-
sų senolių buities paslaptys“, 

„Birštono mineralinio van-
dens šaltiniai“, „Velykinis 
margutis“, „Prakalbinkime 
tautodailės raštą“, „Skrebi-
nimas“, „Nemuno vingių de-
tektyvas“, „Tautinis kostiu-
mas“, „Kalėdinis atvirukas“, 
„Kalėdiniai karpiniai“ bei 
pačios naujausios edukaci-
jos „Auskime tautinę juostą“ 
ir „Nikodemas Silvanavičius 
nuo Vileikos (Baltarusija) iki 
Birštono (Lietuva)“, kurios 
tinka įvairioms žmonių am-
žiaus grupėms.

2018 metais iš edukacinių 
programų muziejus užsidir-
bo 6000 eurų, kurie buvo pa-
naudoti edukacijų atnaujini-
mui ir plėtrai bei darbuotojų 
skatinimui.

Reikia paminėti, kad prieš 
Velykas ir Kalėdas į eduka-
cinius užsiėmimus atvyksta 
labai daug dalyvių net iš di-
džiųjų Lietuvos miestų. Jie 
nori išmokti daryti kalėdinius 
atvirukus, išmokti skrebinti, 
o labiausiai visiems patinka 
marginti kiaušinius.

2018 metai buvo paskelbti 
Palaimintojo Teofiliaus Ma-
tulionio metais, tad muziejus 
sulaukė labai daug ekskursijų, 
skaitė paskaitas piligrimams ir 
kitoms suinteresuotoms žmo-

nių grupėms apie palaiminto-
jo gyvenimą, jo veiklą ir sąsa-
jas su Birštonu.

Rengiamos ir 
kilnojamosios 

parodos
Sakraliniame muziejuje yra 

įrengta nuolatinė ekspozicija, 
skirta palaimintajam T. Ma-
tulioniui, o Krašto muziejuje 
įrengta nuolatinė kalbininko J. 
Kazlausko ekspozicija. Buvo 
parengtos ir eksponuojamos 
fotografijų parodos „Birš-
tono futbolas“ ir „Birštonas 
tarpukariu“, kurios parodė, 

kaip gyveno tų laikų žmonės, 
kas pasikeitė ir kas liko iki 
šių dienų.

Tiek Sakralinio, tiek Krašto 
muziejų patalpos nėra didelės 
ir vietos visiems eksponatams 

tikrai neužtenka. Pasak direk-
torės, ekspozicijų salė nesiple-
čia. Tada imamos medžiagos 
iš fondų ir demonstruojamos 
įvairiose erdvėse. Kilnojamo-
sios parodos pabuvojo Nema-
jūnuose, Prienuose, Alytuje, 
Stakliškėse. Bendras projek-
tas su Lietuvos literatūros ir 
meno archyvu buvo paroda 
„Užmirštoji Užnemunė“, ku-
rioje eksponuojamos kunigo 
Rudaičio fotografijos. Gali-
ma paminėti ir kitas kilnoja-
mąsias parodas, tokias kaip ,, 
Atgimimui ir Lietuvos 

Persitvarkymo Sąjūdžiui 
Birštone -30 metų“, „Žmo-
nės, gatvės, namai“, „Sportas 
Birštone“, „Arkivyskupas T. 
Matulionis“.

Ekspozicijos ir stendai mu-

ziejuje taip pat nuolat atnauji-
nami. „Mes nekaupiam etno-
kultūros paveldo, nes tam 
nėra sąlygų. Mes renkame ir 
kaupiame visa tai, kas atspin-
di Birštono kurorto istoriją“, 
– sakė V. Šalomskienė. Biršto-
no raida atsispindi tarpukario 
fotografijose, kuriose matome 
birštoniečius su ypatingomis 
birštonietiškomis lazdomis, 
matome visą tuometinę aplin-
ką ir susidarome nuomonę, 
kokie žmonės lankėsi Biršto-
ne, kuo jis gyveno. 

Muziejaus direktorė pasi-
džiaugė ir stendu, skirtu birš-

toniečiui Povilui Buzui, kuris 
žinomas kaip kovotojas už 
Lietuvos laisvę, uždraustos 
spaudos platintojas, Persitvar-
kymo sąjūdžio dalyvis.

Direktorė pažymėjo, kad 

daug eksponatų yra popieri-
niai, o popierius sensta ir dūlė-
ja, tad tokius eksponatus tenka 
skaitmeninti ir kelti į interne-
tinę erdvę.

Pasvajoja apie fondų 
saugyklas

Kaip jau minėjome, muzie-
jaus pastatas yra kultūros pa-
veldo objektas, tad gali tekti 
ilgai laukti jo kapitalinio re-
monto. Anot direktorės, savi-
valdybė planuoja ruošti mu-
ziejaus kapitalinio remonto 
planą, kurio galima tikėtis po 
kelerių metų. „Aš nors apie 
galimybę turėti fondų saugy-
klas pasvajoju“, – sakė V. Ša-
lomskienė.

Dar apie muziejų

Birštono muziejuje (kartu 
su Sakraliniu) dirba 11 dar-
buotojų (10,25 etato). Visi 
nuoširdžiai myli savo darbą 
ir stengiasi jį atlikti kuo ge-
riau, kad lankytojai būtų pa-
tenkinti ir iš kurorto išsivežtų 
tik pačias geriausias emocijas 
ir įspūdžius. Direktorė pažy-
mėjo, kad darbuotojai daly-
vauja visuose renginiuose, 
kvalifikacijos kėlimo kursuo-
se ir seminaruose įvairiomis 
temomis.

O gerų pokyčių muziejuje 
jau šiais metais laukia visas 
kolektyvas.

KolektyvasKalbininko Jono Kaz-
lausko ekspozicijaDaktaro Igno Šablausko kabineto baldai
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Šalia Meksikos sostinės išsiveržė ugnikalnis
Netoli Meksikos sostinės esantis Popokatepetlio ugnikalnis 
antradienį vakare pradėjo spjaudytis įkaitusiais akmenimis ir 
vulkaniniais pelenais, kritusiais aplinkiniuose miesteliuose. Apie 
100 km spinduliu nuo kraterio gyvena maždaug 25 mln. žmonių.

Dėl galimo piktnaudžiavimo – STT tyrimas
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 
galimo piktnaudžiavimo Jurbarko rajono savivaldybei vykdant 
projektą, kuris iš dalies buvo finansuojamas ir Europos Sąjungos 
lėšomis.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Kodėl susergama vėžiu? 
Kodėl kai kurių žmonių 
organizme užsimezga 
piktybiniai augliai? 
Mokslininkai dar 
tebegvildena šį klausimą 
ieškodami atsakymų. Ir 
kai kuriuos jų jau rado. 

Diagnozuojama ne tik 
liga, bet ir grėsmė ja 

susirgti
Ieškant, kodėl žmogaus or-

ganizmas suserga onkologine 
liga, vienos jų, gimdos kakle-
lio vėžio,  priežastis nustatyta 
gana tiksliai. 97 proc. atvejų jį 
sukelia tam tikri žmogaus pa-
pilomos virusų  (ŽPV) tipai. 
Mirtinas priešas nustatytas. 
Negana to, sutelktos faktiškai 
visos įmanomos priemonės 
apsiginti nuo šios pasaulyje 
labai paplitusios pavojingos li-
gos jai dar net neprasidėjus. 

Statistika sako: Lietuvoje 
kai kurios moterys pasirenka 
geriau mirti nuo gimdos ka-
klelio vėžio nei pasinaudoti 
suteikta galimybe iš viso ja 
nesusirgti, jei tokia grėsmė 
kiltų.  

Kasmet mūsų šalyje apie 
450 moterų suserga ir 250 
miršta nuo gimdos kaklelio 
vėžio. Kas savaitę dėl gimdos 
kaklelio vėžio Lietuvoje vidu-
tiniškai netenkama 5 moterų. 

„Tai reiškia, kad moterys 
savo sveikatai skiria pernelyg 
mažai dėmesio ar net visai ne-
skiria“, –  apgailestauja Medi-
cinos diagnostikos ir gydymo 
centro gydytoja akušerė-gi-
nekologė doc. med. dr. Daiva 
Bartkevičienė.

Lietuvoje pagal gimdos ka-
klelio vėžio prevencinę pro-
gramą, kurioje turi galimybę 
dalyvauti visos privalomuoju 
sveikatos draudimu apdraus-
tos 25–60 metų moterys, kar-
tą per 3 metus jos gali nemo-
kamai atlikti citologinį (PAP) 
tyrimą. Dėl šio tyrimo reiktų 
kreiptis į savo šeimos gydytoją 
arba   akušerį-ginekologą. PAP 
tyrimas parodo ankstyvuosius 
patologinius gimdos kaklelio 
pokyčius. Taip atsiranda dide-
lė tikimybė sustabdyti ligą ar 
pradėti laiku gydyti. Esant ga-

Vėžį sukeliantis virusas: mitai, 
tiesa ir būdai jį įveikti

limybei, moterims patariama 
atlikti ir papildomus tyrimus 
– skystųjų terpių citologiją, 
ŽPV tyrimą, imunocitologinį 
„CINtec PLUS“ tyrimą. 

Pasak docentės D. Bartke-
vičienės, atlikus paminėtus 
tyrimus, moteris paprastai iki 
trejų metų gali gyventi ramiai, 
nes šiais tyrimais galima di-
agnozuoti ne tik gimdos ka-
klelio vėžį, bet  ir padidėjusią 
galimybę juo susirgti. Nors dėl 
gimdos kaklelio vėžio mote-
rys nemokamai tiriamos tik 
sulaukusios 25 metų, gineko-
logai akcentuoja, kad tai rei-
kėtų padaryti pradėjus lytinį 
gyvenimą.

Mitai ir tiesa apie 
gimdos kaklelio vėžį
Periodiškai lankytis pas 

gydytoją akušerį-ginekologą 
ir profilaktiškai pasitikrinti 
sveikatą trukdo visuomenėje 
vis dar gajūs mitai apie gim-
dos kaklelio vėžį – onkologinę 
ligą, kuri pasaulyje tebelaiko-
ma viena labiausiai paplitu-
sių moterų mirties nuo vėžio 
priežasčių.

Mitas. Žmogaus papilomos 
virusas kelia grėsmę tik tiems, 
kurie dažnai keičia lytinius 
partnerius.

Tiesa. Taip, lytiniai san-
tykiai yra dažniausias būdas 
perduoti ŽPV. Tarp suaugu-
siųjų, kurie yra lytiškai akty-
vūs, šį virusą turi 70–80 proc. 
Tačiau užsikrėsti juo gali ne 
tik tie, kurie dažnai keičia ly-
tinio gyvenimo partnerius. Di-
džiojoje Britanijoje penkerius 
metus buvo atliekamas didelis 
tyrimas. Buvo stebimos 15–19 
metų merginos, tik ką pradėju-
sios lytinį gyvenimą. Po trejų 
tyrimų metų paaiškėjo, kad 43 

proc. stebimų merginų, turė-
jusių gyvenime tik vieną ly-
tinį partnerį, buvo infekuotos 
ŽPV. Taip buvo įrodyta, kad 
tapti infekuotu ŽPV pakanka 
vienintelio partnerio. Nepai-
sant to, padriki lytiniai santy-
kiai, žinoma, padidina riziką 
užsikrėsti ŽPV ir kitomis pa-
vojingomis infekcijomis. 

Pasak docentės D. Bartkevi-
čienės, kiti pagrindiniai gim-
dos kaklelio rizikos veiksniai, 
priklausantys nuo moters or-
ganizmo, yra silpna imuninė 
sistema, ankstyva lytinio gy-
venimo pradžia, dažna lyti-
nių partnerių kaita, nėštumų 
ir gimdymų, abortų skaičius, 
rūkymas, kontaceptinių table-
čių vartojimas, lytinių takų in-
fekcijos, socialinė-ekonominė 
būklė, ilgalaikis stresas.

Mitas. Jei ant kūno ar ly-
tinių organų yra karpų, pa-
pilomų, vadinasi, yra didelė 
rizika susirgti gimdos kakle-
lio vėžiu.

Tiesa. Priskaičiuojama 150 
ŽPV tipų. Jie skirstomi į dide-
lės ir mažos rizikos tipus. Vė-
žį sukelia didelės rizikos ŽPV 
tipai. Tarptautinė vėžio tyrinė-
jimo agentūra patvirtino, kad 
didelės rizikos žmogaus papi-
lomos virusų yra keturiolika. 
Kitų virusų onkogeniškumas 
dar tiriamas, todėl ateityje pa-
tvirtintų didelės rizikos virusų 
gali būti ir daugiau.  Didžiau-
sios onkogeninės rizikos yra 
16 ir 18 ŽPV tipai. 

Docentės D. Bartkevičie-
nės teigimu, gimdos kaklelio 
vėžys formuojasi ilgai, mote-
ris nejaučia jokių simptomų, 
todėl dažnai liga pastebima 
per vėlai. Jos pradžioje daž-
niausiai nepasireiškia jokie 
klinikiniai požymiai. Ankstyvi 
simptomai gali būti pakitusios, 
gausesnės išskyros iš lyties or-
ganų, kraujavimas lytinių san-
tykių metu ir po jų, ne mens-
truacijų metu, po menopau-
zės, maudimas apatinėje pilvo 
dalyje. 3–4 gimdos kaklelio 
vėžio stadijos simptomai yra 
ryškesni: vargina silpnumas, 
dubens ir kojų skausmai, ant 
kojų gali atsirasti edemų. Šla-
pinantis ar tuštinantis gali pasi-
rodyti kraujo, jaučiamas mau-

Daugelis vyresnio amžiaus 
žmonių puikiai prisimena, 
kai juos mamos gydydavo 
nuo peršalimo ar plaučių 
ligų: girdydavo liepžiedžių 
ar ramunėlių arbatėlėmis, 
mirkydavo kojas karštame 
vandenyje su druska, 
liepdavo kvėpuoti ką tik 
išvirtų bulvių garais. 

Ne vienam teko išbandyti ir 
ant nugaros dedamus garsty-
čių lapelius. Suaugusiesiems 
labiau padėdavo ant nugaros 
dedamos taurės (netgi ligo-
ninėse būdavo naudojamos). 
Tobulėjant medicinai, šitie 
„senoviniai“ gydymo būdai 
buvo neteisingai nuvertinti. 
Pasirodo, daugelis gydomą-
sias vakuumines taures atran-
da iš naujo ir yra labai paten-
kinti jų poveikiu.

Palengvina peršalimo, 
alergijos simptomus 

ir kosulį
Taurių terapija stimuliuoja 

plaučius bei kitus gyvybiškai 
svarbius organus. Tai pagreiti-
na skreplių pasišalinimą todėl 
palengvėja peršalimo ir alergi-
jų simptomai, greičiau praeina 
kosulys. Be to, taurės pagerina 
imuninės sistemos veiklą, ka-
dangi paskatina kraujo ir lim-
fos tekėjimą.

Tyrimas atskleidė, kad va-
kuuminių taurių terapija gali 
palengvinti pacientų jaučia-
mą skausmą, kylantį dėl įvai-
rių priežasčių, tarp jų ir vėžio. 
Dėl taurėse susidarančio va-
kuumo suaktyvėja kraujotaka, 
todėl jas uždėjus sutinusioje ar 
skaudančioje vietoje simpto-
mai atlėgsta.

Padeda atsipalaiduoti
Vakuuminės taurės atpalai-

duoja pavargusius, įsitempu-
sius raumenis. Jų poveikis pri-

Senovinius gydymo būdus 
prisiminti verta

mena giliųjų audinių masažą, 
tad nenuostabu, kad tiek eili-
niai, kasdieninės rutinos suke-
liamą stresą patiriantys asme-
nys, tiek profesionalūs sporti-
ninkai mėgaujasi šios terapijos 
teikiamais malonumais.

Valo organizmą
Sutrikus kraujotakai bei 

limfos tekėjimui, organizme 
ima kauptis toksinai. Tai gali 
sukelti įvairių sveikatos pro-
blemų. Pritaikius taurių terapi-
ją išjudinami organizmo skys-
čiai, o kartu su jais pašalinami 
ir susikaupę toksinai.

Skatina greitesnį 
uždegimų gijimą

Nors akivaizdu, kad stiprus 
uždegimas tik kenkia organiz-
mui, nedidelis – gali padėti. 
Taurėse susidarantis vakuu-
mas pažeidžia smulkius poo-
dinius kapiliarus, o tai sukelia 
nedidelį uždegimą.

Į jį atsakydamas organizmas 
„treniruojasi“, o tai paskatina 
atsaką ir į ateityje kilsiančias 
traumas. Be to, taurių terapija 
paskatina ir naujų kraujo ka-
piliarų kūrimąsi.

Padeda gydant odos 
ligas

Įrodyta, kad taurių terapija 
gali būti naudinga gydant įvai-
rias odos ligas – aknę, celiuli-
tą, egzemą ar netgi sumažina 
herpeso proveržio tikimybę. 
Pavyzdžiui, gydant aknę iški-
lę spuogeliai yra praduriami, o 
tuomet ant tos vietos uždeda-
ma taurė. Sukurtas vakuumas 
ištraukia pūlius bei paskatina 
kraujotaką į pažeistą vietą, o 
tai pagreitina gijimą. Be to, 
atrasta, kad gydant aknę tau-
rių terapija gali būti veiks-
mingesnė net ir už tam tikrus 

antibiotikus, pavyzdžiui, te-
tracikliną.

Kiti senų žmonių 
patarimai

Ūkinis muilas
Seniau žmonės įbrėžimus 

ar nedidelius sužeidimus gy-
dydavo ūkiniu muilu, kuris 
veiksmingai naikina žalingas 
bakterijas ir džiovina žaizdas. 
Gydymui geriausiai tinka 72 
proc. ūkinis muilas be jokių 
priemaišų. Jame yra daug šar-
mo, kuris naikina blogąsias 
bakterijas ir palieka naudingą-
sias, jis malšina ir niežulį. Ūki-
nis muilas nesukelia alergijos. 
Be to, jeigu sumuštą vietą gau-
siai patepsite ūkiniu muilu, ne-
atsiras mėlynių.

 Acto kompresas
Supilkite ¼ stiklinės acto į 

emaliuotą puodą ir pašildykite 
ant silpnos ugnies. Ištirpinkite 
ten pusę arbatinio šaukštelio 
druskos. Suvilgykite tirpale 
marlės gabaliuką ir uždėkite 
ant mėlynės (sumuštos vie-
tos). Palaukite, kol nudžius, ir 
dar kartą uždėkite. Po 2 die-
nų tokių procedūrų, mėlynės 
neliks.

Nuo slogos
Kojas 7–10 minučių pamer-

kite į karštą vandenį iki kul-
niukų. Galima į vandenį įpilti 
sausų garstyčių miltelių arba 
saują jūros druskos. Po vone-
lės kojas nušluostykite ir iš-
trinkite kėnių ar pušų aliejumi. 
Tada užsimaukite kuo šiurkš-
tesnes vilnones kojines.

Taip pat veiksminga įlašin-
ti į nosį ką tik išspaustų alijo-
šiaus sulčių po 3–5 lašelius 
4–5 kartus per dieną. Įlaši-
nę atloškite galvą ir gerokai 
pamasažuokite nosies spar-
nelius.

Parengta pagal „Močiutės žo-
lelės“ ir senų žmonių patarimus
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ES pasirengusi įvesti importo muitus JAV 
Europos Sąjunga (ES) yra pasirengusi įvesti importo muitus 20 
mlrd. eurų vertės amerikietiškoms prekėms, jeigu JAV prezidentas 
įvykdys savo grasinimą ir nustatys papildomus muitus 
europietiškiems automobiliams.

Ketina uždrausti vidaus degimo variklius
Švedija 2030 metais nutrauks prekybą automobiliais su vidaus 
degimo varikliais. Ši priemonė įtraukta į programą, kurią 
parengusi naujoji šalies vyriausybė kovoje su visuotiniu atšilimu ir 
Paryžiaus klimato susitarimo įgyvendinimui.

atKelta IŠ 9 p.

Vėžį sukeliantis virusas: mitai, 
tiesa ir būdai jį įveikti
dimas juosmens srityje. 

Mitas. ŽPV galima išgydyti 
(nors tai sunku ir brangu) imu-
nomoduliatoriais ir priešviru-
siniais vaistais.

Tiesa. Išgydyti galima viru-
sų sąlygotas karpas ar ikivėži-
nius pokyčius, neretai ir vėžį, 
tačiau virusui įveikti vaistų 
nėra.  Skirtingai nei herpes 
virusas, kuriuo kartą užsikrė-
tus žmogaus organizme lieka 
visam laikui, žmogaus papi-
lomos virusas gali dingti sa-
vaime. 75 proc. atvejų taip ir 
nutinka, ypač jaunoms mergi-
noms. Viruso savaiminis išny-
kimas priklauso nuo organiz-
mo imuninės sistemos stipru-
mo bei viruso agresyvumo ir 
jo kiekio.

Per gyvenimą 4 iš 5 (apie 
80 proc.) žmonių susiduria su 
vienokiu ar kitokiu ŽPV tipu. 
Gera žinia ta, kad mūsų imu-
ninė sistema be gydymo su-
sitvarko su šiuo virusu. Dau-
guma mūsų apie tai, kad kurį 
laiką esame ŽPV nešiotojai, 
iš viso nesužinome. Iš orga-
nizmo jis pasišalina apytikriai 
per 2 metus. Deja, jei pavo-
jingos viruso atmainos lieka 
organizme, rizika susirgti vė-
žiu smarkiai padidėja. Dalies 
moterų imuninė sistema nepa-
jėgia susidoroti su ŽPV. Infek-
cija tampa nuolatinė ir sukelia 
gimdos kaklelio ląstelių poky-
čius. Infekuotos ŽPV ląstelės 
tampa nenormalios ir kiekvie-
na nauja ląstelė susiformuoja 
kaip nenormali.

Atlikus tyrimus ir nustačius 
gimdos kaklelio vėžį, skiria-
mas chirurginis gydymas, 
spindulinė terapija ir chemo-
terapija. Spindulinis gydymas 
naudojamas naikinti patį navi-
ką, o norint sustiprinti gydymo 
procesą, skiriama chemotera-
pija, kuri ląsteles padaro itin 
jautrias. Docentės D. Bart-
kevičienės teigimu, gydymas 
yra gana sudėtingas ir ilgas. 
Net jei liga išplitusi vietiškai, 
tačiau nėra metastazių kituo-
se organuose, penkerius me-
tus išgyvena apie 50–60 proc. 
moterų. Jei liga nustatoma 
esant pirmai stadijai, penke-
rius metus išgyvena daugiau 

nei 90 proc. moterų.
Mitas. Nuo ŽPV galima 

skiepyti tik 11–13 metų mer-
gaites. Vėliau tai daryti be-
prasmiška. Ir berniukams to-
kie skiepai yra reikalingi.

Tiesa. Nuo ŽPV galima 
skiepytis bet kokiame amžiu-
je. Be abejonės, efektyviausia 
tai padaryti iki  viruso pateki-
mo į organizmą, tai yra iki ly-
tinio gyvenimo pradžios. Yra 
įtikinanti priežastis skiepytis 
paauglystėje: subrendusioms 
moterims gimdos kaklelio 
vėžys vystosi lėtai, o jauna-
me amžiuje liga išveši labai 
greitai. Todėl net 70 proc. 
merginų iki 25 metų gimdos 
kaklelio vėžys diagnozuoja-
mas 3–4 stadijos, kai jo gy-
dymas jau menkai efektyvus. 
Skiepyti nuo ŽPV rekomen-
duojama ir berniukus. Ir ne 
tik todėl, kad ateityje jie ne-
užkrėstų savo partnerių, bet 
ir dėl to, jog su tipais viruso, 
sukeliančio gimdos kaklelio 
vėžį, gali būti siejamos ir ki-
tos onkologinės ligos, tarp jų 
ir tos, kurios kelia grėsmę vy-
rams (išangės, gerklų, varpos 
vėžys). Skiepytis gali ir suau-
gusios moterys – iki 45 metų 
ir vyresnės. Tai tik padidins jų 
šansus nesusirgti šia baisia on-
kologine liga.

Paaugliams nuo ŽPV reikia 
dviejų skiepų, suaugusiems – 
trijų. Tačiau ir vienas skiepas 
yra geriau nei nieko, nors vi-
są apsaugą suteikia trys skie-
pai. Išankstinio testo dėl ŽPV 
organizme atlikti neverta, nes 
didelė tikimybė, kad suaugu-
sieji jį turi. 

Mitas. Nėra įrodytas vakci-
nos nuo ŽPV sukeliamo vėžio 
veiksmingumas.

Tiesa. Vakcina nuo ŽPV 
plačiai naudojama kiek dau-
giau nei dešimt metų. Šio lai-
ko nepakanka įvertinti vakci-
nos veiksmingumą. Nepaisant 
to, didelis tyrimas, atliktas 
Suomijoje, dalyvaujant jame 
tūkstančiams jaunų moterų, 
parodė, kad grupėje tų, ku-
rios prieš 10–12 metų buvo 
paskiepytos nuo ŽPV, per tą 
laiką nebuvo užregistruotas nė 
vienas gimdos kaklelio vėžio 
atvejis. Tarp tų, kurios nebuvo 

skiepijamos, vėžiu susirgo 10 
moterų. Taip pat žinoma, kad 
šalyse, kuriose nuo ŽPV ak-
tyviai skiepijamos paauglės, 
pastaraisiais metais 70 proc. 
sumažėjo gimdos kaklelio 
displazijos (tai yra aiškus ląs-
telių skaičiaus ir morfologinės 
struktūros pokytis atskiruose 
gimdos kaklelio gleivinės sek-
toriuose), kuri gali virsti vėžiu, 
sukelti nevaisingumą ar persi-
leidimus, atvejų. 

Mitas. Vakcina nuo ŽPV 
apsaugo nuo visų pavojingų 
viruso tipų.

Tiesa. Skiepijant naudoja-
ma mūsų šalyje kompensuo-
jama vakcina apsaugo nuo 
dviejų agresyviausių ir pa-
vojingiausių  – 16-ojo ir 18-
ojo ŽPV tipų, kurie sukelia 
70–80 proc. visų gimdos ka-
klelio vėžio atvejų. Tyrimais 
nustatyta, kad vakcina yra 100 
proc. veiksminga prieš 16-ojo 
ir 18-ojo ŽPV tipų sukeltus 
ikivėžinius gimdos kaklelio 
pokyčius. 

Pasaulio medikų bendruo-
menė vienbalsiai sutinka, kad 
daug paprasčiau išvengti gim-
dos kaklelio vėžio nei susirgus 
gydytis. Klastingos onkolo-
ginės ligos galima išvengti 
dviem būdais: pasiskiepijus 
arba reguliariai lankantis pas 
akušerį-ginekologą ir atliekant 
reikiamus tyrimus.

Pasak Medicinos diagnos-
tikos ir gydymo centro aku-
šerės-ginekologės docentės 
D. Bartkevičienės, gerai or-
ganizuotos gimdos kaklelio 
vėžio patikros programos (kai 
moteris profilaktiškai pasiti-
krinti skatina šeimos gydy-
tojai, pacientėms siunčiami 
priminimai pasitikrinti) gali 
nuo 75 iki 85 proc. sumažinti 
sergamumą ir mirtingumą nuo 
gimdos kaklelio vėžio. Opor-
tunistinis programos vykdy-
mas (kai moterys kreipiasi į 
gydytoją pagal galimybes) 
vėžio riziką sumažina nuo 40 
iki 65 proc. 

Reguliari gimdos kaklelio 
patikra yra pagrindinė prie-
monė siekiant užkirsti kelią 
šiai klastingai ligai. Nedels-
kite pasirūpinti savo sveika-
ta, kreipkitės į savo gydytoją, 
nes vienas tyrimas, trunkantis 
kelias minutes, gali išgelbėti 
Jūsų gyvybę. 

„Latvių legionas“
Leidykla „Briedis“ prista-

to serijos „II pasaulinis ka-
ras“ naujieną – Visvaldžio 
Lācio knygą „Latvių legio-
nas“. Jau vasario 23 d. au-
torius pristatys savo knygą 
Vilniaus knygų mugėje. 

Mus su artimiausiais kai-
mynais latviais sieja bendra 
baltiška kultūra, gimininga 
kalba, panaši tautosaka. Nors 
esame giminės, apie latvių 
ir jų šalies istoriją, taip pat 
XX a. pirmosios pusės įvy-
kius žinome nepakankamai. 
Latviai, lygiai kaip lietuviai, 
patyrė sovietų ir nacių okupa-
cijas, tačiau kai kurie tų metų 
įvykiai kaimynams klostėsi 
kiek kitaip. 

Buvęs Latvijos legiono ka-
rys, istorikas, publicistas, Sa-
eimos narys Visvaldis Lācis 
šioje knygoje pasakoja apie 
vokiečių okupacijos laikotar-
piu suburtą Latvių SS legio-
ną. Po vos metus trukusios, 
kruvinų žaizdų Latvijos kū-
ne palikusios pirmosios so-
vietų okupacijos, vadinamos 
Baisiaisiais metais, istoriš-
kai vokiečiams niekada ne-
simpatizavę latviai pasitiko 
Vermachtą kaip išvaduotojus 
nuo trėmimais ir žudynėmis 
jų kraštą niokojusio stalinis-
tinio maro. Tačiau netrukus 
vokiečiai, kaip ir visi oku-
pantai, griebdamiesi šanta-
žo ir grasinimų, savo karo 
mašinai pradėjo reikalauti 
vis daugiau gyvosios jėgos. 
Latviams, kaip ir jų kaimy-
nams estams bei lietuviams, 
iškilo dilema: kovoti petys 
petin kartu su vokiečiais ar, 
atmetus nacių administraci-
jos mobilizacinius reikala-
vimus, sulaukti griežtų re-
presijų? Latvijoje ir Estijo-
je, kitaip nei Lietuvoje, kur 
antinacinės nuotaikos buvo 
kur kas stipresnės, pavyko 
suburti tautinius legionus. V. 
Lācis pripažįsta, kad SS di-
vizijų nesutikę formuoti lie-
tuviai pasielgė teisingai, nes 
išsaugojo daugybę gyvybių ir 
potencialą pokario partizani-
nei kovai. Vietinės rinktinės 
vadas generolas Povilas Ple-
chavičius griežtai atsisakė, 
kad jo vyrai taptų SS polici-
jos kariais. Autorius apgai-
lestauja, „kad latviai, deja, 
neturėjo tokių žmonių kaip 
lietuviai, kurie būtų mokėję 

politiką panaudoti savo Tė-
vynės labui“. 

Knygoje V. Lācis aptaria 
visas pagrindines priežastis, 
paskatinusias jaunus latvius 
stoti į formuojamas SS ka-
riuomenės divizijas, taip pat 
akcentuoja, kad didelė dalis 
legionierių buvo mobilizuo-
ti priverstinai. Daugelis per 
sovietų okupaciją prarado 
artimuosius ir siekė atkeršy-
ti, kiti tikėjo, kad kaudamiesi 
kartu su vokiečiais jie stabdo 
prie Latvijos vėl artėjančią 
Raudonąją armiją, sėjusią 
žudynes, plėšimus ir prie-
vartavimus. 

Į Legioną stojo pačios įvai-
riausios socialinės padėties ir 
profesijų žmonės: kaimo ūki-
ninkai, gamyklų darbininkai, 
garsūs sportininkai, inteli-
gentijos atstovai, taip pat gy-
dytojai, mokytojai, tarpuka-
rio Latvijos kariuomenės ka-
rininkai ir puskarininkiai. Le-
ningrado, Volchovo, Vidže-
mės frontuose kovęsi vyrai, 
kurių daugelis buvo sužeisti 
ar žuvo mūšiuose, kariavo 
ne už Trečiąjį reichą, kuriam 
nejautė jokių simpatijų, o už 
Latviją. Daugeliui legionie-
rių nacių idėjos buvo sveti-
mos, jie įtariai, o kartais net ir 
priešiškai žvelgė į vokiečius. 
Nemaža dalis karininkų puo-
selėjo viltis, kad sovietams ir 
naciams galutinai išsekus, la-
tviams kartu su komunizmo 
grėsmę pasauliui supratusių 
Vakarų sąjungininkų pagal-

ba pavyks atkurti nepriklau-
somybę. 

Deja, toms viltims nebuvo 
lemta išsipildyti. Raudonasis 
tvanas vėl užtvindė Latviją. Į 
nelaisvę pakliuvusius legio-
nierius sovietai vertino kaip 
„tarybinės tėvynės“ išdavi-
kus, todėl dažniausiai šaudė 
vietoje. Kremliaus propagan-
da pradėjo formuoti legionie-
rių – idėjinių „fašistų“, begin-
klių gyventojų žudikų ir ma-
rodierių įvaizdį, nors Jungti-
nėse Valstijose ir Didžiojoje 
Britanijoje SS kariuomenės 
divizijose tarnavę latviai ir 
estai, ypač priverstinai mo-
bilizuoti, nevertinti nei kaip 
karo nusikaltėliai, nei kaip 
nacių kolaborantai. V. Lācis 
savo knygoje griežtai panei-
gia dabartinei Rusijai pato-
gius mitus, kad legionieriai 
buvo SS organizacijos nariai, 
jog vykdė šmeižikiškai jiems 
priskiriamus tariamus ar sve-
timus nusikaltimus. Skaityto-
jai knygoje ras atsakymus į 
daugelį svarbių klausimų. 

V. Lācis – unikali asmeny-
bė. 2014 m. jis tapo Latvijos 
mokslų akademijos nariu. 
Autorius iki šiol gina savo 
paties ir kovų bendražygių 
garbę nuo nepelnytų užgau-
liojimų ir kaltinimų, jo teks-
tai nuolat publikuojami La-
tvijos spaudoje. Nors 2019 
m. kovą jam sukaks 95-eri, 
V. Lācis aktyviai sportuoja 
ir dalyvauja bėgimo marato-
nuose.  



11
ŠEŠTADIENIs, �019 m. sAUsIO �6 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

Tv prOgrAmA

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, sausio �6 d. Sekmadienis, sausio �� d. Pirmadienis, sausio �� d. Antradienis, sausio �9 d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė. Ved. 
Beata Nicholson (subtitruota, 
kart.) 07:00 Šventadienio mintys 
07:30 Klausimėlis.lt. 08:00 Gyven-
ti kaime gera 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių 
Grimų pasakos (Die Marchen der 
Bruder Grimm/the Finest Fairy ta-
les) 10:00 Gustavo enciklopedija. 
pažintinė-pramoginė laida visai 
šeimai. Ved. audrius Rakauskas 
(subtitruota) 10:30 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 11:30 Mūsų gy-
vūnai 12:00 pasaulio dokumenti-
ka. atšiaurioji Kanada (Wild Cana-
da) 12:55 pasaulio dokumentika. 
Delfinų dinastija (Dolphin Dynasty) 
13:50 puaro (agatha Christie’s 
poirot) 15:25 Klausimėlis.lt. 15:43 
loterija „Keno loto” 15:45 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą) 
16:00 Istorijos detektyvai. Istorinė 
publicistika. Ved. Virginijus Savu-
kynas (subtitruota) 16:45 Savaitė 
su „Dviračio žiniomis” 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.) 
18:00 Duokim garo! Ved. loreta 
Sungailienė ir Stanislovas Kava-
liauskas 19:30 Savaitė 20:25 Lo-
terijos „Keno loto” ir „Jėga” 20:30 
panorama 20:52 Sportas 21:00 
Keliai 21:30 premjera. laisvės 
kaina. Disidentai. tV serialas. 
Rež. alvydas Šlepikas. 2018 m. 
N-7. 2 s. 22:35 premjera. teresės 
nuodėmė 

 
06:25 Dienos programa 06:30 
tomas ir Džeris (4) 06:55 Nepa-
prastas Gumuliuko gyvenimas 
(77) 07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Keista šeimynėlė (22) 07:45 Nera-
mūs ir triukšmingi (18) 08:10 Rite-
rių princesė Nela (29) 08:35 KINO 
pUSRYČIaI. pReMJeRa pirmyn 
į kosmosą 10:10 Muzikinė kaukė 
12:45 Mis Slaptoji agentė 14:55 
ledynmetis 16:40 Ne vienas kelyje 
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:25 
Sportas 19:28 Orai 19:30 Lietuvos 
balsas. Vaikai 21:30 taiklus šūvis 
23:35 Sapnų demonai 01:25 Su-
vaidink mano žmoną 

TV3
06:15 Televitrina 226 06:30 Čipas 
ir Deilas skuba į pagalbą 1/140s. 
(kart.) 07:00 transformeriai. Mas-
kuotės meistrai 4/408s. 07:30 Ala-
dinas 1/133s. 08:00 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 1/141s. 08:30 Ma-
myčių klubas 21/4s. 09:00 Kulinari-
nis detektyvas 2/4s. 09:30 penkių 
žvaigždučių būstas 6/4s. 10:00 
pasaulis pagal moteris 7/4s. 10:30 
Svajonių sodai 21 11:30 Šuniukas 
žvaigždė 13:15 Daktaras Dolitlis 3 
15:10 pašėlęs Raselas 17:00 Ha-
vajai 5.0 5/515s. 18:00 Raudonas 
kilimas 5/4s. 18:30 tV3 žinios 27 
19:25 tV3 orai 27 19:30 X Fakto-
rius 6/19s. 22:30 Drakono kardas 
00:40 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis (kart.) 03:00 
Atstumtasis 

06:30 Galiūnų varžybos. lietuvos 
rinktinė-pasaulio rinktinė 07:30 
Keturios stichijos (1) 08:30 Tau-
ro ragas 09:00 Sveikatos kodas 
10:00 Nutrūkę nuo grandinės (18) 
10:30 Keturios stichijos (2) 11:40 
Velniški Stivo Ostino išbandymai 
(10) 12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal (3) 13:40 Ekstra-
sensų mūšis (1) 16:00 Nusikaltimų 
miestas (21) 16:30 Čepas meta 

17:00 Betsafe–lKl. Juventus - 
Žalgiris 19:30 Žandaras Niujorke 
21:40 antrininkas (5) 22:45 Kortų 
namelis (3) 23:50 Sunku nužudyti 
01:35 Šmėklų namai 

07:00 programa 07:04 tV parduo-
tuvė 07:20 „tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. elza - žvalgybinin-
kė Marcelė Kubiliūtė“. Dokumen-
tinių filmų ciklas. lietuva. 2016 
m.” 07:55 „Gluchariovas“ (2/5; 
2/6) 10:00 Šiandien kimba 11:00 
„Detektyvas Morsas“ (2/3) 13:00 
„Bitininkas“ (1/10; 1/11; 1/12) 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 Krepši-
nio pasaulyje su V 17:15 Skinsiu 
raudoną rožę 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „Inspektorius luisas. 
liūdesys. Detektyvinis serialas“. 
(9/1; 9/2) 20:00 Žinios 20:23 Orai 
20:25 „Inspektorius luisas. liūde-
sys.“ (9/2 tęs.) 21:00 „24/7“. Savai-
tės aktualijų analizė ir komentarai. 
Vedėja D. Žeimytė.” 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Detektyvas 
Morsas“ (1/3) 00:00 „Svarbiausia 
- įstatymas“ (16) 01:05 „albanas“ 
(38) 02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
(23) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/35) 03:50 „Neišsižadėk“ (60) 
04:35 „albanas“ (23) 05:20 „Men-
tų karai. Odesa“ (2/7). Kriminali-
nis serialas. Vaid. p.Dubravinas, 
M.Šamigulovas, I.Golovinas. 
Ukraina. 2017 m. N-7. 

TV6
06:15 Televitrina 226 06:30 ledo 
kelias 7/7s. (kart.) 07:30 Žmogus, 
gepardas, gamta 1/101s. (kart.) 
08:30 Sandėlių karai 1/12s. (kart.) 
09:00 Gyvūnų manija 3/21s. 09:30 
Vienam gale kablys 20/4s. 10:00 
praeities žvalgas 4/21s. 10:30 
Sekmadienis su Kauno “Žalgiriu” 
2/13s. 11:00 100% Dakaro 1/13s. 
11:30 Sandėlių karai 1/13s. 12:00 
Jokių kliūčių! 2/206s. 13:00 Žmo-
gus, gepardas, gamta 1/102s. 
14:00 Žvejo nuotykiai 3/8s. 15:00 
ledo kelias 7/8s. 16:00 Rizikin-
giausi skrydžiai pasaulyje 1/104s. 
17:00 Sandėlių karai 1/14s. 17:30 
Sandėlių karai 1/15s. 18:00 Ju-
kono vyrai 201 19:00 Amerikos 
talentai 11/23s. 21:00 Žinios 27 
21:58 Orai 27 22:00 Nakties tOp 
8/2s. 22:30 X Faktorius 5/3s. 01:00 
Brangenybių medžiotojai

 
05:10 (Ne)emigrantai (su vertimu 
į gestų k.) 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas 06:05 pradėk nuo 
savęs. Ved. Dalia Juočerytė. (kart.) 
06:35 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionatas. anglijos rinktinės is-
torija (kart.) 07:05 Kultūrų kryžke-
lė 08:30 Kelias 08:45 Krikščionio 
žodis 09:00 premjera. pažinimo 
džiaugsmas 09:30 euromaxx. 
10:00 pasaulio lietuvių žinios 
10:30 atspindžiai 11:00 7 Kauno 
dienos 11:30 linija, spalva, forma 
12:00 lietuva mūsų lūpose 12:30 
Vienuolynų kelias lietuvoje 13:00 
Stop juosta 13:30 projektas pi 
14:00 europos dailiojo čiuožimo 
čempionatas 16:35 Šventadienio 
mintys 17:05 (Ne)emigrantai (su 
vertimu į gestų k.) 18:00 Kultūrin-
gai su Nomeda 18:45 Istorijos peri-
metrai. 19:35 premjera. Dauntono 
abatija 2 20:30 panorama 21:00 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – duduko virtuo-
zas Djivan Gasparyan (armėnija) 
21:50 Reveransas muzikai 23:20 
anapus čia ir dabar 00:15 DW 
naujienos rusų kalba. 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (586) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(587) 07:05 Mano gyvenimo švie-
sa (588) 07:35 tomas ir Džeris 
(5) 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris (88) 08:55 apdovanojimai 
“Žmonės 2019” 12:05 Mano liki-
mas (7) 13:00 Gyvenimo daina 
(162) 14:00 aukštakulnių kerš-
tas (54) 15:00 Dvi širdys (1423) 
15:30 Dvi širdys (1424) 16:00 Dvi 
širdys (1425) 16:30 Labas vaka-
ras, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 paveldėtoja 2 (11) 21:00 
Monikai reikia meilės (11) 21:30 
Žinios 22:24 Sportas 22:27 Orai 
22:28 telefoninė loterija 1634 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Gel-
bėjimo misija 2. Mirtinas pavojus 
00:05 Juodasis sąrašas (8) 01:00 
taiklus šūvis

TV3
06:10 Televitrina 226 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 11/227s. 
06:55 Simpsonai 10/4s. (kart.) 
07:25 Simpsonai 10/5s. (kart.) 
07:55 Svajonių sodai 21 (kart.) 
08:55 Meilės sūkuryje 131 10:00 
Meilės žiedai 85 11:00 Meilės 
žiedai 86 12:00 Svotai 4/12s. 
13:00 pažadėtoji 6/73s. 13:30 
pažadėtoji 6/74s. 14:00 paža-
dėtoji 6/75s. 14:30 pažadėtoji 
6/76s. 15:00 Simpsonai 10/6s. 
15:30 Simpsonai 10/7s. 16:00 
tV3 žinios 19 16:25 tV3 orai 19 
16:30 tV pagalba 12/36s. 18:30 
tV3 žinios 28 19:25 tV3 orai 28 
19:30 Namas 1/1s. 20:30 Moterys 
meluoja geriau 11/69s. 21:00 tV3 
vakaro žinios 15 21:55 tV3 orai 15 
22:00 tamsos baikeris. Keršto de-
monas 23:50 Kaulai 12/4s. 00:50 
Mikė 2/15s. 01:15 Mikė 2/16s. 
01:40 Rouzvudas 2/16s. 02:30 
ekstrasensai detektyvai 5/26s. 
03:30 Kaulai 12/4s. (kart.) 04:20 
Mikė 2/15s. (kart.) 04:45 Mikė 
2/16s. (kart.) 05:10 Rouzvudas 
2/16s. (kart.) 

07:15 Vaikai šėlsta (39) 07:40 
Stoties policija (8) 08:40 Sudužu-
sių žibintų gatvės (29) 09:40 Įtei-
sintas faras (24) 10:40 Gelbėtojai 
- 112 (63) 11:05 Gelbėtojai - 112 
(64) 11:35 ekstrasensų mūšis (1) 
13:40 Stoties policija (9) 14:40 Su-
dužusių žibintų gatvės (30) 15:45 
Įteisintas faras (25) 16:50 Gelbė-
tojai - 112 (65) 17:25 Gelbėtojai 
- 112 (66) 18:00 Info diena 18:35 
Mentalistas (1) 19:30 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
(5) 20:30 Varom! (15) 21:00 pra-
naši pozicija 22:50 Elvis ir Nikso-
nas 00:35 antrininkas (5) 01:35 
Kortų namelis (3)  

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
(2/7). Kriminalinis serialas. Vaid. 
p.Dubravinas, M.Šamigulovas, 
I.Golovinas. Ukraina. 2017 m. N-
7. 06:09 programa 06:10 tV par-
duotuvė 06:30 Kitoks pokalbis su 
D 07:00 „24/7“. Savaitės aktualijų 
analizė ir komentarai. Vedėja D. 
Žeimytė.” 08:00 „pražūtingi sma-
ragdai“ (57) 09:00 „Namas su 
lelijomis“ (19) 10:00 „Šėtono me-
džioklė“ (9) 11:10 „albanas“ (50) 
12:20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
(16) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/36) 14:55 „Glucha-

riovas“ (3/27) 16:00 Reporteris 
16:58 Orai 17:00 „Gyvybės lan-
gelis“ (1/8) 18:00 Reporteris 18:48 
Orai 18:50 Rubrika „Mes europie-
čiai“.” 18:55 „Gluchariovas“ (3/39) 
20:00 Reporteris 20:53 Orai 20:55 
„Namas su lelijomis“ (20) 22:00 
Reporteris 22:53 Orai 22:55 Ru-
brika „Mes europiečiai“.” 23:00 
„Gluchariovas“ (3/27) 00:00 „Šė-
tono medžioklė“ (1) 01:05 „alba-
nas“ (39) 02:10 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (24) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/36) 03:50 „Mentalistas“ (16) 
04:35 „albanas“ (24) 05:20 „Men-
tų karai. Odesa“ (2/8). Kriminali-
nis serialas. Vaid.: p.Dubravinas, 
M.Šamigulovas, I.Golovinas. 
Ukraina. 2017 m. N-7.

TV6
06:15 Televitrina 226 06:30 Dai-
nų dvikova 3/15s. (kart.) 07:00 
Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje 
1/103s. (kart.) 08:00 Havajai 5.0 
3/324s. (kart.) 09:00 Autopilotas 
2/4s. (kart.) 09:30 Elementaru 
5/1s. (kart.) 10:30 Simpsonai 
23/19s. 11:00 Simpsonai 23/20s. 
11:30 Kulinarijos meistras 2/1s. 
(kart.) 12:30 Vedęs ir turi vaikų 
1/104s. (kart.) 13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 1/105s. (kart.) 13:30 Uni-
veras 126 (kart.) 14:00 Univeras 
127 (kart.) 14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 4/401s. 16:00 
elementaru 5/2s. 17:00 Kulinari-
jos meistras 2/2s. 17:55 Vedęs ir 
turi vaikų 1/106s. 18:25 Vedęs ir 
turi vaikų 1/107s. 18:55 Univeras 
128 19:30 Univeras 129 20:00 Vir-
tuvė 5/8s. 20:30 Žinios 12 20:58 
Orai 19 21:00 Farai 12/19s. 22:00 
Naša Raša 1/11s. 22:30 Naša Ra-
ša 1/12s. 23:00 paktas 2 00:55 
Svieto lygintojai 4/2s. 01:45 Fiz-
rukas 3/58s. 

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3.  06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Visagino Country 
2018 (kart.) 07:05 linija, spalva, 
forma.07:30 aRti. Veidai.  07:45 
Grizis ir lemingai 07:50 Džeroni-
mas 3 08:15 Vienuolynų kelias 
lietuvoje.  08:45 erdvės menas 
09:15 labas rytas, lietuva (kart.) 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Savaitė 13:10 Kauno baž-
nyčios: miesto tapatumo kodas. 
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčia. (kart.) 13:20 Vilniečiai. 
Roza Bieliauskienė. Rež. Vytau-
tas Damaševičius. (kart.) 13:50 
pasaulio lietuvių žinios. Ved. Igoris 
Vasiliauskas. (kart.) 14:15 Daunto-
no abatija 2 15:10 Susipažink su 
mano pasauliu 15:40 Grizis ir le-
mingai 15:50 premjera. Kaimynai 
piratai 16:05 Džeronimas 3 16:30 
laba diena, lietuva (kart.) 18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiu-
vinis. Ved. Seržuk Haurilenka. 
(subtitruota) 18:15 Giminės 19:00 
ARTi 19:15 premjera. laisvę ro-
kui! 20:10 Kultūros diena. 20:30 
panorama (su vertimu į gestų k.) 
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.) 21:20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 21:30 Vinetu. 
Naujas pasaulis 23:30 Istorijos 
detektyvai. Istorinė publicistika. 
Ved. Virginijus Savukynas. (sub-
titruota) 00:00 DW naujienos ru-
sų kalba. 00:15 Dabar pasaulyje. 
Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš prahos. 00:45 Vilnius Ma-
ma Jazz 2018. Nils petter Molvaer 
(Norvegija) 02:00 teresės nuodė-
mė 03:45 Stambiu planu. Ved. an-
drius Rožickas. (kart.) 

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (589) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(590) 07:05 Mano gyvenimo švie-
sa (591) 07:35 tomas ir Džeris (6) 
08:00 Volkeris, teksaso reindžeris 
(89) 09:05 Rimti reikalai (78) 09:40 
Namai, kur širdis (41) 10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 11:25 pavel-
dėtoja 2 (11) 12:00 Mano likimas 
(8) 13:00 Gyvenimo daina (163) 
14:00 aukštakulnių kerštas (55) 
15:00 Dvi širdys (1426) 15:30 
Dvi širdys (1427) 16:00 Dvi širdys 
(1428) 16:30 Labas vakaras, Lietu-
va 17:35 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 pa-
veldėtoja 2 (12) 21:00 Monikai rei-
kia meilės (12) 21:30 Žinios 22:24 
Sportas 22:28 Orai 22:30 VaKa-
RO SEANSAS Ikaras 00:05 Juo-
dasis sąrašas (9) 01:00 Gelbėjimo 
misija 2. Mirtinas pavojus 

TV3
05:10 Rouzvudas 2/16s. (kart.) 
06:10 Televitrina 226 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 11/228s. 06:55 
Simpsonai 10/6s. (kart.) 07:25 
Simpsonai 10/7s. (kart.) 07:55 Na-
mas 1/1s. (kart.) 08:55 Meilės sū-
kuryje 132 10:00 Meilės žiedai 87 
11:00 Meilės žiedai 88 12:00 Svo-
tai 4/13s. 13:00 pažadėtoji 6/77s. 
13:30 pažadėtoji 6/78s. 14:00 
pažadėtoji 6/79s. 14:30 pažadė-
toji 6/80s. 15:00 Simpsonai 10/8s. 
15:30 Simpsonai 10/9s. 16:00 tV3 
žinios 20 16:25 tV3 orai 20 16:30 
tV pagalba 12/37s. 18:30 tV3 ži-
nios 29 19:25 tV3 orai 29 19:30 
prieš srovę 19/4s. 20:30 Moterys 
meluoja geriau 11/70s. 21:00 tV3 
vakaro žinios 16 21:55 tV3 orai 16 
22:00 Tobulas ginklas 23:45 Kaulai 
12/5s. 00:45 Mikė 2/17s. 01:10 Mi-
kė 2/18s. 01:35 Rouzvudas 2/17s. 
02:25 ekstrasensai detektyvai 
5/27s. 03:20 Kaulai 12/5s. (kart.) 
04:10 Mikė 2/17s. (kart.) 04:35 
Mikė 2/18s. (kart.) 05:05 Rouzvu-
das 2/17s. (kart.) 

07:15 Vaikai šėlsta (6) 07:40 Sto-
ties policija (9) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (30) 09:40 Įteisin-
tas faras (25) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (65) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(66) 11:45 Mentalistas (1) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (5) 13:40 Stoties po-
licija (10) 14:40 Sudužusių žibintų 
gatvės (31) 15:45 Įteisintas faras 
(26) 16:50 Gelbėtojai - 112 (67) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (68) 18:00 
Info diena 18:35 Mentalistas (2) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Speci-
aliųjų tyrimų skyrius (6) 20:30 Va-
rom! (16) 21:00 Superaudra Siatle 
22:50 pranaši pozicija 00:40 Gyvi 
numirėliai (13) 01:35 Velniški Stivo 
Ostino išbandymai (9)  

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
(2/8). Kriminalinis serialas. Vaid.: 
p.Dubravinas, M.Šamigulovas, 
I.Golovinas. Ukraina. 2017 m. 
N-7. 06:09 programa 06:10 tV 
parduotuvė 06:30 Skonio reikalas 
07:00 10 min iki tobulybės su Ju-
rijumi 07:10 Skinsiu raudoną rožę 
08:00 „pražūtingi smaragdai“ (58) 
09:00 „Namas su lelijomis“ (20) 
10:00 „Šėtono medžioklė“ (10) 
11:10 „Mentalistas“ (1). Detekty-
vinis serialas. Rež. a.Muradovas. 
Vaid.: e.lazarovas, a.Mochovas, 

a.Mikulčina. Rusija. 2017 m. N-7. 
13:30 tV parduotuvė 13:45 „Miš-
kinis“ (4/37) 14:55 „Gluchariovas“ 
(3/28) 16:00 Reporteris 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (1/9) 18:00 
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Ru-
brika „Mes europiečiai“.” 18:55 
„Gluchariovas“ (3/40) 20:00 Repor-
teris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:53 
Orai 20:55 „Namas su lelijomis“ 
(21) 22:00 Reporteris 22:53 Orai 
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 
23:00 „Gluchariovas“ (3/28) 00:00 
„Šėtono medžioklė“ (2) 01:05 „al-
banas“ (40) 02:10 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (25) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/37) 03:50 „Šeimininkė“ (1/1) 
04:35 „albanas“ (25) 05:20 „Men-
tų karai. Odesa“ (2/9). Kriminali-
nis serialas. Vaid.: p.Dubravinas, 
M.Šamigulovas, I.Golovinas. 
Ukraina. 2017 m. N-7. 

TV6
06:15 Televitrina 226 06:30 Virtu-
vė 5/8s. (kart.) 07:00 Rizikingiausi 
skrydžiai pasaulyje 1/104s. (kart.) 
08:00 Havajai 5.0 4/401s. (kart.) 
09:00 Gyvūnų manija 3/21s. (kart.) 
09:30 elementaru 5/2s. (kart.) 
10:30 Simpsonai 23/21s. 11:00 
Simpsonai 23/22s. 11:30 Kulina-
rijos meistras 2/2s. (kart.) 12:30 
Vedęs ir turi vaikų 1/106s. (kart.) 
13:00 Vedęs ir turi vaikų 1/107s. 
(kart.) 13:30 Univeras 128 (kart.) 
14:00 Univeras 129 (kart.) 14:30 
televitrina 225 15:00 Havajai 5.0 
4/402s. 16:00 elementaru 5/3s. 
17:00 Kulinarijos meistras 2/3s. 
17:55 Vedęs ir turi vaikų 1/108s. 
18:25 Vedęs ir turi vaikų 1/109s. 
18:55 Univeras 130 19:30 Unive-
ras 131 20:00 Virtuvė 5/9s. 20:30 
Žinios 13 20:58 Orai 20 21:00 
Užburtas ratas 22:50 Gaudynės 
2/10s. 23:45 Daktaras Hausas 
5/518s. 00:40 Svieto lygintojai 
4/3s. 01:35 Fizrukas 3/59s. 

 
05:20 Garsiau. Muzikinė laida. 
Ved. Raminta Naujanytė-Bjelle. 
(kart.) 05:45 Kultūrų kryžkelė. Me-
nora (subtitruota, kart.) 06:00 Lie-
tuvos Respublikos himnas 06:05 
Vilnius Mama Jazz 2018. Deva 
Mahal (JaV) 07:05 Misija: Vilnija.  
07:30 Grizis ir lemingai 07:40 Kai-
mynai piratai 07:55 Džeronimas 
3 08:20 Stop juosta (kart.) 08:45 
Susipažink su mano pasauliu 
09:15 labas rytas, lietuva (kart.) 
12:00 DW naujienos rusų kalba. 
12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10 
anapus čia ir dabar. Ved. algirdas 
acus. (kart.) 13:55 aRti. Veidai. 
Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. 
andrius Beconis. HD (kart.) 14:10 
laisvę rokui! 15:10 Susipažink 
su mano pasauliu 15:40 Grizis ir 
lemingai 15:50 premjera. Kaimy-
nai piratai 16:05 Džeronimas 3 
16:30 laba diena, lietuva (kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(subtitruota) 18:20 euromaxx. 
Ved. Ugnė Galadauskaitė. (kart.) 
18:55 FIBa Čempionų lyga 21:00 
Kultūros diena. 21:30 antradienio 
detektyvas. premjera. Komisaras ir 
jūra 23:00 M 00:30 DW naujienos 
rusų kalba. 00:45 Dabar pasauly-
je. Informacinė-analitinė laida rusų 
kalba iš prahos. 01:15 Nacionalinis 
bardų festivalis „purpurinis vaka-
ras 2015” 02:00 Komisaras ir jūra 
03:30 Kultūringai su Nomeda. po-
kalbių laida. Ved. Nomeda Marčė-
naitė. (kart.) 04:15 aRti. Veidai. 
Scen. aut. Violeta Beconienė, rež. 
andrius Beconis.

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną“. 07:00 Hani ir Nani 08:30 
Karinės paslaptys 09:30 Ži-
nios. Orai. 09:35 labas rytas, 
lietuva. 12:00 Ypatinga misija 
12:55 Metų laikai 13:50 Džesika 
Flečer 6 14:35 Džesika Flečer 
6 15:25 Klausimėlis 15:43 Lo-
terija „Keno loto“. 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų kon-
certas. 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 teisė žinoti 18:30 
Vakaras su edita 19:30 Stilius 
20:25 loterijos „Keno loto“ ir 
„Jėga“. 20:30 panorama. 20:52 
Sportas. Orai. 21:00 „eurovi-
zija 2019“ 23:00 Vyriškas au-
klėjimas 00:40 Greiti ir įsiutę 
4 02:25 Ypatinga misija 03:10 
Metų laikai 04:00 teisė žinoti 
04:25 Džesika Flečer 6 05:10 
Džesika Flečer 6 

 
06:25 Dienos programa 06:30 
tomas ir Džeris (3) 06:55 Ne-
paprastas Gumuliuko gyveni-
mas (76) 07:20 “Nickelodeon” 
valanda. Keista šeimynėlė (21) 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
(17) 08:10 Riterių princesė Nela 
(28) 08:35 tomo ir Džerio pasa-
kos (4) 09:00 Ogis ir tarakonai 
(18) 09:10 Ogis ir tarakonai 
(19) 09:20 KINO pUSRYČIaI. 
pReMJeRa Jūros komanda 
11:10 prezidento duktė 13:15 
Roko mokykla 15:30 Įsimylėti 
per dvi savaites 17:30 Bus vis-
ko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKI-
NAS Šrekas 2 21:15 Suvaidink 
mano žmoną 23:35 Ekstraktas 
01:15 Itališkas apiplėšimas 

06:15 Varom! (12) 06:40 Va-
rom! (13) 07:05 Varom! (14) 
07:30 Vaikai šėlsta (37) 08:00 
Vaikai šėlsta (38) 08:29 „top 
Shop“ televitrina 08:45 Svei-
katos aBC televitrina 09:00 
Galiūnų varžybos. lietuvos 
rinktinė-pasaulio rinktinė 10:00 
Nutrūkę nuo grandinės (17) 
10:30 Keturios stichijos (1) 
11:40 Velniški Stivo Ostino iš-
bandymai (9) 12:40 Gordonas 
Ramzis. Iki pragaro ir atgal (2) 
13:40 ekstrasensų mūšis (13) 
16:00 amžiaus nusikaltimai (4) 
17:00 Betsafe–lKl. Šiauliai - 
Neptūnas 19:30 Muzikinė kau-
kė 22:00 MaNO HeROJUS el-
vis ir Niksonas 23:45 AŠTRUS 
KINaS Šmėklų namai 01:20 
Gyvi numirėliai (11) 02:10 Gyvi 
numirėliai (12)

06:15 „pasaulis iš viršaus“ 
06:40  Ki toks pokalbis su 
D.Žeimyte 07:00 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
„tV europa pristato. Vyrų še-
šėlyje. lazdynų pelėda“ 07:55 

„pasaulis iš viršaus“ 08:30 10 
min iki tobulybės su Jurijumi 
08:45 Skinsiu raudoną rožę 
09:30 Vantos lapas 10:00 Sko-
nio reikalas 10:30 Kitoks po-
kalbis su D 11:00 „Detektyvas 
Morsas“ (2/2) 13:00 „Šeiminin-
kė“ (1/17; 1/18) 15:10 „Geriau-
sios nardymo vietos“ 15:35 tV 
parduotuvė 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Čempionai 16:50 
tV europa pristato. “lietuvos 
gelmių istorijos” 17:25 „Neišsi-
žadėk“ (75) 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „Neišsižadėk“( 75 
tęs.; 76) 20:00 Žinios 20:23 
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Me-
džioklė“ (1/3; 1/4) 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Gurovo by-
los. Medžioklė“(1/4 tęs.) 23:10 
„Mentų karai: Kijevas. Kobros 
bučinys“ (9/1; 9/2) 00:40 „Gu-
rovo bylos. trys dienos“.(4/1; 
4/2) 02:10 „Merdoko paslap-
tys“ (5/3; 5/4) 03:40 „Kelrodė 
žvaigždė“ (7; 8)  

06:20 teleparduotuvė 06:50 
akloji (57) 07:20 Vandenyno 
paslaptys su Džefu Korvinu 
(5) 07:45 Džekas Hana kviečia 
į gamtą (58) 08:15 Daktaras 
Ozas. Šeimos gydytojo pata-
rimai (2) 09:15 tėvas Motiejus 
(17) 10:25 Būrėja (57) 11:00 
Būrėja (65) 11:35 Šviežias 
maistas. anos Olson receptai 
(15) 12:05 Klasikiniai kepiniai. 
anos Olson receptai (32) 12:35 
akloji (51) 13:10 akloji (56) 
13:45 Nekviesta meilė 3 (82) 
14:15 Nekviesta meilė 3 (83) 
14:45 Nekviesta meilė 3 (84) 
15:15 Nekviesta meilė 3 (85) 
15:45 Širdele mano (56) 16:45 
Širdele mano (57) 17:45 Aklo-
ji (96) 18:20 akloji (97) 18:50 
Būrėja (29) 19:25 Būrėja (30) 
20:00 Visa menanti (6) 21:00 
DeteKtYVO VaKaRaS Komi-
sarė Helena Dorn. aš žinau, ką 
darau 22:55 Beverli Hilso poli-
cininkas 2 00:55 tulpių karštinė 
02:40 Kol mes gyvi (3)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas.  06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim-
toji žemė 08:30 ARTS21 09:00 
Mano mama gamina geriau! 
09:55 Į sveikatą! 10:25 Garsiau 
10:50 pradėk nuo savęs 11:15 
europos dailiojo čiuožimo čem-
pionatas. Vyrai. laisvoji pro-
grama. tiesioginė transliacija 
iš Minsko 14:15 Klauskite dak-
taro 15:05 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas. anglijos 
rinktinės istorija. 15:35 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eu-
romaxx 16:30 europos dailiojo 
čiuožimo čempionatas. Šokiai 
ant ledo. laisvoji programa. 
tiesioginė transliacija iš Mins-
ko 19:05 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo (Įgulos) baž-
nyčia.  19:15 Vilniečiai. Roza 
Bieliauskienė 19:45 Stambiu 
planu 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Stroukeris 
Eisas 22:30 Martynas levic-
kis. „Classic live show“. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Visa-
gino Country 2018.  01:40 Vi-
sagino Country 2018.  02:30 
Visagino Country 2018.  03:25 
Vilnius Mama Jazz 2018 04:25 
Daiktų istorijos  05:10 Klauski-
te daktaro 

1�.�0 val.

„Įsimylėti per dvi savaites“
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06:00 Dienos programa 06:05 Ma-
no gyvenimo šviesa (595) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (596) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(597) 07:35 tomas ir Džeris (8) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (91) 09:05 Monikai reikia mei-
lės (2) 09:40 Namai, kur širdis (43) 
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 
paveldėtoja 2 (13) 12:00 Mano li-
kimas (10) 13:00 Gyvenimo daina 
(165) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(57) 15:00 Dvi širdys (1432) 15:30 
Dvi širdys (1433) 16:00 Dvi širdys 
(1434) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Valanda su Rū-
ta 21:00 Monikai reikia meilės (14) 
21:30 Žinios 22:24 Sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Numeris 44 01:00 pagrobimas 
02:35 alchemija. VDU karta 03:05 
RetROSpeKtYVa

TV3
05:10 Rouzvudas 2/18s. (kart.) 
06:10 Televitrina 226 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 10/208s. 
06:55 Simpsonai 10/10s. (kart.) 
07:25 Simpsonai 10/11s. (kart.) 
07:55 Gero vakaro šou 5/20s. 
(kart.) 08:55 Meilės sūkuryje 134 
10:00 Meilės žiedai 91 11:00 Mei-
lės žiedai 92 12:00 Svotai 4/15s. 
13:00 pažadėtoji 6/85s. 13:30 
pažadėtoji 6/86s. 14:00 paža-
dėtoji 6/87s. 14:30 pažadėtoji 
6/88s. 15:00 Simpsonai 10/12s. 
15:30 Simpsonai 10/13s. 16:00 
tV3 žinios 22 16:25 tV3 orai 22 
16:30 tV pagalba 12/39s. 18:30 
tV3 žinios 31 19:25 tV3 orai 31 
19:30 Farai 12/20s. 20:30 Moterys 
meluoja geriau 11/72s. 21:00 tV3 
vakaro žinios 18 21:55 tV3 orai 18 
22:00 Kikboksininkas 00:00 Kaulai 
12/7s. 01:00 Iš los andželo į Ve-
gasą 1/1s. 01:25 Iš los andželo į 
Vegasą 1/2s. 01:50 Rouzvudas 
2/19s. 02:40 Ekstrasensai tiria 
6/98s. 04:05 Kaulai 12/7s. (kart.) 
04:55 Iš los andželo į Vegasą 
1/1s. (kart.) 05:20 Iš los andželo 
į Vegasą 1/2s. (kart.)

  07:15 Vaikai šėlsta (8) 07:40 Sto-
ties policija (11) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (32) 09:40 Įteisin-
tas faras (27) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (69) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(70) 11:45 Mentalistas (3) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (7) 13:40 Stoties 
policija (12) 14:40 Sudužusių ži-
bintų gatvės (33) 15:45 Įteisintas 
faras (28) 16:50 Gelbėtojai - 112 
(71) 17:25 Gelbėtojai - 112 (72) 
18:00 Info diena 18:35 Menta-
listas (4) 19:30 Įstatymas ir tvar-
ka. Specialiųjų tyrimų skyrius (8) 
20:30 Varom! (18) 21:00 Gyvasis 
skydas 22:50 Meteoras (1) 00:45 
Meteoras (2)  

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
(2/10). Kriminalinis serialas. Vaid.: 
p.Dubravinas, M.Šamigulovas, 
I.Golovinas. Ukraina. 2017 m. N-7. 
06:09 programa 06:10 tV parduo-
tuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 07:00 
Čempionai 07:30 4 kampai 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (60) 09:00 
„Namas su lelijomis“ (22) 10:00 
„Šėtono medžioklė“ (12) 11:10 
„Mentalistas“ (3) 12:20 „albanas“ 
(53) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/39) 14:55 „Gluchario-

vas“ (3/30) 16:00 Reporteris 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (1/11) 18:00 
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubri-
ka „Mes europiečiai“.” 18:55 „Glu-
chariovas“ (3/42) 20:00 Reporte-
ris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:53 
Orai 20:55 „Namas su lelijomis“ 
(23) 22:00 Reporteris 22:53 Orai 
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 
23:00 „Gluchariovas“ (3/30) 00:00 
„Šėtono medžioklė“ (4) 01:05 „al-
banas“ (42) 02:10 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (27) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/39) 03:50 „Inspektorius luisas. 
Virš gėrio ir blogio“ (8/6) 04:35 
„albanas“ (27) 05:20 „Mentų ka-
rai. Odesa“ (2/11) 

TV6
06:15 Televitrina 226 06:30 Virtu-
vė 5/10s. (kart.) 07:00 Žvejo nuo-
tykiai 3/8s. (kart.) 08:00 Havajai 
5.0 4/403s. (kart.) 09:00 Vienam 
gale kablys 20/4s. (kart.) 09:30 
elementaru 5/4s. (kart.) 10:30 
Simpsonai 24/3s. 11:00 Simpso-
nai 24/4s. 11:30 Kulinarijos meis-
tras 2/4s. (kart.) 12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 1/110s. (kart.) 13:00 Vedęs ir 
turi vaikų 1/111s. (kart.) 13:30 Uni-
veras 132 (kart.) 14:00 Univeras 
133 (kart.) 14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 4/404s. 16:00 
elementaru 5/5s. 17:00 Kulinarijos 
meistras 2/5s. 17:55 Vedęs ir turi 
vaikų 1/112s. 18:25 Vedęs ir turi 
vaikų 1/113s. 18:55 Univeras 134 
19:30 Univeras 135 20:00 Virtuvė 
5/11s. 20:30 Žinios 15 20:58 Orai 
22 21:00 Naša Raša 1/13s. 21:30 
Naša Raša 1/14s. 22:00 Krepši-
nis. eurolygos rungtynės. Mas-
kvos CSKa - Kauno Žalgiris 113 
00:00 Daktaras Hausas 5/520s. 
00:55 Svieto lygintojai 4/5s. 01:50 
Fizrukas 3/61s. 

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3.  06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Nacionalinis bar-
dų festivalis „purpurinis vakaras 
2015”. 06:45 aRti. Veidai.  07:00 
pažinimo džiaugsmas 07:30 Gri-
zis ir lemingai 07:40 Kaimynai pi-
ratai 07:55 Džeronimas 3 08:20 
Į sveikatą!  08:45 Susipažink su 
mano pasauliu 09:15 labas rytas, 
lietuva (kart.) 11:00 Konferencija 
„Romualdas Ozolas – valstybės 
kūrėjas”. 1 d. lietuvos Nepri-
klausomybės akto signataro 80-
osioms gimimo metinėms. 13:00 
M. K. Oginskis – pralenkęs laiką. 
14:00 Konferencija „Romualdas 
Ozolas – valstybės kūrėjas”. 2 d. 
lietuvos Nepriklausomybės ak-
to signataro 80-osioms gimimo 
metinėms. 16:05 Džeronimas 3 
16:30 laba diena, lietuva (kart.) 
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas. 18:15 Giminės 19:00 
ARTi 19:15 Barbra Streizand: ke-
lias į šlovę. 1942–1984 m. 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 Romualdo Ozo-
lo 80-osioms gimimo metinėms 
22:20 Romualdo Ozolo 80-osioms 
gimimo metinėms. posūkiai su 
Viktoru Gerulaičiu. 2015 m. 23:00 
Romualdo Ozolo 80-osioms gi-
mimo metinėms 23:15 Anapus 
čia ir dabar 01:30 DW naujienos 
rusų kalba. 01:45 Dabar pasauly-
je. 02:15 Nacionalinis bardų fes-
tivalis „purpurinis vakaras 2015” 
03:30 Romualdo Ozolo 80-osioms 
gimimo metinėms. Geltona. Žalia. 
Raudona.  04:15 Romualdo Ozolo 
80-osioms gimimo metinėms

 
06:00 Dienos programa 06:05 
Mano gyvenimo šviesa (598) 
06:35 Mano gyvenimo šviesa 
(599) 07:05 Mano gyvenimo švie-
sa (600) 07:35 tomas ir Džeris (9) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (92) 09:05 Monikai reikia mei-
lės (3) 09:40 Namai, kur širdis 
(44) 10:25 KK2 10:55 Valanda 
su Rūta 12:00 Mano likimas (11) 
13:00 Gyvenimo daina (166) 
14:00 aukštakulnių kerštas (58) 
15:00 Dvi širdys (1435) 15:30 
Dvi širdys (1436) 16:00 Dvi širdys 
(1437) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Bus visko 18:30 Žinios 
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 SaVaI-
tĖS HItaS. pReMJeRa Nakties 
įstatymai 23:20 Meksikietis 01:45 
Numeris 44 

TV3
  05:20 Iš los andželo į Vegasą 
1/2s. (kart.) 06:10 Televitrina 12 
06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 10/209s. 06:55 Simpsonai 
10/12s. (kart.) 07:25 Simpso-
nai 10/13s. (kart.) 07:55 Farai 
12/20s. (kart.) 08:55 Meilės sū-
kuryje 135 10:00 Meilės žiedai 
93 11:00 Meilės žiedai 94 12:00 
Svotai 4/16s. 13:00 pažadėtoji 
6/89s. 13:30 pažadėtoji 6/90s. 
14:00 pažadėtoji 6/91s. 14:30 
pažadėtoji 6/92s. 15:00 Simp-
sonai 10/14s. 15:30 Simpsonai 
10/15s. 16:00 tV3 žinios 23 
16:25 tV3 orai 23 16:30 tV pa-
galba 12/40s. 18:30 tV3 žinios 
32 19:25 tV3 orai 32 19:30 Lilo 
ir Stičas 21:10 Galingieji rein-
džeriai 23:35 aukšta klasė 01:55 
Įsibrovimas (kart.) 03:25 Tobulas 
ginklas (kart.) 

07:15 Vaikai šėlsta (9) 07:40 Sto-
ties policija (12) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (33) 09:40 Įteisin-
tas faras (28) 10:45 Gelbėtojai 
- 112 (71) 11:15 Gelbėtojai - 112 
(72) 11:45 Mentalistas (4) 12:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (8) 13:40 Stoties 
policija (13) 14:40 Sudužusių ži-
bintų gatvės (34) 15:45 Įteisintas 
faras (29) 16:50 Gelbėtojai - 112 
(73) 17:25 Gelbėtojai - 112 (74) 
18:00 NKl čempionatas. Jona-
vos “Sintek-Jonava” - Mažeikių 
“ereliai” 20:00 Amerikietiškos 
imtynės (3) 21:00 Amerikietiškos 
imtynės (3) 22:00 Nėra kur bėgti 
23:55 Gyvasis skydas 01:45 Gyvi 
numirėliai (14) 02:30 Velniški Sti-
vo Ostino išbandymai (10)  

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
(2/11) 06:09 programa 06:10 
„pasaulis iš viršaus“. Dokumen-
tinis serialas. JaV. 2012 m. N-7. 
“ 06:30 Lietuva tiesiogiai 06:35 
4 kampai. laida apie interjerą. 
Ved 07:00 Šiandien kimba 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (61) 09:00 
„Namas su lelijomis“ (23) 10:00 
„Šėtono medžioklė“ (13) 11:10 
„Mentalistas“ (4) 12:20 „albanas“ 
(54) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/40) 14:55 „Glucha-
riovas“ (3/31) 16:00 Reporteris 
16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58 
Orai 17:00 „Gyvybės langelis“ 
(1/12) 18:00 Reporteris 18:53 
Orai 18:55 „Gluchariovas“ (3/43) 
20:00 Reporteris 20:30 Kitoks 
pokalbis su D 20:53 Orai 20:55 
„Namas su lelijomis“ (24) 22:00 
Reporteris 22:58 Orai 23:00 

„Gluchariovas“ (3/31) 01:15 „Mo-
terų daktaras“ (2/49; 2/50) 02:45 
„Šeimininkė“ (1/17; 1/18) 04:25 
Vantos lapas. laida apie pirties 
malonumus. N-7. 04:50 „Inspek-
torius luisas. Virš gėrio ir blogio“ 
(8/5; 8/6) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Virtu-
vė 5/11s. (kart.) 07:00 Jokių kliū-
čių! 2/206s. (kart.) 08:00 Havajai 
5.0 4/404s. (kart.) 09:00 praei-
ties žvalgas 4/21s. (kart.) 09:30 
elementaru 5/5s. (kart.) 10:30 
Simpsonai 24/5s. 11:00 Simp-
sonai 24/6s. 11:30 Kulinarijos 
meistras 2/5s. (kart.) 12:30 Vedęs 
ir turi vaikų 1/112s. (kart.) 13:00 
Vedęs ir turi vaikų 1/113s. (kart.) 
13:30 Univeras 134 (kart.) 14:00 
Univeras 135 (kart.) 14:30 Televi-
trina 13 15:00 Havajai 5.0 4/405s. 
16:00 elementaru 5/6s. 17:00 
Kulinarijos meistras 2/6s. 18:00 
Vedęs ir turi vaikų 2/201s. 18:30 
Vedęs ir turi vaikų 2/202s. 19:00 
Univeras 136 19:30 Univeras 137 
20:00 Farai 9/15s. 21:00 Žinios 
32 21:30 Naša Raša 1/14s. (kart.) 
21:55 Orai 32 22:00 auklė nakčiai 
23:45 Užburtas ratas (kart.) 01:25 
Naša Raša 1/13s. (kart.) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Nacionalinis bar-
dų festivalis „purpurinis vakaras 
2015”. Koncertuoja grupė „Baltos 
varnos”, ainis ir Gediminas Stor-
pirščiai. (kart.) 07:00 projektas 
pi. (kart.) 07:25 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. Ved. Olegas Kurdiu-
kovas. (subtitruota, kart.) 07:55 
Džeronimas 3 08:20 Garsiau 
(kart.) 08:45 atspindžiai. pavel-
do kolekcija (kart.) 09:15 Labas 
rytas, lietuva (kart.) 12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Is-
torijos detektyvai. Istorinė publi-
cistika. Ved. Virginijus Savuky-
nas. (subtitruota, kart.) 13:00 7 
Kauno dienos (kart.) 13:25 Stop 
juosta (kart.) 13:50 lietuva mū-
sų lūpose. Ved. antanas Sme-
tona. (kart.) 14:15 Barbra Strei-
zand: kelias į šlovę. 1942–1984 
m. 15:10 Susipažink su mano 
pasauliu 15:40 Grizis ir lemingai 
15:50 premjera. Kaimynai pira-
tai 16:05 Džeronimas 3 16:30 
laba diena, lietuva (kart.) 18:00 
Kelias. laida apie evangelikų 
bendruomenes lietuvoje. Ved. 
tomas pavilanskas-Kalvanas. 
(kart.) 18:20 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai 19:15 Mokslo sriuba 
19:30 pasaulio kultūros paveldo 
objektai Japonijoje 19:50 pasau-
lio kultūros paveldo objektai Japo-
nijoje 20:10 Kultūros diena. 20:30 
panorama (su vertimu į gestų k.) 
21:00 Dienos tema (su vertimu į 
gestų k.) 21:20 Sportas. Orai (su 
vertimu į gestų k.) 21:30 audrys 
22:30 Baltijos gitarų festivalis ir 
konkursas. eden Stell Guitar Duo 
(Didžioji Britanija) 23:40 Europos 
kinas. Kika 00:00 Mokslo sriuba. 
Ved. Ignas Kančys. (kart.) 00:15 
Dabar pasaulyje. Informacinė-
analitinė laida rusų kalba iš pra-
hos. 00:45 europos kinas. Kika 
(Kika) 02:35 Baltijos gitarų fes-
tivalis ir konkursas. eden Stell 
Guitar Duo (Didžioji Britanija) 
03:45 aRtS21. Meno ir kultūros 
žurnalas (aRtS21) 04:15 Klaus-
kite daktaro (su vertimu į gestų k.) 
05:05 Stilius (su vertimu į gestų 
k.). Gyvenimo būdo žurnalas. 
Ved. Violeta Baublienė. (kart.)redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, sausio �0 d.

 
06:00 Dienos programa 06:05 Ma-
no gyvenimo šviesa (592) 06:35 
Mano gyvenimo šviesa (593) 
07:05 Mano gyvenimo šviesa 
(594) 07:35 tomas ir Džeris (7) 
08:00 Volkeris, teksaso reindže-
ris (90) 09:05 Monikai reikia mei-
lės (1) 09:40 Namai, kur širdis (42) 
10:25 KK2 10:55 Nuo... Iki... 11:25 
paveldėtoja 2 (12) 12:00 Mano li-
kimas (9) 13:00 Gyvenimo daina 
(164) 14:00 aukštakulnių kerštas 
(56) 15:00 Dvi širdys (1429) 15:30 
Dvi širdys (1430) 16:00 Dvi širdys 
(1431) 16:30 Labas vakaras, Lie-
tuva 17:35 Yra, kaip yra 18:30 
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 
paveldėtoja 2 (13) 21:00 Monikai 
reikia meilės (13) 21:30 Žinios 
22:24 Sportas 22:28 Orai 22:30 
VaKaRO SeaNSaS pagrobi-
mas 00:10 Juodasis sąrašas (10) 
01:05 Ikaras

TV3
05:05 Rouzvudas 2/17s. (kart.) 
06:10 Televitrina 226 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 10/207s. 
06:55 Simpsonai 10/8s. (kart.) 
07:25 Simpsonai 10/9s. (kart.) 
07:55 prieš srovę 19/4s. (kart.) 
08:55 Meilės sūkuryje 133 10:00 
Meilės žiedai 89 11:00 Meilės žie-
dai 90 12:00 Svotai 4/14s. 13:00 
pažadėtoji 6/81s. 13:30 pažadė-
toji 6/82s. 14:00 pažadėtoji 6/83s. 
14:30 pažadėtoji 6/84s. 15:00 
Simpsonai 10/10s. 15:30 Simp-
sonai 10/11s. 16:00 tV3 žinios 
21 16:25 tV3 orai 21 16:30 tV 
pagalba 12/38s. 18:30 tV3 žinios 
30 19:25 tV3 orai 30 19:30 Gero 
vakaro šou 5/20s. 20:30 Mote-
rys meluoja geriau 11/71s. 21:00 
tV3 vakaro žinios 17 21:55 tV3 
orai 17 22:00 Įsibrovimas 22:25 
Vikinglotto 5 23:50 Kaulai 12/6s. 
00:50 Mikė 2/19s. 01:15 Mikė 
2/20s. 01:40 Rouzvudas 2/18s. 
02:30 ekstrasensai tiria 6/97s. 
03:55 Kaulai 12/6s. (kart.) 04:45 
Mikė 2/19s. (kart.) 05:10 Rouzvu-
das 2/18s. (kart.) 

07:15 Vaikai šėlsta (7) 07:40 Sto-
ties policija (10) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (31) 09:40 Įteisintas 
faras (26) 10:45 Gelbėtojai - 112 
(67) 11:15 Gelbėtojai - 112 (68) 
11:45 Mentalistas (2) 12:45 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (6) 13:40 Stoties policija 
(11) 14:40 Sudužusių žibintų ga-
tvės (32) 15:45 Įteisintas faras 
(27) 16:50 Gelbėtojai - 112 (69) 
17:25 Gelbėtojai - 112 (70) 18:00 
Info diena 18:35 Mentalistas (3) 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (7) 20:30 
Varom! (17) 21:00 Meteoras (1) 
22:55 Meteoras (2) 00:50 Su-
peraudra Siatle  

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
(2/9). Kriminalinis serialas. Vaid.: 
p.Dubravinas, M.Šamigulovas, 
I.Golovinas. Ukraina. 2017 m. N-
7. 06:09 programa 06:10 tV par-
duotuvė 06:30 Lietuva tiesiogiai 
07:00 Vantos lapas. laida apie 
pirties malonumus. N-7. 07:30 
Krepšinio pasaulyje su V 08:00 
„pražūtingi smaragdai“ (59) 09:00 
„Namas su lelijomis“ (21) 10:00 
„Šėtono medžioklė“ (11) 11:10 
„Mentalistas“ (2) 12:20 „albanas“ 
(52) 13:30 tV parduotuvė 13:45 
„Miškinis“ (4/38) 14:55 „Gluchario-

vas“ (3/29) 16:00 Reporteris 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gyvybės langelis“ (1/10) 18:00 
Reporteris 18:48 Orai 18:50 Rubri-
ka „Mes europiečiai“.” 18:55 „Glu-
chariovas“ (3/41) 20:00 Reporte-
ris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:53 
Orai 20:55 „Namas su lelijomis“ 
(22) 22:00 Reporteris 22:53 Orai 
22:55 Rubrika „Mes europiečiai“.” 
23:00 „Gluchariovas“ (3/29) 00:00 
„Šėtono medžioklė“ (3) 01:05 „al-
banas“ (41) 02:10 „Kelrodė žvaigž-
dė“ (26) 03:00 „Moterų daktaras“ 
(3/38) 03:50 „Inspektorius luisas. 
Virš gėrio ir blogio“ (8/5) 04:35 
„albanas“ (26) 05:20 „Mentų ka-
rai. Odesa“ (2/10). Kriminalinis 
serialas. Vaid.: p.Dubravinas, 
M.Šamigulovas, I.Golovinas. 
Ukraina. 2017 m. N-7.

TV6
06:15 Televitrina 226 06:30 Virtu-
vė 5/9s. (kart.) 07:00 Žvejo nuo-
tykiai 3/7s. (kart.) 08:00 Havajai 
5.0 4/402s. (kart.) 09:00 Statybų 
gidas 5/21s. (kart.) 09:30 Elemen-
taru 5/3s. (kart.) 10:30 Simpsonai 
24/1s. 11:00 Simpsonai 24/2s. 
11:30 Kulinarijos meistras 2/3s. 
(kart.) 12:30 Vedęs ir turi vaikų 
1/108s. (kart.) 13:00 Vedęs ir turi 
vaikų 1/109s. (kart.) 13:30 Uni-
veras 130 (kart.) 14:00 Univeras 
131 (kart.) 14:30 televitrina 225 
15:00 Havajai 5.0 4/403s. 16:00 
elementaru 5/4s. 17:00 Kulinarijos 
meistras 2/4s. 17:55 Vedęs ir turi 
vaikų 1/110s. 18:25 Vedęs ir turi 
vaikų 1/111s. 18:55 Univeras 132 
19:30 Univeras 133 20:00 Virtuvė 
5/10s. 20:30 Žinios 14 20:58 Orai 
21 21:00 europos taurės krepšinio 
rungtynės. Belgrado “partizan” - 
“Vilniaus “Rytas” 15 22:55 Nusi-
kalstami protai. Kitapus sienų 1/1s. 
23:50 Daktaras Hausas 5/519s. 
00:50 Svieto lygintojai 4/4s. 01:35 
Fizrukas 3/60s. 

 
05:15 Giminės. Gyvenimas tęsia-
si 3. Daugiaserijinis vaidybinis fil-
mas. Rež. Saulius Vosylius. 2017 
m. 5 s. HD (kart.) 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas 06:05 Vilnius 
Mama Jazz 2018. Nils petter Mol-
vaer (Norvegija) 07:20 Kauno baž-
nyčios: miesto tapatumo kodas. 
Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) 
bažnyčia. 07:30 Grizis ir lemingai 
(Grizzy and the lemmings 1) 
07:40 Kaimynai piratai (the pira-
tes Next Door) 07:55 Džeronimas 
3 08:20 pradėk nuo savęs. Ved. 
Dalia Juočerytė. (kart.) 08:45 Su-
sipažink su mano pasauliu 09:15 
labas rytas, lietuva (kart.) 12:00 
DW naujienos rusų kalba. 12:15 
Istorijos perimetrai.13:05 Kultū-
ringai su Nomeda. pokalbių laida. 
13:50 linija, spalva, forma.  14:15 
Skambantys pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – duduko virtuo-
zas Djivan Gasparyan (armėnija) 
15:10 Susipažink su mano pasau-
liu 15:40 Grizis ir lemingai 15:50 
premjera. Kaimynai piratai 16:05 
Džeronimas 3 16:30 laba diena, 
lietuva (kart.) 18:00 Kultūrų kryž-
kelė. trembita. Ved. Viktor Černi-
šuk. (subtitruota) 18:15 Giminės 
19:00 ARTi 19:25 FIBa Čempionų 
lyga. patrų „promitheas” – Klaipė-
dos „Neptūnas” 21:30 Kultūros 
diena. 21:50 elito kinas. pavojin-
gas metodas 23:30 laisvės kaina. 
Disidentai. tV serialas. 00:00 DW 
naujienos rusų kalba. 00:15 Dabar 
pasaulyje. 00:45 Nacionalinis bar-
dų festivalis

Šeštadienis, vasario � d.

 
06:25 Dienos programa 06:30 
tomas ir Džeris (8) 06:55 Ne-
paprastas Gumuliuko gyveni-
mas (78) 07:20 “Nickelodeon” 
valanda. Keista šeimynėlė (23) 
07:45 Neramūs ir triukšmingi 
(19) 08:10 Riterių princesė Nela 
(30) 08:35 tomo ir Džerio pa-
sakos (5) 09:00 Ogis ir tarako-
nai (20) 09:10 Ogis ir tarakonai 
(21) 09:15 Ogis ir tarakonai (22) 
09:25 KINO pUSRYČIaI lauki-
niai nuotykiai 11:00 paskutinė 
mimzė 12:50 Mažieji genijai 
14:45 Skola tėtušiui 17:00 Gy-
vūnų pasaulis 17:30 Bus vis-
ko 18:30 Žinios 19:25 Sportas 
19:28 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
Šrekas trečiasis 21:15 Keis-
tas penktadienis 23:10 Juok-
darių vakarienė 01:30 Nakties 
įstatymai

TV3
06:15 televitrina 10 06:30 Či-
pas ir Deilas skuba į pagalbą 
1/141s. (kart.) 07:00 Transforme-
riai. Maskuotės meistrai 4/409s. 
07:30 aladinas 1/134s. 08:00 
Čipas ir Deilas skuba į pagal-
bą 1/142s. 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 10/210s. 09:00 Vir-
tuvės istorijos 9/5s. 09:30 Gardu 
Gardu 7/6s. 10:00 Svajonių ūkis 
5/22s. 10:30 Būk sveikas! 1/1s. 
11:00 Daktaras Dolitlis 12:40 Iš-
dykėlis Danstonas 14:20 Jauna-
vedžiai 16:15 ekstrasensų mūšis 
18/6s. 18:00 Raudonas kilimas 
5/5s. 18:30 tV3 žinios 33 19:17 
tV3 sportas 19:22 tV3 orai 33 
19:25 eurojackpot 5 19:30 Guli-
verio kelionės 21:10 Geri metai 
23:35 Kaip mylėtis angliškai? 
01:25 Galingieji reindžeriai (kart.) 
03:30 aukšta klasė (kart.) 

06:15 Varom! (16) 06:40 Varom! 
(17) 07:05 Varom! (18) 07:30 
Vaikai šėlsta (6) 08:00 Vaikai 
šėlsta (39) 08:29 „top Shop“ 
televitrina 08:45 Sveikatos aBC 
televitrina 09:00 lietuvos galiū-
nų čempionato atrankinis etapas 
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
(19) 10:30 Keturios stichijos 
(3) 11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai (11) 12:40 Gordo-
nas Ramzis. Iki pragaro ir atgal 
(4) 13:40 ekstrasensų mūšis 
(2) 16:05 amžiaus nusikaltimai 
(5) 17:00 Betsafe–lKl. lietka-
belis - Šiauliai 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:00 MaNO HeROJUS 
Miestas 00:25 AŠTRUS KINAS 
Stebėtojų lyga 

06:15 „pasaulis iš viršaus“. Do-
kumentinis serialas. JaV. 2012 
m. N-7. “ 06:40 Kitoks pokal-
bis su D.Žeimyte. pokalbių lai-
da. 07:00 programa 07:04 tV 
parduotuvė 07:20 „tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Filome-
na Grincevičiūtė“. Dokumenti-
nių filmų ciklas. lietuva. 2016 
m.” 07:55 „pasaulis iš viršaus“. 
Dokumentinis serialas. JaV. 
2016 m.” 08:30 10 min iki tobu-
lybės su Jurijumi 08:45 Skinsiu 
raudoną rožę 09:30 Vantos la-
pas. laida apie pirties malo-
numus. N-7. 10:00 Skonio rei-
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „Detektyvas Morsas“ 
(2/4) 13:00 „Šeimininkė“ (1/19; 
1/20) 15:10 „pasaulio turgūs. 
Mumbajus“. Kelionių dokumen-

tika . JaV. 2009 m. N-7. “ 16:00 
Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempi-
onai 16:50 „tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Jadvyga Jušky-
tė-Širšė“. Dokumentinių filmų 
ciklas. lietuva. 2015 m.” 17:25 
„Neišsižadėk“ (77) 18:00 Žinios 
18:28 Orai 18:30 „Neišsižadėk“ 
(77 tęs.; 78) 20:00 Žinios 20:23 
Orai 20:25 „Gurovo bylos. Mai-
tvanagiai“ (2/1; 2/2) 22:00 Žinios 
22:28 Orai 22:30 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ (2/2 tęs.) 23:10 
„Mentų karai: Kijevas. Kobros 
bučinys“ (9/3; 9/4) 00:45 „Guro-
vo bylos. trys dienos“ (4/3; 4/4) 
02:10 „Merdoko paslaptys“ (5/6; 
5/7). Detektyvinis serialas. Vaid. 
Y.Bisson, th.Craig, H.Joy. Kana-
da, D. Britanija. 2012 m. N-7. 

TV6
06:15 televitrina 15 06:30 ledo 
kelias 7/8s. (kart.) 07:30 Žmo-
gus, gepardas, gamta 1/102s. 
(kart.) 08:30 Sandėlių karai 
1/14s. (kart.) 09:00 Vienam gale 
kablys 20/4s. (kart.) 09:30 Staty-
bų gidas 5/22s. 10:00 Gazas 
dugnas 2/5s. 10:30 Autopilotas 
2/5s. 11:00 lietuvos mokyklų 
žaidynės 3/18s. 11:30 Sandėlių 
karai 1/15s. 12:00 Jokių kliūčių! 
2/207s. 13:00 Gepardai. lenk-
tynės dėl valdžios 14:00 Žvejo 
nuotykiai 3/9s. 15:00 ledo kelias 
7/9s. 16:00 Rizikingiausi skry-
džiai pasaulyje 1/105s. 17:00 
Sandėlių karai 1/16s. 17:30 San-
dėlių karai 1/17s. 18:00 Jukono 
vyrai 202 19:00 amerikos dievai-
tis 16/1s. 21:00 Žinios 33 21:52 
Sportas 21:57 Orai 33 22:00 Iks-
menai 00:05 auklė nakčiai (kart.) 
01:35 Iksmenai (kart.)

 
05:05 Stilius (su vertimu į gestų 
k.). Gyvenimo būdo žurnalas. 
Ved. Violeta Baublienė. (kart. 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! Ved. 
loreta Sungailienė ir Stanislovas 
Kavaliauskas 07:30 Misija: Vil-
nija 08:00 Gimtoji žemė 08:30 
aRtS21. Meno ir kultūros žurna-
las (aRtS21) 09:00 Mano mama 
gamina geriau! Ved. Martynas 
Starkus. (kart.) 10:00 Į sveika-
tą! Sveiko gyvenimo būdo laida 
10:30 Garsiau 11:00 pradėk 
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba 
12:00 Mokslo ekspresas 12:15 
premjera. Bravo! 2 (Bravo! 2) 
13:30 tarptautinės ristūnų lenk-
tynės „Sartai 2019” 15:30 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė. Ved. Ole-
gas Kurdiukovas. (subtitruota) 
16:00 Euromaxx 16:30 Klauski-
te daktaro (su vertimu į gestų k.) 
17:20 Stilius (su vertimu į gestų 
k.) 18:15 „Į raketą sėsčiau 19:05 
Kauno bažnyčios: miesto tapa-
tumo kodas. Šv. Jurgio Kankinio 
(pranciškonų) bažnyčia. (kart.) 
19:15 premjera 19:45 Stambiu 
planu 20:30 panorama (su ver-
timu į gestų k.) 20:52 Sportas. 
Orai (su vertimu į gestų k.) 21:00 
Kino žvaigždžių alėja. Žemynų 
atskirti 22:40 Kauno m 00:15 
Kino žvaigždžių alėja. Žemynų 
atskirti 01:55 Kauno m. simfoni-
nio orkestro ir solistų koncertas 
maestro Dmitrijui Chvorostovs-
kiui atminti (kart.) 03:15 audrys. 
Dokumentinis filmas. Rež. a. 
Matvejevas. HD (kart.) 04:15 pa-
saulio kultūros paveldo objektai 
Japonijoje  04:35 Vilniečiai. Jur-
gis plesčiauskas. Rež. Vytautas 
Damaševičius. (kart.)
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REKLAMA

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“).

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. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Geromis kainomis „Belarus“  ir 
„MTZ“  traktorius. Važiuojančius 
ir nevažiuojančius. Tel. 8 617 
52256.

ĮVAIRIOS PREKĖS

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

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

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

Brangiai superkame automobi-
lius, mokame nuo 100 Eur iki 
5000 Eur. Sutvarkome dokumen-
tus. Tel. 8 627 32407.

Automobilius (1970-2007 m.). 
Gali būti tvarkingi, daužti ar su 
defektais, pasiimame patys. 
Mokėsime iki 400 Eur. Tel. 8 628 
08406.

ŽEMĖS ŪKIS

PARDUODA
Nebrangiai du 3 mėn. vokiečių 
aviganių veislės šuniukus (pa-
skiepyti, su pasais). Tel. 8 600 
41899.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną. Perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,24 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,85 Eur/kg. Atvežame. 
Tel. 8 607 12690.

7 sav. paršelius. Tel. 8 607 
21201.

200 kg kiaules. Tel. 8 607 50892.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

Trąšas: amonio salietrą, sulfatą, 
azofoską ir kitas trąšas. Prista-
tome. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 
605 49513. 

Naują „MTZ-80“ mažą kabiną 
su naujais sparnais. Tel. 8 610 
61562.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Mokame 
avansus. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8 605 44445.

Įvairų nekilnojamąjį turtą. Tel. 8 
605 85038.

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

Tel. 8 682 61641.

Išnuomoja
Patalpas maisto prekių parduo-
tuvėlė Prienų mieste. Tel. 8 656 
04922.

Angarą ir garažus Kęstučio g. 99, 
Prienuose. Tel. 8 640 34907.

1 k. bt. Birštone. Tel. 8 614 
79601.

Automobiliai ir 
jų dalys

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

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

SODYBAS, SODUS
Apleistą sodybą Birštono sen. Tel. 
8 671 62995.

ŽEMĖS SKLYPUS
1,3 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą (prižiūrėtas, asfaltuotas priva-
žiavimas, el. linija, galima keisti 
paskirtį, 8300 Eur.) Veiveriuose. 
Reikalingas meistras pastatyti 
nedidelį namuką su pirtele. Tel. 
8 670 84589.

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

Brangiai miškus: brandžius, jau-
nuolynus, malkinius. Žemę, ap-
augusią krūmais arba medžiais. 
Tel. 8 641 55554.

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkių, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

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

Prašome atsiliepti mirusio Alvydo Valentos paveldėtojus  
arba įgaliotus asmenis  2019 m sausio  31  d. 10.00   val. 
Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Jiezno sen., Vėžionių k. 
prie žemės sklypo (kad. Nr. 6965/1: 93), suderinti sklypo 
ribas su gretimu žemės sklypu Nr. 6965/1:43, kuriam nu-
rodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.              

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

Įvairias malkas kaladėmis. Prista-
to. Tel. 8 671 94231.

Įvairias malkas (rąsteliais, trin-
komis ir skaldytas). Turime ir 
sausų malkų. Atvežame įvairiais 
kiekiais. Tel. 8 604 81933.

Įvairias malkas, supjautas kala-
dėmis, ir pušies atraižas. Tel. 8 
675 17683.

Įvairias kapotas malkas, laikomas 
po stogu ir natūralaus drėgnumo. 
Beržines atraižas pakais. Atveža-
me į vietą. Taip pat parduodame 
voljerus šunims, malkines, lauko 
tualetus, šulinių apdailas. Tel. 8 
648 61061.

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

Dėvėtą virtuvinį komplektą, in-
dus, vitrinas. Tel. 8 686 88662.

PASLAUGOS

Lazerinės dermatologijos 
kabinetas. Odos, plaukų, nagų 
ligos. Lytiniu būdu plintančios 
ligos. Karpų, kraujagyslių gy-
dymas. Tatuiruočių šalinimas. 
Raukšlių, randų gydymas. Už-
pildų leidimas. Apgamų apžiūra. 
Priimami vaikai ir suaugusieji. 
Adresas: Vilties g. 32, Alytus, tel.: 
(8  315) 72480, 8 685 32787.

Kokybiškai taisome dantis. Tel. 
8 652 50556.

Muzikantai visomis progomis: 
dainavimas, muzikavimas, vedi-
mas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8 
614 06146.

Šiltnamių g. �, �911� prienai
mob. tel.: (� 6��)�����, (� 6�0) 6����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,  
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salės: Prienuose, Birštone, 
Balbieriškyje, Pakuonyje, N. Ūtoje, 

Stakliškėse, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Įvairaus tipo tekstinės medžia-
gos ruošimas, redagavimas ir 
vertimas į daugelį pasaulio kal-
bų. Originalių reklaminių tekstų 
ir sveikinimų kūrimas, knygų 
užsakymas internetu. Geriausias 
kainos ir kokybės santykis! Tel. 8 
614 91615.

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas. Paskolos ir refinansavimas 
iki 10 000 eurų, laikotarpiui nuo 2 
iki 48 mėn. Palūkanos konkuren-
cingai mažiausios rinkoje. Kon-
sultuojame pensijų kaupimo II–III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

UAB „Topoprojektas“ matininkas atlieka žemės skly-
po, esančio Žarstos k., Šilavoto sen., Kauno r., (skl. kad. 
Nr. 6958/0001:0017) kadastrinius matavimus. 2019-02-08 
11.40 val. vyks šio žemės sklypo ribų ženklinimas ir deri-
nimas. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo (kadastro 
Nr. 6958/0001:0097) savininką bei jo įgaliotus asmenis dėl 
ribų suderinimo adresu: Savanorių pr. 192-912, Kaunas, tel. 
8 662 40124, el.paštas info@topoprojektas.lt

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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IEŠKO DARBO
Moteris gali prižiūrėti senelius 
arba valyti butus, namus ir kt. 
Prienuose, Prienų rajone ir Birš-
tone. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 679 95179.

Dovanoja

„Viasat“ įrangą, vyriškas striukes, 
vaikišką sportinį kostiumą ir kt. 
drabužius bei alkūninį įtvarą. Tel. 
8 600 22892. 

Dėkoja

pADĖKA
Už operatyvią pagalbą, 

nuoširdumą ir  
supratingumą gelbstint  
Rimvydą Kavaliauską 
dėkojame Prienų greito-
sios medicinos pagalbos 
ir ligoninės priėmimo  
reanimacijos skyriaus 

darbuotojams.

Tėvai

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. 

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

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Veterinarijos farmacininkas (-ė) 
darbui veterinarijos vaistinėje. 
Būtinas veterinarinis išsilavini-
mas. Tel. 8 609 97785.

Baldų įmonei – stalius. Gamina-
me nestandartinius medinius 
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884, 
www.baldaiirspalvos.lt

UAB „Gensera“ siūlo darbą 
statybos darbų vadovams, 
meistrams, brigadininkams, 
horizontalaus gręžimo aparato 
operatoriams, lauko vamzdynų 
montuotojams ir pagalbiniams 
darbininkams vandentiekio, 
buitinių ir lietaus nuotekų tinklų 
statybos ir aplinkos tvarkymo 
darbams visoje Lietuvoje (yra 
galimybė rinktis darbą pagal 
gyvenamąją vietą). Suteikiame 
visas darbui reikalingas prie-
mones, transportą atvykimui 
į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime tel.: 8 691 86121, (8 
46) 416188, el. paštas ausra@
gensera.lt.

Įmonei reikalingi pagalbiniai 
darbininkai be žalingų įpročių. 
Tel. 8 698 46063. 

2 vairuotojai-traktorininkai dirbti 
Airijoje (Mahony produce Moy-
leen. Loughrea. Country Galway. 
Ireland). Tel. +353876540184 
(Sean Mahony), el. paštas: Ma-
honyveg@gmail.com

Klojame plyteles, atliekame 
įvairius apdailos darbus. Tel. 8 
652 39326.

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

Atliekame įvairius staliaus darbus: 
įrengiame terasas, renovuojame 
medinius namus, apšiltiname 
karkasinius namus, atliekame 
apdailos ir kitus darbus. Tel. 8 652 
57188. Tel. 8 652 57188.  

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

Remontuoju ir prijungiu skalby-
kles, elektrines virykles, orkaites, 
indaploves, džiovykles. Atvykstu 
į namus. Suteikiu garantiją. Tel. 
8 647 55929. 

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

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

 

8 622 02208 
šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Remontuoju „Belarus“, „MTZ“, 
„T-40“, „T-25“ traktorius. Tel. 8 
678 04550.

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.

Pjaunu ir skaldau malkas. Griaunu 
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio 
darbus. Tel. 8 677 22930.

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).

Kaminų įdėklai 
ir jų priežiūra. 

Tel. 
8 686 69948.

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

tas, pristatome medžiagas, sutei-
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

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.

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

Atliekame buto ir namo vidaus 
remonto darbus: tinkuojame, 
montuojame gipso kartoną, kli-
juojame plyteles ir kitus apdailos 
darbus. Tel. 8 671 77427.

Visi santechnikos darbai: šildy-
mo, vandentiekio, kanalizacijos. 
Komplektuojame medžiagas su 
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

Kviečia vaikus ir suaugusiuo-
sius kūrybiškai švęsti gimta-

dienius ir kitas šventes.
***

Kviečia pirmadieniais 10 
val. į vilnos vėlimo kursus.     
Adresas: J. Brundzos g. 6, 

Prienuose. Tel. 8 612 82535, 
i9menostudija.com

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Sausio 27 d. Prienų r. savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centro 
salėje – Prienų r. savivaldybės ir 
laikraščio „Gyvenimas“ 2018–2019 
m. krepšinio pirmenybių varžybos 
10:00  „Jieznas“ – „Pakuonis“ 11:30 
„Dvariukas“ – „PMVD“ 13:00 „Sta-
kliškės“ – „Pušynė“ 14:30 Veiverių 
„Amberis“ – „Šilavotas“ 16:00 Bal-
bieriškio „Ringis“ – „Prienai-Tango 
Pizza“

Sausio 27 d. 17 val. Prienų sporto 
arenoje – LKL krepšinio varžybos: 
Prienų „Skycop“ – Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“.

ALFA KURSAS. Atrask gyvenimo 
prasmę. Sausio 31 d. 17.30 val. 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro Mažojoje salėje (1 aukšte) 
– Prienų parapijos organizuoja-
mas Alfa kursas. Neformalioje 
aplinkoje susipažinsite su pama-
tinėmis krikščionybės tiesomis, 
bendrausite prie arbatos bei 
diskutuosite rūpimais klausimais. 
Šis kursas – tai 12 kassavaitinių 
susitikimų. Pirmasis susitikimas 
– sausio 31 d. 17.30 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro 
Mažojoje salėje (1 aukšte). Šis 
kursas skirtas tiek netikintiems, 
tiek ir tikintiesiems, kurie nori 
geriau pažinti krikščionybę bei 
gilintis į jos tiesas. ALFA KURSAS 
YRA NEMOKAMAS. Registracija 
tel. 8 650 79073 arba el. p. bite@
wilara.lt, Daugiau informacijos 
www.prienuparapija.lt.

Sausio 31 d. 18 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – atlikėjo 
Ovidijaus Vyšniausko koncertas 
„Auksiniai šlageriai“.  Bilieto kaina 

– 12 Eur.

Vasario 1 d. 19 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – Gyvos muzi-
kos vakaras „Muzika, kuri šildo“. 
Įėjimas nemokamas. Dalyvaus 
atlikėjai iš Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos, Kazlų Rūdos 
Rimvydo Žigaičio menų mo-
kyklos, Marijampolės kultūros 
centro, Balbieriškio kultūros ir 
laisvalaikio centro, VDU Muzikos 
akademijos, Kauno Juozo Gruo-
džio konservatorijos, Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio  centro. 

Vasario 1 d. 16 val. Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešoje bibliote-
koje – knygos „Padai pilni vinių“ 
sutiktuvės. Dalyvaus romano 
apie Salomėją Nėrį autorė, po-
etė, prozininkė, muziejininkė 
Aldona Ruseckaitė, aktorė Daiva 
Škelevaitė. Koncertuos Prienų 
meno mokyklos mokytojų duetas 
Vitalija Aukštakalnienė (fortepi-
jonas) ir Danguolė Kolpakovienė 
(smuikas).

Vasario 3 d. 17 val. Pakuonio bibli-
otekoje – susitikimas su filosofu, 
rašytoju, visuomenininku Arvydu 
Juozaičiu. Autorius pristatys kny-
gą „Tėvynės tuštėjimo metas“.

Vasario 7 d. 18 val. Prienų kul-
tūros ir laisvalaikio centre – kino 
filmas visai šeimai „Tabaluga“ 
(dubliuotas lietuviškai). Bilieto 
kaina – 4 Eur. Tai nuotykių kupinas 
filmas apie geraširdį drakoniuką, 
jo draugus ir piktą sniego senį.

Vasario 8 d. Jiezne - ren-
ginys „ Išgelbėję L ietuvos 
Nepriklausomybę“,skirtas Ne-
priklausomybės kovų metams 
atminti ir kautynių su bolševikais 
Jiezne pergalės 100-mečiui pami-
nėti. 10.00 val. – Gėlių padėjimas 
prie savanorių atminimo lentų, 
savanorių žūties vietoje Jiezno 
m. prieigose, 1-ojo pasaulinio 
karo vokiečių karių kapinėse, 
ant Jiezno krašto savanorių kapų 
Nibrių, Pelekonių, Sobuvos, An-
glininkų, Jiezno m. senosiose 
kapinėse, prie paminklo partiza-
nams Jiezne. 11.00 val. – Karinės 
technikos pristatymas Jiezno m. 
Nepriklausomybės aikštėje. 12.00 
val. – Šv. Mišios Jiezno parapijos 
bažnyčioje. 13.00 val. – Iškilminga 
eisena nuo Jiezno parapijos baž-
nyčios iki savanorių kapų Jiezne. 
Savanorių atminimo pagerbimas, 
gėlių padėjimas. Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos kuopos 
karių pagarbos salvės. Prienų 
rajono savivaldybės mero Alvydo 
Vaicekausko ir svečių sveikinimai.  
14.00 val. – Vaišinimasis šauliška 

Moda Donna Beauty Clinic 
plečia savo veiklą ir šiuo metu ieško

MASAŽISTĖS (-O) 
darbui Londone visu etatu.

DARBO VIETA: 
Canary Wharf rajonas, Londonas, Jungtinė Karalystė.

DARBO POBŪDIS: 
klientų konsultacija taikant turimas žinias; masažo parinkimas indivi-

dualiai kiekvienam klientui ir jo atlikimas.
REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI:

Masažistės (-o) profesinė kvalifikacija; masažistės (-o) darbo patirtis; 
gebėjimas bendrauti su klientais; motyvacija, pozityvumas, greita 

orientacija; atsakingumas, punktualumas;anglų kalbos žinios.
CV siųsti el. paštu: modadonna@mail.com 

https://www.modadonnabeauty.com/

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonomikos, 
kultūros ir politikos naujienų!
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HOROSKOPAS
Sausio 28 - vasario 3 d.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

ALVYDAS ŠLEPIKAS
stichija: Oras

planeta: Uranas
savaitės diena: šeštadienis

Akmuo: cirkonas ir granatas
spalvos: violetinė ir pilka

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Šią savaitę gali tekti pakovoti su pa-
vyduoliais ir jų intrigomis. Nedraugų 
pinklės bus pagrindinė jūsų nesėkmių 
priežastis. savaitės viduryje gali at-
sirasti papildomas pajamų šaltinis ar 
šiaip proga užsidirbti. Nepražiopsokite 
savo šanso, nes juo pasinaudos kas 
nors kitas. savaitgalio pramogos gali 
būti smagios, bet nepigios.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

venkite neapibrėžtų temų pokalbiuo-
se, nekonkrečių terminų ar įsiparei-
gojimų, nerealių pažadų. “galbūt” šią 
savaitę dažniausiai reikš “ne”, o “kada 
nors” - “niekada”. stenkitės būti reika-
lingas, bet pakankamai savarankiškas. 
savo nuomonę ar poziciją tvirtai galite 
ginti namuose, bet darbe turėtumėte 
būti lankstesnis, bent jau antroje sa-
vaitės pusėje. 

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Įtikėjęs nepaprastomis kažkokio as-
mens galiomis, nepraraskite paskuti-
nių kritiško mąstymo likučių. gerbkite, 
bet ne garbinkite. sena slapta svajonė 
gali pagaliau įsikūnyti, jei žinosite, kam 
ir kada apie ją pakuždėti. Apskritai šią 
savaitę dažniau ir drąsiau dalykitės su 
aplinkiniais savo mintimis ar svajonė-
mis. sulauksite pagalbos ar bent jau 
protingo patarimo.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Akivaizdžiai sustiprės aplinkinių žmo-
nių - draugų, giminaičių, kolegų - įtaka 
jums. Nesigėdykite to ir nesipriešinkite 
natūraliai įvykių tėkmei. Nieko čia to-
kio, jei puikiausios idėjos šią savaitę ne 
jums pirmam šaus į galvą. Ieškodamas 
savojo ypatingo kelio, rizikuojate likti 
vienas prie suskilusios geldos.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

pamažu pradėsite susivokti, kas ką 
gali ir kas ką norėtų gauti. Likdamas 
pernelyg pasyvus, rizikuojate tiesiog 
gauti prašymų ar reikalavimų sąrašą. 
pasistenkite būti bent per žingsnelį 
priekyje. vienaip ar kitaip, turėtumėte 
likti tarp tų, kurie rašo scenarijų, o ne 
vien mechaniškai kartoja kito žmogaus 
sugalvotus žodžius.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

gink Dieve šią savaitę pažeidinėti įsta-
tymus - tiek rašytus, tiek nerašytus. jū-
sų klasta ar silpnybės pačiu nemalo-
niausiu būdu gali iškilti į viešumą. Nuo 
savaitės vidurio gali gerokai suaktyvėti 
bendravimas, atsirasti naujų kontaktų, 
pažinčių. Nenumokite į tai ranka, nau-
dokitės proga - jau artimiausiu metu 
šių dienų įdirbis labai pravers.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Laukia itin aktyvi, nenuobodi savaitė. 
Tikriausiai teks daug keliauti, apskritai 
judėti. Kur kas geriau jausis komuni-
kabilios, lengvai į kontaktą einančios 
svarstyklės. Lėtesnius, uždaresnius žmo-
nes vargins pernelyg greitas tempas ir 
naujos informacijos gausa.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Šią savaitę svarbiausi dalykai atsitiks 
trumpų kelionių, išvykų metu ar daly-
vaujant artimiausiems giminaičiams. 
sėkmės gali tikėtis judriausi ir ryžtingiau-
si. Kiekviena tinkama proga demons-
truokite pasitikėjimą savimi, nors jis ir 
neatspindėtų tikrosios padėties. Antroje 
savaitės pusėje vis didesnės reikšmės 
turės jūsų sugebėjimas tartis, įtikinėti, 
siekti kompromiso.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Ieškosite paramos drąsiam projektui, 
bet ar tikrai esate tvirtai apsisprendęs 
pats? jei vidury kelio imsite dvejoti, ga-
lite likti vienas labai nepatogioje padė-
tyje. Antroje savaitės pusėje godumo 
ar šykštumo priepuolis gali sužlugdyti 
labai svarbų susitarimą. protingiausia 
būtų kurį laiką apskritai susilaikyti nuo 
materialinių ar finansinių klausimų 
sprendimo.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

pirmiausia pats sau pamėginkite išsi-
aiškinti, kas esate ir ko norite. Tada jau 
galėsite spręsti, kur ir su kuo turite ei-
ti. metas rinktis kelius ir sąjungininkus. 
jei esate puolamas, ginkitės visomis 
turimomis priemonėmis, nesitikėkite, 
kad oponentas būtinai elgsis garbingai. 
savaitgalis - pats tinkamiausias metas 
pasirūpinti namais ir buitimi, jei tik jums 
apskritai šie dalykai rūpės.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę kiekį drąsiai aukokite dėl 
kokybės. jei reikalai stringa, nedelskite 
mažinti veiklos apimtis. pasilikite tik tai, 
kas jums iš tiesų svarbu ir būtina. pasi-
stenkite nesivelti į jokius ginčus ar disku-
sijas - tam neturėsite nei jėgų, nei laiko. 
Daugiau dėmesio ir pagarbos rodykite 
tiesioginiam viršininkui.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

seksis reikalai, susiję su kūryba, pre-
kyba, pelnu. Atsinaujins prieš kurį laiką 
nutrūkę kontaktai, tiesa, ne visais jais 
džiaugsitės. jei pastaruoju metu buvote 
išsimušęs iš įprasto gyvenimo ritmo, šią 
savaitę viskas pamažu vėl turėtų grįžti 
į vėžes. geros karjeros perspektyvos, 
ypač antroje savaitės pusėje. Turėtumė-
te labiau pasikliauti ir pasitikėti giminai-
čiais bei artimaisiais.

Ieva Zasimauskaitė: „Priimkime vieni 
kitus tokius, kokie esame“

Kaip Jums sekasi nau-
jais metais? Ko tikitės iš 
šių metų? Ar turite kokių 
lūkesčių?

Na, būna ir gerų ir blo-
gų dienų. Neseniai grįžau iš 
įspūdžių kupinos kelionės, 
todėl šiai dienai ir sekasi ge-
rai, ir jaučiuosi gerai. Tiesą 
sakant pastaruoju metu tu-
riu daug veiklos, daug dar-
bų, todėl viskas klostosi gan 
chaotiškai. Be abejo reikėtų 
nors trumpam sustoti, tačiau 
aš, kaip tikra moteris, nemo-
ku sau pasakyti ,,stop, gana“. 
O tikiuosi atrasti stiprybės 
sąmoningai nugyventi dar 
vienus metus. Be to labai 
laukiu savo pirmojo albumo 
pasirodymo. Jaučiu, kad šie 
metai bus daug intensyvesni 
negu praėję, tačiau žingsnis 
po žingsnio, viliuosi, vis-
kas pavyks sklandžiai. No-
riu ir sau ir kitiems palinkėti 
stengtis nepasiduoti, siekti 
savo tikslų, netikėti aplinki-
nių kritika ir nesustoti kas be-
nutiktų. Mes nesame tobuli, 
todėl nereikėtų reikalauti iš 
kitų to, ko galbūt tik mes pa-
tys norėtume, nors realiai to 
negali būti. Priimkime vieni 
kitus tokius, kokie esame, o 
pasikeitimus pradėkime nuo 
savęs pačių.

Pernai Jūs dalyvavote 
Eurovizijoje kaip Lietu-
vos atstovė. Kaip jautėtės 
dalyvaudama šiame kon-
kurse? Visgi Jūsų pasiro-
dymą stebėjo beveik visas 
pasaulis.

Buvo labai baisu. Jaučiausi 
labai įsitempusi, kadangi tu-
rėjau tik tris minutes, kurių 
net nebūtų buvę galima pa-

kartoti. Be abejo visa tai kėlė 
didelį stresą, tačiau meditaci-
ja ir malda mane ramino.

Po pasirodymo Eurovi-
zijoje ypač aktyviai daly-
vaujate įvairiuose projek-
tuose, koncertuose, kituose 
renginiuose. Ar lieka laiko 
Jūsų kūrybai? Ar skiriate 
laiko sau?

Tiek man, tiek mano kūry-
bai laiko lieka labai mažai. 
Be abejo norėčiau daugiau 
laiko skirti sau ir savo kū-
rybai, todėl pastaruoju metu 
ieškau asistento, kuris perim-
tų visus organizacinius reika-
lus, būtų šalia, kadangi viena 
visko padaryti nebespėju.

Jau vasario mėnesį Kau-
no Žalgirio arenoje išvy-
sime roko operą ,,Meilė ir 
mirtis Veronoje“. Papasa-
kokite apie savo vaidmenį 
šioje operoje?

Aš įkūniju vieną pagrin-
dinių vaidmenų – Džiulje-
tos. Į kiekvieną vaidmenį 
stengsiuosi įsijausti, atiduoti 
visą save, todėl labai džiau-
giuosi, jog manimi pasitikė-
jo ir būtent man pasiūlė šį 
vaidmenį. Man labai patin-
ka mano vaidmuo, muzika, 
atliekamos dainos, kolegos 
aktoriai ir atlikėjai. Šis vai-
dmuo man labai artimas, nes, 
kaip ir kiekvienai mergaitei, 
man yra  mielas tas jausmas 
– išgyventi meilę iš pirmo 
žvilgsnio, įsimylėti, mylėti. 
Visada – tiek dainuojant, tiek 
vaidinant, aš stengiuosi ne 
vaidinti, o jausti tą emociją ir 
ją perteikti žiūrovams. Taigi 
žiūrėdama į scenos partnerį 
Justiną aš galvoju apie tai, 
kas man miela, todėl nereikia 

vaidinti to meilės jausmo.
Ar tai pirmoji roko ope-

ra, kurioje Jums teko vai-
dinti? Kas šioje operoje 
Jums labiausiai patiko?

Taip, pirmoji. Tai netgi pir-
masis mano debiutas miuzi-
kle. O labiausiai man patiko, 
be abejo, muzika – skamba 
labai gražios dainos. Labai 
patiko scenos partneriai, ka-
dangi kiekvieno galėjau pra-
šyti pagalbos, klausti. Visgi 
aš nesu aktorė, todėl džiau-
giuosi, jog sulaukiau įvairių 
patarimų, turėjau galimybę 
dirbti komandoje ir galėjau 
pasitikėti jos nariais. 

Roko operos metu Jums 
tenka vaidinti ir ore – eiti 
lynu. Ar tai nesukėlė nepa-
togumų, išgąsčio?

Šis kaskadinis triukas iš 
tiesų man kėlė didelę baimę, 
kadangi pasirodymo metu 
aš nesu prie nieko pririšta, 
nėra jokių apsaugų. Tačiau, 
kai viskas pavyksta puikiai ir 
žiūrovai ploja – pamirštu šią 
baimę ir nebegalvoju apie tai, 
kas galbūt galėjo nutikti.

Kuo ši roko opera, Jūsų 
nuomone, yra ypatinga? 
Kodėl verta atvykti į Kau-
no Žalgirio areną ir pama-
tyti šią operą?

Šioje operoje vaidina vie-
ni geriausių aktorių ir atlikė-
jų, tai vien dėl to ši opera yra 
ypatinga. Be to, ši Viljamo 
Šekspyro drama jau yra ta-
pusi klasika, kurią būtina pa-
matyti. Na o tiems, kurie šią 
operą jau yra matę anksčiau, 
būtina pamatyti ir palyginti. 
Teko girdėti, jog žiūrovai, 
matę visas garsiosios operos 
versijas, patvirtina, jog ši ro-
ko opera, kurioje aš atlieku 
vaidmenį, palieka geriausią 
įspūdį. Būtent todėl ir kvie-
čiu visus Prienų bei Birš-
tono gyventojus atvykti ir 
pamatyti patiems. Šios ro-
ko operos koncertas įvyks 
jau vasario 1 dieną, Kau-
no Žalgirio arenoje. Visų 
laukia nuostabus pastaty-
mas ir daugybė žinomų at-
likėjų.  

koše Jiezno m. Nepriklausomy-
bės aikštėje. 14.30 val. – Prienų 
krašto muziejaus pranešimas 
„Jiezno kautynėms – 100 metų“. 
Lietuvos kariuomenės Didžiosios 
kunigaikštienės Birutės ulonų 
bataliono orkestro koncertas 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre. 18.00 val. – Kino filmas 
„Tarp pilkų debesų“ Jiezno kultū-
ros ir laisvalaikio centre (įėjimas 
nemokamas).

Vasario 8 d. 10 val. Prienų kultū-
ros ir laisvalaikio centre – Lietuvos 
vaikų ir moksleivių-lietuvių liau-
dies kūrybos atlikėjų – konkursas 
„Tramtatulis“ 2019, rajoninis 
ratas.

Vasario 12 d. 18 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centre 
– Raimundo Banionio filmas 
„Purpurinis rūkas“. Bilieto kaina 
– 5 Eur.  Filme pasakojama apie  
sudėtingą Lietuvos žydo Jozefo, 
partizanų vado Vlado ir jų abiejų 
mylimosios Janės istoriją.

Vasario 16 d. kviečiame į Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai skirtus 
renginius Prienuose. 10.00 val. 
Šv. Mišios už Lietuvos valstybę 
Prienų Kristaus Apsireiškimo baž-
nyčioje.  Kalvarijos mišraus choro 
„Sonantem“ koncertas. 11.30 
val. Iškilminga Lietuvos valstybės 
vėliavos pakėlimo ceremonija 
Laisvės aikštėje. Lietuvos šaulių 
sąjungos Kauno apskrities Vytau-
to Didžiojo šaulių 2-osios rinkti-
nės salvės „Už Lietuvos valstybę“.  
12.00 val. Prienų krašto meno 
kūrėjų darbų parodos atidarymas 
Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre.  13.00 val. Prienų rajono 
savivaldybės apdovanojimų „Dė-
kingumas“ įteikimo ceremonija 
Prienų kultūros  ir laisvalaikio cen-
tre. Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos Reprezenta-
cinio pučiamųjų orkestro ir ope-
ros solisto Audriaus Rubežiaus 
šventinis koncertas.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama skulp-
toriaus Algimanto Sakalausko 
autorinių monumentalių darbų 
fotografijų paroda „Kūrybos foto-
restrospektyva“, skirta autoriaus 
kūrybos 30-mečiui. Ekspozicijoje 
– dalis fotografijų iš autoriaus 
jubiliejinės parodos. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne tik 
fotografo Algimanto Barzdžiaus 
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti 
apie kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus fotogra-
fijose.
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
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 – 
 DINOZAURAS.

Savaitė istorijos puslapiuose

1�9�m. sausio 26 d.: rusija, prūsija 
ir Austrija pasirašė peterburgo 

ketvirtąją konvenciją, kuria panaikino pa-
skutinius Abiejų Tautų respublikos valsty-
bingumo likučius. rusijai atiteko vilnius, 
Austrijai – Krokuva, prūsijai – varšuva.

1���m. sausio 26 d.: į Australijos 
sidnėjaus miestą atvyko pir-

mieji kolonistai iš Anglijos.

19��m. sausio 26 d.: antrasis Tsrs 
tarybų suvažiavimas nutarė 

išsaugoti sausio �1 dieną mirusio Lenino 
kūną. Taip pat nutarta petrogradą pavadin-
ti Leningradu.

1���m. sausio 27 d.: tarp Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštys-

tės ir Krymo kariuomenės įvyko Olšanicos 
mūšis, kuriame � tūkstančiai LDK kareivių 
sutriuškino du kartus gausesnę priešų ka-
riuomenę.

1991m. sausio 27 d.: vilniaus rajone, 
medininkuose ir Lavoriškėse, 

sovietų kariai užpuolė Lietuvos – Baltarusijos 
pasienio muitines ir jas sunaikino.

1��0m. sausio 27 d.: jAv Tomui 
Alvai Edisonui išduotas paten-

tas Nr.��� �9� – buvo užpatentuota elek-
tros lemputė.

19�� m. sausio 27 d.: Tarybų są-
jungos ginkluotosios pajėgos 

išvadavo Aušvico (Osvencimo) koncentra-
cijos stovyklą, kurioje fašistai išžudė apie 
pusantro milijono žmonių.

19��m. sausio 28 d.: vokietija ir 
Lietuva sudarė sutartį, ku-

ria vokietija oficialiai pripažino Klaipėdos 
kraštą Lietuvai.

19��m. sausio 28 d.: Klaipėdą užė-
mė sssr kariuomenė.

19�6m. sausio 28 d.: praėjus �� 
sekundėms nuo starto, spro-

go jAv erdvėlaivis „Challenger“, žuvo sep-
tyni astronautai.

1��9 m. sausio 29 d.: nutrūko Luc-
ko derybos tarp vytauto, jo-

gailos bei Zigmanto I. Lietuvos, Lenkijos 
ir vengrijos valdovai nesutarė dėl vytauto 
karūnavimo.

19�9 m. sausio 29 d.: Hitleris pa-
šaukė sunaikinti visus žydus 

Europoje.

1960 m. sausio 29 d.: vašingtono 
universiteto gydytojai pade-

monstravo dirbtinį inkstą.

1���m. sausio 30 d.: Livonijos ma-
gistras paskelbė karą Lietuvos 

didžiajam kunigaikščiui žygimantui Kęstu-
taičiui ir įsiveržė į Lietuvos žemes.

1��� m. sausio 30 d.: Lietuvoje nu-
tiesta pirmoji telegrafo linija.

1990 m. sausio 30 d.: michailas 
gorbačiovas susitikime su vDr 

ministru pirmininku Hansu modrovu sutiko 
sujungti abi vokietijas.

1�96 m. sausio 31 d.: rusijos im-
peratorė jekaterina II per Lie-

tuvos generalgubernatorių Nikolajų repiną 
paskelbė Lietuvos gyventojams manifestą, 
kuriame pareikalavo prisiekti jai ir pripažinti 
„amžiną ištikimybę“.

1��9 m. vasario 1 d.: Kryžiuočiai su-
degino medvėgalio pilį.

19�6 m. vasario 1 d.: Utenoje už-
fiksuotas visos Lietuvos šalčio 

rekordas: -��,9 °C.

Lošimas 
Nr. 1350

2019-01-23

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 13, 15, 17, 
37, 44, 46

Vikingo skaičius: 08

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 8685966.50€   0
6 246327.50€ 0
5+1 67703.50€ 0
5 3053.00€ 0
4+1 99.00€ 37
4 8.50€ 287
3+1 5.00€ 723
3 1.50€ 5095
2+1 1.25€ 5303
2 0.75€ 38129

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 10,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Sausio 26 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė muitinių / 
muitininkų diena 
Saulė teka 08:21
leidžiasi 16:42

Dienos ilgumas 08.21
Pilnatis (20 mėnulio diena)

Timotiejus, Titas, Rimantas, Ei-
gilė, Justas, Paulė, Rimas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Sausio 27 d.
SEKMADIENIS

Tarptautinė holokausto aukų 
atminimo diena 
Saulė teka 08:19
leidžiasi 16:44

Dienos ilgumas 08.25
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Angelė, Jogundas, Jogundė, 

Natalis, Ilona, Anelė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Sausio 28 d.
PIRMADIENIS

Europos duomenų apsaugos 
diena 

Saulė teka 08:18
leidžiasi 16:46

Dienos ilgumas 08.28
Delčia (22 mėnulio diena)

Tomas, Gedautas, Nijolė, Leo-
nidas, Manfredas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Sausio 29 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 08:16
leidžiasi 16:48

Dienos ilgumas 08.32
Delčia (23 mėnulio diena)
Girkantas, Žibutė, Valerijus, 

Aivaras
Tinkamas laikas sėti: 

lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, agurkus, smidrus, ko-
pūstus (ir žiedinius).

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Sausio 30 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 08:15
leidžiasi 16:50

Dienos ilgumas 08.35
Delčia (24 mėnulio diena)

Hiacinta, Jacinta, Martyna, Mil-
gaudas, Banguolė, Ipolitas, 

Liudvika, Liuda, Martė
Tinkamas laikas sėti: 

lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, agurkus, smidrus, ko-
pūstus (ir žiedinius).

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Sausio 31 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 08:13
leidžiasi 16:52

Dienos ilgumas 08.39
Delčia (25 mėnulio diena)

Liudvika, Marcelė, Skirmantas, 
Budvilė, Luiza, Skirmantė
Tinkamas laikas sėti: 

špinatus, salotas, lapinius bu-
rokėlius, porus, laiškinius svo-

gūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA
[LEDO STORIS]

+1 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+1 KAUNO MARIOS 
  0 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
[0] KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

34KAUNE 
nSv/val. 

35ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8591 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5520 nSv/val. 

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