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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“!
Neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Su išrinktuoju prezidentu 
Gitanu Nausėda 
pirmadienį susitikęs 
valdančiųjų „valstiečių“ 
lyderis Ramūnas 
Karbauskis sako, kad 
aptarė stabilumą 
valstybėje ir derybas dėl 
koalicijos.

„Mes šnekėjome apie sta-
bilumą ir apie tai, kad labai 
svarbu, kad koalicinės dery-
bos pavyktų ir būtų Seime 
suformuota stabili koalicinė 
dauguma“, – žurnalistams 
prie Prezidentūros sakė R. 
Karbauskis.

„Nuo to priklauso, ar bus 
stabili Vyriausybė ir ar mes 
galėsime vykdyti įsiparei-
gojimus žmonėms“, – pri-
dūrė jis.

Pasak Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos pirminin-
ko, būsimasis šalies vadovas 
klausė, kaip sekasi formuoti 
koaliciją.

„Man atrodo, mums pakan-
kamai gerai sekasi“, – kalbėjo 
„valstiečių“ lyderis.

Praėjusią savaitę ši partija 
pasirašė memorandumą dėl 
koalicijos su Lietuvos soci-
aldemokratų darbo partija bei 

„Tvarka ir teisingumu“. Par-
tijos taip pat laukia priside-
dant Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos-Krikščioniškų šeimų 
sąjungos atstovų.

Vis dėlto jis tvirtino, kad 
dauguma turi būti galutinai 
suformuota iki prezidento 
inauguracijos liepos 12-ąją. 
Tą pačią dieną apie savo 
sprendimą dėl tolesnio dar-
bo žada paskelbti ministras 
pirmininkas Saulius Skver-
nelis.

Koalicijos memorandume 
numatyta, kad jis ir toliau lie-
ka premjeru. Partijos taip pat 
sutarė, kad Seimo pirmininko 
postas atitenka „socialdarbie-
čiams“, bet „valstiečių“ dele-
guotas parlamento vadovas 
Viktoras Pranckietis atsista-
tydinti atsisako.

R. Karbauskis kartojo, kad 
V. Pranckiečio keitimas nė-
ra pagrįstas asmeniškumais, 
o nauja politine realybe. Jis 
darkart sakė, kad „socialdar-
biečių“ reikalavimas atiduoti 
jiems Seimo pirmininko po-
ziciją yra pagrįstas.

Anot politiko, valdančio-
ji koalicija dar spręs, kada 
inicijuoti V. Pranckiečio at-
leidimą.

Jis pabrėžė, kad net ir be 
Lenkų rinkimų akcijos ko-
alicija iš trijų partijų turėtų 
daugumai reikalingą 71 bal-
są Seime, nors pagal frakcijų 
sudėtį susidaro 69 balsai su 
V. Pranckiečiu. Tačiau keletas 
parlamentarų iš Mišrios Sei-
mo narių grupės dažnai palai-
ko daugumos projektus.

Saulius Jakučionis-BNS

Pasitarimas su Ašmintos gyventojais 
dėl geriamojo vandens tiekimo 
tęstinumo užtikrinimo

lė vieną iš alternatyvų – ben-
druomenei susitarti ir pačiai 
toliau eksploatuoti vandens 
tinklus bei rūpintis vandens 
tiekimu. Pasak mero, Savi-
valdybė taip pat ištiestų pa-
galbos ranką. Kita galimybė 
– gyventojams atsiskaičius, 
vandens bokštą išpirktų Savi-
valdybė ir perleistų geriamojo 
vandens tinkų eksploatavimą, 
trąsų priežiūrą bei paslaugų 
teikimą pavaldžiai įmonei 
UAB „Prienų vandenys“. 
Balsuodami gyventojai pri-
tarė pastarajam pasiūlymui. 
Meras ir administracijos di-
rektorė paragino skolingus už 
paslaugą gyventojus skubiau 
atsiskaityti su savininkais ir 
problemą išspręsti taikiai ir 
sklandžiai. 

Susitikime Savivaldybės 
vadovai atsakė gyventojams 
ir į kitus klausimus. Admi-
nistracijos direktorė patikino, 
kad šiais metais bus išasfal-
tuota kelio atkarpa iki Ašmin-
tos daugiafunkcio centro.

Prienų r. savivaldybės inf. 

Gegužės 28 d. Prienų 
r. savivaldybės meras 
A. Vaicekauskas, 
administracijos direktorė 
J. Zailskienė ir Pakuonio 
seniūnas A. Keturakis 
dalyvavo susitikime 
su Ašmintos kaimo 
gyventojais. 

Susitikimo tikslas – iš-
spręsti klausimą dėl geria-
mojo vandens tiekimo kai-
mo gyventojams paslaugos 
perėmimo.

Problema paaštrėjo po van-
dens bokšto savininko mir-
ties, kada teises į bokštą per-
imsiantys naujieji paveldė-
tojai išreiškė norą bokštą 
parduoti arba, neatsiradus 
norinčiųjų pirkti, toliau ne-
tiekti gyventojams geriamo-
jo vandens, nes dalis vandens 
vartotojų yra skolingi arba už 
paslaugą nemoka visiškai. 
Susitikime gyventojai buvo 
kviečiami diskutuoti, ieškoti 
bendro sutarimo ir problemos 
sprendimo būdų.

Savivaldybės meras pasiū-
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Kaip smagu pajusti pir-
muosius saulės spin-

dulius, kai jie ne nudegina, o 
švelniai šildo. Saulės kelias 
per dangų mums visada žymi 
konkrečius įvykius gyvenimo 
kelyje. Puikiai žinome, kad 
pirmieji saulės spinduliai bu-
dina ir kviečia keltis, o aukš-
tai danguje šviečianti saulė 
praneša apie pusę savo kelio 
atkarpą – vidurdienį, skir-
tą pietums, arba tiesiog jau 
virsmui į antrą dienos pusę. 
Besileidžianti saulė rodo, jog 
laikas baigti savo darbus lau-
ke ir ruoštis nakties poilsiui. 
Viskas taip paprasta!

Štai. Jeigu saulės nėra ir 
lyja lietus, žinome, kad mū-
sų gyvenimo kelias šiandien 
pasikeis – jame nebus nei dar-
bo, nei iškylos ir ilgesnio pa-
sibuvimo lauke. Net jeigu ir 
išeisime į lauką, tas išėjimas 
nebus toks malonus ir jaukus 
kaip šviečiant saulei. Jeigu 
saulė pakyla žemai, žinome, 
jog tai – žiema. Vadinasi, bus 
šalta. Kaitintis prieš saulę – ti-
krai neverta. 

Saulei krypstant į vakarą 
– prasideda tikros olimpi-
nės varžybos! Jeigu iš ryto 
viską darome tik palengva 
įsibėgėdami, tai vakare, no-
rėdami spėti darbus pabaig-
ti iki tamsos, viską darome 
tiesiog „griūdami“. Lekiam, 
bėgam, net nežiūrėdami to 
kainos. Neskaičiuodami, ką 
iš to skubėjimo sulaužysime, 
sugadinsime, ką padarysime 
netinkamai, bet svarbiausia 
– skubame pasiekti galutinį 
rezultatą. Kurį neretai, jau ki-
tą dieną, tuo pačiu mieguistu 
ritmu bandome atitaisyti. 

Iš tikrųjų, žmogus niekada 
nesikeičia. Jis visada išlieka 
toks pats. Viską pradeda ne-
skubėdamas, nerūpestingai, 
nes žino, jog laiko turi į va-
lias, tačiau artėjant pabaigai 
puola į visišką desperaciją ir 
bando kažkaip spėti viską. O 
kaip gali spėti, jeigu nesi lai-

ko valdovas? Ir laikas vis tiek 
baigiasi? Negali spėti. Tenka 
tikėtis, kad išauš dar viena 
diena ir viską galėsi pradėti iš 
pradžių. Viltis – kvailių moti-
na. O ar svarbu, kokia ta moti-
na? Ją vis tiek mylėsime.

Ir visgi dažnai 
nusiviliame, nes nauja 
diena yra nauja diena. 
Nauja diena su nauja 
saule, nauju oru ir 
nauja žeme po kojomis. 
Ar tikrai supjaustytos 
salotos kitą dieną bus 
tokios pačios? Kad ir 
kaip stengtumėmės 
– ne. 

Ne veltui daugelis mūsų 
stengiamės kuo greičiau už-
migti, kad visą dieną kaupę-
sis nerimas, blogis, kančia, 
skausmas per naktį liktų tik 
prisiminimas. Puikiai žino-
me, jog nauja diena atneša ir 
naują savijautą, todėl stengia-
mės, kad toji diena ateitų kuo 
greičiau. 

Patys pripažįstame, kad 
nauja diena yra visiškai ki-
tokia ir vis tiek tikime, jog 
kitą dieną galėsime be jo-
kių trukdžių pratęsti tai, ko 
nepadarėme šiandien. Ar tai 
yra klaida? Mažų mažiausiai 
– prarasta galimybė. Prarasta 
galimybė džiaugtis tuo, ką pa-
siekėme šiandien. Viską per-
keliame į kitą dieną, tikėda-
miesi ramiai viską pratęsti, ir 
taip tęsiam, tęsiam ir tęsiam, 
ištisai gyvendami rutinoje. 
Rutinoje, o ne pajusdami iš-
baigtą kasdienę sėkmę. 

Vengiame vieną ar 
kitą darbą padaryti 
dienos metu, palikdami 
vakarui, bet ir vakare 
niekada nebūna laiko. 

Žmonės – keisti ir kartu 
paprasti padarai. Iš ryto jie 
leidžia sau daryti ką nori, nes 
prieš juos – dar ilga diena, 
kuri niekur nepabėgs. Vidur-
dienį jie galvoja, kad viskas 

gerai, nes dar vidurdienis, 
laiko yra ir nesvarbu, kad jau 
kažkas vėluoja, kažkas kau-
piasi. Vakare, pamatę besilei-
džiančią saulę, jie puola dirb-
ti, kad tik viską padarytų, ką 
per visą dieną buvo apleidę. 
Tačiau laikas nėra žmogaus 
sąjungininkas, saulė leidžiasi 
labai sparčiai, todėl daug kas 
tampa nebeįmanoma.

Iš tikrųjų, saulė nei 
pagreitėja, nei sulėtėja, 
bet juda tuo pačiu 
greičiu! Ji visą laiką juda 
tuo pačiu greičiu, kaip 
ir žmogaus gyvenimas. 
Tačiau žmogus judėjimą 
pastebi tik kritiniu 
momentu, kai jam tai 
yra svarbu. O svarbu 
jam būna tada, kai ko 
nors pritrūksta. Daiktų, 
žmonių ar laiko.

Taip ir kalbant apie santy-
kius. Su pirmais saulės spin-
duliais žmogus džiaugiasi ši-
luma, sklindančia iš jam ką 
tik patekėjusios „saulės“. Jis 
niekur neskuba ir mėgauja-
si kiekviena minute. Atvirai 
šnekant – ne minute. Laikas 
čia tampa reliatyvia sąvoka. 
Jis neegzistuoja. Neegzistuo-
ja nei laikas, nei erdvė. Žmo-
gus niekur neskuba ir nieko 
nesistengia, nes prieš akis – 
visas gyvenimas. Saulė ką tik 
patekėjusi – jis spės visur. 

Net vidurdienį žmogus yra 
ramus. Saulė – danguje. Ji vi-
są laiką ten ir stabiliai vis dar 
spinduliuoja savo šilumą. Ga-
lima ramiai leisti laiką – pa-
simaitinti, pasnausti. Žmogus 
sunerimsta tik vakare, kai 
saulė pradeda leistis. 

Štai tada žmogui ir paaiš-
kėja, kad yra laikas ir erdvė 
– vieta. Tačiau viskas slys-
ta iš rankų. Saulė, ilgą laiką 
švietusi, rodos, taip ryškiai ir 
stabiliai, ima šviesti vis sil-
pniau. Erdvėje ir širdyje vis 
labiau įsigali tamsa. Žmogus 
tada pradeda daryti viską, kad 
ši saulė sustotų ir nenusileis-
tų. Kad ji vėl pradėtų švies-
ti ryškiai, kaip ir anksčiau. 
Žmogus į ją laido gėlių žie-

Patvirtinti galutiniai rezultatai: G. Nausėda 
gavo 66 proc., I. Šimonytė – 33 proc. balsų
Vyriausioji rinkimų komisija sekmadienį patvirtino 
galutinius prezidento rinkimų rezultatus. Nepriklausomas 
kandidatas G. Nausėda gegužės 26 dieną surinko 65,68 
proc. balsų. Už jį balsavo 881 tūkst. 496 Lietuvos piliečiai, I. 
Šimonytė sulaukė 33,04 proc. rinkėjų paramos. 

„Pontem“ konservai buvo netinkami
Maisto tiekimo ir didmeninės prekybos bendrovė 
„Pontem“ negali tiekti vištienos konservų 
skurstantiesiems, nes jie neatitiko reikalavimų, nutarė 
teismas. Nustatyta, jog skardinių viduje – ne gabalinė 
mėsa, kaip turėjo būti, o vientisa smulkinta masė. 
Nuspręsta už dalį jų nemokėti, taip pat skirti baudą.

dus, jai meldžiasi, galiausiai 
laido ir strėles, tikėdamasis, 
kad šioje saulėje vėl įžiebs 
ugnį, tačiau saulė nesustoja. 
Ji keliauja toliau, sėdama ne 
tik tamsą, bet ir šaltį. Žmogui 
belieka viltis, kad nusileidu-
si saulė kitą dieną vėl pakils 
ir vėl jam švies. Tačiau viltis 
tėra tik viltis. 

Saulė, nusileidusi už hori-
zonto, dažniausiai jau šviečia 
kitam žmogui, kitame laike 
ir kitoje erdvėje. Ir netgi po 
ilgos tamsos, kitą dieną, ne-
gali būti tikras, kad ji tau vėl 
pakils. Kad danguje nebus 
debesų, nebus karčiomis aša-
romis dvelkiančio lietaus, ne-
bus tos trumpos žiemos die-
nos, kai saulė, tik kraštelį pa-
rodžiusi, vėl pradingsta. 

Susirūpiname tada, kai ne-
tenkame. Kai pamatome, kad 
viskas baigiasi. Susirūpina-
me tada, kai jau būna per vė-
lu, kai vidurdienis tampa ne 
skanių pietų, o pamažu pra-
sidėjusio virsmo į tamsą žy-
mekliu. 

Skyrybos, mirtis, nedarbas 
ir netgi – abitūra. Tai žodžiai, 
kurie visada turi nerūpestin-
gą pradžią, rodos, nieko blo-
go nežadančią vidurdienio 
rutiną ir sukrečiantį saulėly-
dį. Po kurio viskas pasikei-
čia ir niekada nebebūna taip 
pat. Viskas tampa praeitimi, 
o neretai – širdgėla. Širdgė-
la, kad nepadarei visko tada, 
kai galėjai.

Ir tik auštant dar vienai nau-
jai dienai mes galime suprasti, 
kad ji – kitokia. Ji turi ir lai-
ką, ir erdvę. Ir tai, ko nepa-
darei rytą, gali būti užmiršta 
amžiams. Kiekvienas saulės 
patekėjimas baigiasi saulė-
lydžiu, tačiau tik nuo keisto 
padaro – žmogaus priklauso, 
ar saulėlydis ateis itin vėlai, 
esant giedram dangui ir vaka-
ro ramumui, ar dar vidurdienį, 
šėlstant audroms, žaibams ir 
dangų aptraukiant debesims. 
Tik nuo žmogaus priklauso, 
ką jis bus nuveikęs. Saulė gali 
aptemti bet kuriuo mūsų be-
galinio laiko momentu, todėl 
nereikia stebėtis, kad, igno-
ruodami rytą, vakarą pasitik-
sime kur kas anksčiau ir jis 
bus grėsmingesnis.

Paskutinis skambutis pakvietė 
abiturientus įvertinti savo 12 metų įdirbį

Visoje Lietuvoje 
gegužės pabaigoje 
visiems abiturientams 
nuskambėjo paskutinis 
skambutis.

Gegužės 24 d. jis skambėjo 
ir Prienų „Žiburio“ gimnazi-
jos abiturientams. Šis pasku-
tinis skambutis – vienas iš 
išskirtinių. 2019 metais bran-
dos egzaminų sesijoje galės 
dalyvauti visi 107 „Žiburio“ 
gimnazistai.

Ši šventė ir džiugina, ir 

graudina. Dažnas abiturien-
tas džiaugiasi, jog pavyko 
sėkmingai baigti 12 metų 
mokyklos kursą ir po keleto 
sunkių dienų bei naktų, iš-
laikius brandos egzaminus, 
jiems atsivers durys į platųjį 
pasaulį. Tačiau tai yra sunki 
akimirka ir tėvams, ir moky-
tojams, kurie lydėjo abituri-
entus visus šiuos 12 metų ir 
dabar turi su jais atsisveikinti, 
palydėti į naujų iššūkių pilną 
pasaulį.  NG
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Per autonominio traukinio avariją Japonijoje 
sužeista 14 žmonių
14 žmonių buvo sužeista po to, kai autonominis penkių 
vagonų traukinys Tokijo priemiestyje ėmė važiuoti 
priešinga kryptimi ir atsitrenkė į atmušą – atramą sulaikyti 
vagonams kelio gale. Teigiama, kad tai yra pirmas atvejis 
per 30 metų.

Priešprieša Persijos įlankoje pakels naftos 
barelio kainą virš 100 JAV dolerių - Iranas
Bet kokia karinė priešprieša Persijos įlankoje paskatins 
naftos kainų šuolį, sekmadienį įspėjo Irano aukščiausiojo 
lyderio ajatolos vyriausiasis karinis patarėjas. „Pati pirmoji 
Persijos įlankoje paleista kulka paskatins naftos kainų 
pakilimą virš 100 JAV dolerių už barelį.“

Atminties akcija „Ištark, išgirsk, 
išsaugok“ pirmą kartą vyks Prienuose
Birželio 14-ąją, Gedulo ir 
vilties dieną, projektas 
„Misija Sibiras“ Prienuose 
pirmą kartą įgyvendins 
atminties akciją „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“, kurios 
metu visoje Lietuvoje 
bus siekiama išsaugoti 
daugiau nei 100 000 
tremtinių bei politinių 
kalinių vardų bei likimų.   

Skaičiuojama, jog sovietų 
vykdytų represijų laikotarpiu 
Lietuvoje nukentėjo daugiau 
nei 300 000 žmonių, kurie 
buvo pasiųsti į kalėjimus ar 
tremties vietas, išsibarsčiu-
sias po visą Sovietų Sąjungą. 
Jeigu būtų norima įgarsinti 
kiekvieną ištremtų ar įkalin-
tų tautiečių vardą, pavardę ar 
likimą, tai užtruktų 15 parų, 
tačiau šiais metais susivieni-
jus dvylikai Lietuvos mies-
tų per vieną parą bus atminti 
100 000 tremtinių ir politinių 
kalinių.

„Suvokti tremties skaičius 
yra labai sudėtinga, dažnai 
tai mūsų galvose nugula kaip 
įprastas faktas. Jau ketvirtus 
metus siekiama, kad tremtis 
visuomenei asocijuotųsi ne 
su milžiniškais skaičiais, bet 
su atskiromis žmonių gyve-
nimo istorijomis bei likimais. 
Mūsų karta yra būtent ta, kuri 
kuria ateitį istorijai, todėl me-
tas tai daryti formomis, kurios 
vienija ir įtraukią kiekvieną – 
nesvarbu, ar tai senjoras, kuris 
pats patyrė tremtį, ar mokslei-
vis, kuris vos pasiekia skaity-
mų tribūną“, – teigia projekto 
„Misija Sibiras“ vadovė Aistė 
Eidukaitytė.

Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekaus-
kas džiaugiasi, kad Prienai 
jungiasi prie šios akcijos ir 

į tremties skaičius su krašto 
gyventojais bandys pažiūrė-
ti iš kitos pusės. „Istorija turi 
būti gyva ne dokumentuose, 
knygose, o mūsų širdyse ir 
lūpose. Mums reikia apie ją 
kalbėti, nes vis mažiau lieka 
žmonių, kurie gali liudyti gy-
vą atmintį. Labai kviečiu vi-
sus, ypač jaunimą, prisijung-
ti prie akcijos „Ištark, išgirsk, 
išsaugok“. Susivienykime su 
Lietuva ir garsiai ištarkime iš 
mūsų krašto ištremtų žmo-
nių vardus bei pavardes“, 
– sako Prienų rajono savival-
dybės meras Alvydas Vaice-
kauskas.

Atminties akcija visuose 
miestuose sulaukia didelio 
žiniasklaidos, visuomenės, 
sprendimų priėmėjų dėme-
sio. Akcija Prienuose pirmą 
kartą vyks Laisvės aikštėje, 
kur bus siekiama perskaityti 
5 000 tremtinių bei politinių 
kalinių vardų bei likimų. Prie 
skaitymų prisidėti kviečiami 
visi norintys, kurie gali į at-
minties akciją registruotis iš 
anksto adresu www.misijasi-
biras.lt arba stoti į gyvąją skai-
tymų eilę akcijos dieną. 

Taip pat šią Gedulo ir vil-
ties dieną 11 val. 59 min. jau 
trečius metus Lietuvoje skel-
biama Visuotinė tylos minu-
tė. Iniciatyvos metu įstaigos, 
įmonės, mokyklos, bendruo-
menės skatinamos minutei 
sustoti ir pagerbti nuo tremties 
bei kalinimų nukentėjusius 
tautiečius. Daugiau apie ak-
ciją www.tylosminute.lt. 

Visi, norintys prisidėti prie 
projekto „Misija Sibiras“ sa-
vo indėliu ir taip sukurti atei-
tį istorijai kviečiami tai pa-
daryti aukojimo platformoje 
aukok.lt.  

Kauno klinikose atidarytas gama peilis
Kauno klinikose bus 
pradėta operuoti gama 
peiliu, šis gydymo 
metodas suteikia 
galimybę atlikti smegenų 
operacijas neatveriant 
kaukolės.

„Jau yra ir laukiančių paci-
entų eilė gama peilio operaci-
joms, ir tikimės, kad pagaliau 
turėsime Lietuvoje unikalią 
galimybę gydyti pacientus 
neatveriant kaukolės, nepa-
žeidžiant aplinkinių audinių“, 
– per spaudos konferenciją 
sakė Kauno klinikų generali-
nis direktorius Renaldas Jur-
kevičius.

Neurochirurgijos klinikos 
vadovas Arimantas Tama-
šauskas pabrėžė, kad šis ap-
aratas leis padėti pacientams, 
kuriems nepavykdavo padėti 
anksčiau.

„Pradės veikti unikalus, 
perversmą padaręs aparatas, 
jis padės išgydyti žmones, ku-
rie iki šiol negaudavo tokios 
kokybiškos pagalbos“, – sakė 
A. Tamašauskas.

Gama peilis – radiochirur-
gijos gydymo metodas, skir-
tas onkologinių, neurologinių 
ligų gydymui galvoje, taip pat 
kai kuriems psichiatriniams 
susirgimams, kai kurioms 
epilepsijos formoms ir kitoms 
ligoms gydyti.

„Be pjūvio gali būti išgy-
domos sunkiausios onkolo-
ginės ligos“, – sakė A. Tama-
šauskas.

Pirmoji operacija suplanuo-
ta po savaitės. Šiuo metu ga-
ma peilio operacijos jau lau-
kia 36 pacientai.

Operacijos metu nereikia 
atlikti atvirų kaukolės pjū-
vių, gydymo procedūra yra 
neskausminga, o pacientai 
paprastai jau kitą dieną po 
operacijos gali vykti namo 
ir grįžti prie įprastinio gyve-
nimo.

Ji trunka nuo keliolikos mi-
nučių iki daugiau kaip valan-
dos. Per dieną gali būti atlie-
kamos keturios operacijos. 

„Gama peilis istoriškai nau-
dojamas galvos smegenų su-
trikimais sergantiems žmo-
nėms jau 50 metų. Tai, ką mes 
įsigijome, yra šeštos kartos 

aparatas: pats tiksliausias ra-
diochirurgijai skirtas įrankis, 
kuris išgelbės ne vieną gyvy-
bę“, – pasakojo gydytojas ne-
urologas Andrius Radžiūnas, 
dirbantis gama peiliu.

Pasak jo, ši technologija lei-
džia pašalinti navikus, kurių 
negalima pašalinti chirurginiu 
būdu, taip pat padėtų trišakio 
nervo skausmą kenčiantiems 
pacientams, kuriems nepade-
da medikamentai.

Taikant gama peilio gydy-
mą sumažėja atviros opera-
cijos metu galimų kompli-
kacijų rizika, gydymas gali 
padėti žmonėms, kuriems iki 
šiol nebuvo galima pagalba 
dėl jų gretutinių susirgimų ar 
amžiaus.

Onkologinių pacientų aso-
ciacijos POLA prezidentas 
Šarūnas Narbutas sakė, kad 
ši technologija padės pacien-
tams, kuriems onkologinės 
ligos atsinaujina.

Anksčiau jie tokį gydymą 
buvo galima gauti tik užsie-
nyje, todėl tai reiškia geresnę 
gyvenimo kokybę Lietuvos 
pacientams. 

A. Tamašauskas pabrėžė, 
kad užsienyje pacientams rei-
kia laukti kelis mėnesius sie-
kiančiose eilėse, be to, į tokią 
kelionę vykti dėl sveikatos 
būklės galėdavo ne visi.

Išsiųsti vieną pacientą į už-
sienį kainuodavo nuo 3 iki 17 
tūkst. eurų.

Ši įranga kainavo daugiau 
nei 7 mln. eurų su pastato sta-
tyba. Didžioji dalis jų – Euro-
pos Sąjungos parama.

Lietuvoje vienos operacijos 
kaina sieks kelis tūkstančius 
eurų, priklausomai nuo ligos. 
Pacientams tai kompensuos 
Ligonių kasos.

„Nė vieno aparato nėra, 
kuris onkologines ligas vai-
kams iki šešerių metų galė-
tų gydyti radijo spinduliuote. 
Nė vieno aparato nėra, kuris 
galėtų gydyti parkinsono ligą 
be pjūvio, be pjūvio gydyti 
epilepsiją, psichines ligas“, 
– sakė jis.

Pasak jo, statistiškai apie 
vieno milijono gyventojų po-
puliacija užtikrina maksimalų 
aparato apkrovimą.  BNS

Sumažėjo miškų gaisringumas

Atvėsus orui ir iškritus 
vidutiniam kritulių kiekiui, 
miškų gaisringumas 

Lietuvoje sumažėjo.
Prienų krašto miškuose sa-

vaitgalį jis siekė II klasę.  NG

Savivaldybės vadovai domėjosi 
vykdomais projektais

Gegužės 30 ir 31 dienomis 
Prienų r. savivaldybės 
vadovai domėjosi viešųjų 
pastatų ir erdvių tvarkymo 
projektų eiga bei 
problemomis, su kuriomis 
susiduriama darbų metu. 
Apžiūroje dalyvavo ir už 
projektų įgyvendinimą 
atsakingų administracijos 
skyrių specialistai, 
rangovai, projektuotojai, 
ugdymo įstaigų vadovai.

Šiuo metu jau įpusėję bu-
vusios Nemuno pradinės mo-
kyklos pastato remonto dar-
bai. Statybų procesas vyksta 
sparčiai tvarkoma ir pasta-
to aplinka, ir vidus, kadan-
gi darbai turėtų būti užbaig-
ti iki naujųjų mokslo metų 
pradžios.

Iki metų pabaigos planuo-
jama sutvarkyti LDK Kęstu-
čio paminklo prieigas, iki ki-
tų metų vasaros – Revuonos 
parką. Erdvėse bus įrengta 

bendruomenės laisvalaikiui 
ir poilsiui skirta infrastruktū-
ra. Šio projekto dalis – ir apž-
valgos aikštelės prie Nemu-
no įrengimas bei teritorijos 
sutvarkymas. Darbai turėtų 
prasidėti šiemet. 

Vadovų ir specialistų ko-
manda taip pat domėjosi, kaip 
vyksta viešųjų erdvių Stadio-
no mikrorajone sutvarkymo 
darbai. Galima pastebėti, kad 
erdvė prie tvenkinio bene kas-
dien keičiasi, iki liepos mėne-
sio pabaigos ji turėtų būti už-
baigta tvarkyti. Jeigu žiema 
bus palanki dirbti, visą pro-
jektą planuojama įgyvendinti 
iki šių metų pabaigos.

Apžiūros metu buvo išsa-
kyta pastabų ir pageidavimų. 
Meras A. Vaicekauskas ir 
administracijos direktorė J. 
Zailskienė viliasi, kad darbai 
vyks sklandžiai ir projektai 
bus įgyvendinti laiku.

Prienų r. savivaldybės inf. 
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Popiežius Pranciškus Katalikų Bažnyčios 
vardu atsiprašė už romų diskriminaciją
Popiežius Pranciškus sekmadienį Rumunijoje susitiko 
su romų bendruomenės atstovais ir paprašė visų romų 
tautybės žmonių atleidimo už Romos Katalikų Bažnyčios 
jų atžvilgiu vykdytą diskriminaciją. Romai sudaro apie 10 
proc. iš 20 mln. Rumunijos gyventojų. 

Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė 
Europos čempionate užėmė penktą vietą
Europos irklavimo čempionatas Šveicarijoje Lietuvos 
irkluotojams baigėsi be medalių. Milda Valčiukaitė 
ir Ieva Adomavičiūtė 2000 m distanciją įveikė per 
6:56,95 min. ir liko penktos. Pernai M.Valčiukaitė ir 
I.Adomavičiūtė Europos čempionate iškovojo bronzą.

Su pirmąja vasaros 
diena prasidėjo kasmet 
vis daugiau skaitytojų 
įtraukiantis „Skaitymo 
iššūkis“. Akciją jau ketvirtą 
kartą organizuojančios 
Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio apskričių 
viešosios bibliotekos 
kviečia literatūros 
mylėtojus vėl stoti į kovą 
su savimi, atsiversti 
knygas ir įveikti 5 
skaitymo užduotis. 

Skaitydami mes tikrai ga-
lime pakeisti pasaulį, tai pa-
tvirtino įspūdingi praeitų 
metų rezultatai. 2018 me-
tais užsiregistravo rekordiš-
kai daug dalyvių – 8999, t. 
y. dvigubai daugiau nei 2017 
metais! Jie perskaitė net 26 
530 knygų.

„Skaitymo iššūkio“ 
startas 

„Skaitymo iššūkis“ kvie-
čia įvairaus amžiaus skai-
tytojus aktyviai dalyvauti 
ir pasinerti į knygų pasaulį, 
domėtis skaitymu, literatū-
ra, dalytis ja su bičiuliais ir 
išmėginti laimę prizų loteri-
joje. Visą vasarą skaitykime 
knygas, juk skaitydami mes 
pakeisime pasaulį!

Akcijos tikslas – per va-
sarą (birželio 1–rugpjūčio 
31 d.) perskaityti penkias 
knygas. Lietuvos apskričių 
viešosios bibliotekos siūlo 
rinktis:

> lietuvių autoriaus kny-
gą;

> knygą, kurią rekomen-
davo bibliotekininkas;

> knygą apie keliones;
> knygą geltonu viršeliu;
> knygą, kurios pavadini-

mas prasideda ta pačia raide, 
kaip ir Tavo vardas.

Užsiregistruok, 
dalyvauk ir laimėk!
Norintieji dalyvauti varžy-

tuvėse gali registruotis sava-
rankiškai, užpildę internetinę 
registracijos formą www.va-
sarasuknyga.lt, nurodę savo 
biblioteką ir įvertinę perskai-
tytą knygą. Dalyvių amžius 
neribojamas.

2019 m. minint Pasaulio 
lietuvių metus, „Skaitymo 
iššūkio“ organizatoriai kvie-
čia visus pasaulio lietuvius 
dalyvauti vasariškose varžy-
tuvėse! Registruojantis sve-
tainėje, reikia nurodyti, kad 
gyvenate užsienyje.

Skaitymo skatinimo 
iniciatyva „Vasara su 

knyga“
„Vasara su knyga“ – tai 

Lietuvos apskričių viešųjų 
bibliotekų organizuojama 
skaitymo skatinimo pro-
grama pagal Lietuvos Res-
publikos kultūros ministro 
įsakymą „Dėl skaitymo ska-
tinimo 2019–2024 metų pro-
gramos ir skaitymo skatini-
mo programos 2019–2021 
metų veiksmų plano patvir-
tinimo“. 2018 m. spalio 19 
d. Nr. Įv-746/v-834. „Skai-
tymo iššūkis“ yra viena iš 
„Vasara su knyga“ iniciaty-
vos dalių.

Daugiau informacijos ir 
registracijos formą rasite:

http://vasarasuknyga.lt/ 
bei Facebook paskyroje 
https://www.facebook.com/
vasarasuknyga/.
Prienų Just. Marcinkevičiaus  
viešosios bibliotekos inf. 

Piligriminėje kelionėje į Lurdą – ir gelbstinti prieniečių 
ranka
Balandžio 29 – gegužės 
10 dienomis maltiečiai 
dalyvavo jau tradicija 
tapusioje piligriminėje 
kelionėje į Lurdą. 

Kasmet balandžio pabaigo-
je – gegužės pradžioje mal-
tiečių iš Lietuvos delegacija, 
lydinti žmones su negalia, 
vyksta į dvylikos dienų ke-
lionę, aplanko įvairius Euro-
pos miestus, dalyvauja šven-
tose mišiose. Data pasirinkta 
neatsitiktinai – kasmet gegu-
žės pirmąjį savaitgalį į Lur-
dą suvažiuoja viso pasaulio 
maltiečiai, dalyvauja įspū-
dingose procesijose, atlieka 
įspūdingas apeigas. Pats Lur-
do miestas garsėja Marijos 
apsireiškimais, sergančiųjų 
nepagydomomis ligomis ste-
buklingais išgijimais ir 
nuostabaus grožio baž-
nyčiomis, šventu šalti-
nio vandeniu. Šiemet į 
šią kelionę pavyko iš-
vykti ir mums – Mar-
tynai ir Jauniui.

Niekada nemanėme, 
kad kada nors turėsime 
galimybę išvykti į tokią 
kelionę. Visada buvo-
me aktyvūs, bet tikrai 
nesitikėjome, kad pa-
sitaikys tokia proga 
padėti žmonėms to-
kioje nuostabioje kelio-
nėje. Pripažinsime, iš 
pradžių bijojome, kad 
nesugebėsime padėti 
žmonėms su negalia, bijojo-
me, kad keliaudami didelius 
atstumus autobusu pavargsi-
me, taip pat atsiliksime ir mo-

kykloje, tačiau jausmas, kad 
esi reikalingas, supratimas, 
kad tavo pagalbos kažkam 
reikia – kelia iki dangaus, o 
keliaudamas užmiršti visus 

Lietuvoje paliktus rūpesčius 
ir dvasiškai atsiduodi ke-
lionei. 

Nors Lurdas ir buvo mūsų 

pagrindinis tikslas, aplankė-
me daug nuostabių Europos 
miestų: Čenstakavą, Kel-
ną, Briuselį, Paryžių, Savo-
ną, Augsburgą, Lincheną. Ši 

kelionė buvo kaip svajo-
nių išsipildymas, o kartu 
ir savęs pažinimo, naujų 
žmonių ir vietų atradimas, 
dvasinės ramybės sura-
dimas. Per dvylika dienų 
susidraugavome su visais 
autobuse kartu keliavu-
siais žmonėmis, daug iš-
mokome iš jų, pavyzdžiui, 
kad negalia yra tik mažas 
trukdis ir tu vis tiek gali 
džiaugtis gyvenimu, kad 
nėra sunkumų, kurių ne-
galėtum įveikti. Negalią 
turintys žmonės mus iš-
mokė ir stiprybės, buvo 
nerealus jausmas stebėti, 
kaip žmonės vežami į kal-

ną kyla iš vežimėlių ir sako: 
„Dabar aš pats nueisiu“. O 
svarbiausia – mūsų bendra-
keleiviai suteikė mums naują 

požiūrį į aplinką. Ne neįgalie-
ji turi prisitaikyti prie mūsų 
gyvenimo, tačiau mes turime 
prisitaikyti prie jų gyvenimo. 
Ne jie turi prie mūsų prisitai-
kyti, tačiau mes. 

Sunku kalbėti apie kelionę, 
vykusią prieš kelias savaites, 
įspūdžių tiek daug, o ir tie-
siog neįmanoma žodžiais iš-
sakyti visus jausmus, kuriuos 
išgyvenome Lurde ir kelio-
nėje kartu su neįgaliaisiais ir 
jiems padėjusiais žmonėmis. 
Labai norime padėkoti vi-
siems žmonėms, kurie padėjo 
mums išvykti į tokią kelionę, 
ypač norėtumėme padėkoti 
savo vadovėms Linai, Edi-
tai, Laimutei. Norime padė-
koti piligrimų lyderei Irenai 
ir visiems bendrakeleiviams. 
Taip pat didžiausią pagar-
bą reiškiame G. Olsevičiui. 
Greičiausiai be šio žmogaus 
paramos nebūtume išvykę į 
kelionę. Ačiū.

Martyna Vaitkūnaitė 
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Irake mirties bausme nuteisti jau devyni 
džihadistai iš Prancūzijos
Mirties bausme Irake nuteisti jau iš viso devyni džihadistai 
iš Prancūzijos – sekmadienį jų gretas papildė dar du vyrai, 
kuriuos vietos teismas nuteisė myriop už tai, kad jie 
prisijungė prie džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“.

Kinija pradėjo karines pratybas jūroje 
Kinijos gynybos ministrui perspėjus, jog kinų armija 
„ryžtingai imsis veiksmų“ ginti Pekino teritorines 
pretenzijas, Kinija sekmadienį Pietų Kinijos jūroje pradėjo 
dvi dienas truksiančias karines pratybas. Šioje jūroje yra 
dideli žvejybos plotai, per ją kasmet keliauja 5 trln. JAV 
dolerių vertės prekės.

Gargžduose ir Kaune skambėjo jaunųjų prieniečių balsai
Gegužės 11 d. Gargžduose 
vyko tradicinis berniukų 
chorų festivalis „Lietuvos 
berniukai prieš smurtą ir 
narkomaniją“.

Net penki šimtai jaunųjų at-
likėjų, sugužėję į Gargždų Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčią, 
klausytojams padovanojo 
nuotaikingos chorinės mu-
zikos koncertą. Tarp jaunųjų 
atlikėjų šiemet dalyvavo net 

du prieniečių chorai.
Nuolatinė šių koncertų da-

lyvė, Prienų „Ąžuolo“ pro-
gimnazijos muzikos moky-
toja, berniukų choro vadovė 
Lina Suchorukovienė kar-
tu vykti į festivalį pakvietė 
ir „Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos muzikos mokyto-
ją Ramunę Liutvynskienę su 
berniukų choru.

L. Suchorukovienės mišrus 

1–5 klasių berniukų choras 
suburtas dar 2005 metais, to-
dėl šiame festivalyje dalyvau-
ja jau nebe pirmą kartą. Tuo 
tarpu „Revuonos“ chorui šis 
festivalis pirmasis. Abi mo-
kytojos džiaugėsi, kad joms 
puikiai sekasi bendradarbiau-
ti ir dirbti kartu nekonkuruo-
jant. Sėkmingas darbas duoda 
ir rezultatų. Choruose dainuo-
jantys berniukai turi turiningą 

užsiėmimą ir daug keliauja. 
Mokytojos džiaugėsi, jog šie-
met, po festivalio Gargžduo-
se, pavyko berniukus nuvežti 
ir prie netoli esančios Baltijos 
jūros. Kai kuriems berniu-
kams ši pažintis su jūra buvo 
pirmoji.

Anot festivalio rengėjo Lie-
tuvos nacionalinio kultūros 
centro direktoriaus Sauliaus 
Liausos, festivalio tikslas ir 

yra kuo daugiau vaikų įtraukti 
į chorinį judėjimą mokyklo-
se, ugdyti jų kultūros ir meno 
poreikį ar net padėti pamatą 
tolesniems žingsniams kūry-
bos srityje, taip pat, žinoma, 
atitraukti berniukus nuo ne-
gatyvios įtakos. 

Festivalyje skambėjo har-
monizuotos lietuvių liaudies 
dainos ir vaikams skirti Ben-
jamino Gorbulskio, Indros 

Mažuikaitės, Gintauto Aba-
riaus, Donato Zakaro bei 
kitų kompozitorių kūriniai. 
Šiemet festivalyje, kurį orga-
nizuoja Lietuvos nacionalinis 
kultūros centras kartu su Lie-
tuvos chorų sąjunga, dalyva-
vo net 21 berniukų choras.

Tradiciniu tapęs festivalis-
akcija „Lietuvos berniukai 
prieš smurtą ir narkomaniją“ 
jau dvidešimt metų rengia-

mas Lietuvos miestuose ir 
siekia atkreipti visuomenės 
dėmesį į vaikų užimtumą, 
laisvalaikio kultūrą, pilietinės 
asmenybės ugdymą.

Tiesa, L. Suchorukovienei 
bei R. Liutvynskienei tai bu-
vo gana aktyvus savaitgalis. 
Jau kitą dieną, gegužės 12 d., 
jos apsilankė ir Kauno Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio 
bažnyčioje.

Čia po šv. Mišių prasidėjo 
20-ojo respublikinio vaikų ir 
jaunimo konkurso „Giesmių 
Giesmelė“ laureatų koncer-
tas, kuriame dalyvavo net 30 
laureatų: ansambliai, duetai 
ir solistai.

20 metų vykstančiame 
„Giesmių Giesmelės“ kon-
kurse šiemet dalyvavo 90 
kolektyvų ir atlikėjų, iš kurių 
buvo atrinkta 30 geriausių, 
tarp jų ir L. Suchorukovienės 
parengtas Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos mokinių an-
samblis bei R. Liutvynskie-

nės parengta Birštono meno 
mokyklos solistė Ugnė Nau-
džiūnaitė. 

Mišiose bei koncerte skam-
bėjo chorų bei atlikėjų sakra-
linės giesmės. Prienų „Ąžuo-
lo“ progimnazijos mokinių 
ansamblis visiems padova-
nojo „Viešpaties angelą“. Jam 
akomponavo Prienų lopšelio-
darželio „Saulutė“ muzikinio 
ugdymo pedagogė  Žydrūnė 
Kondrotienė. Tuo tarpu nuo-
latinė, jauniausia Birštone 
vykstančių šachmatų čem-
pionatų dalyvė bei nugalėto-
ja U. Naudžiūnaitė visiems 
padovanojo giesmę „Jėzaus 
meilė“.

Beje, šiame respublikinia-
me konkurse tvyrojo stipri 
Prienų krašto energija. 

Konkurso vertinimo ko-
misijai pirmininkavo puikiai 
žinomas, Išlaužo parapijos 
klebonas, muzikos magis-
tras dr. kun. Vilius Sikorskas. 
Renginį, kartu su draugais 

vedė prienietė Vytauto Di-
džiojo universiteto „Rasos“ 
gimnazijos abiturientė Gabi-
ja Kuzminskaitė. Na, o kon-
certo metu skambėjo ir jos 
mamos, Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos direk-
torės pavaduotojos ugdymui 
Kristinos Belenavičienės žo-
džiais sukurta giesmė (daina) 
„Malda“ iš praėjusiais metais 
Prienuose tos pačios K. Bele-
navičienės bei kompozitorės 
Indros Mažuikaitės sukurto 
miuziklo „Z karta“. Ją atliko 
Kauno rajono Garliavos me-
no mokyklos jaunučių an-
samblis.

Konkursą organizavo 
„Giesmių Giesmelės“ įkvė-
pėja ir pradininkė, VDU „Ra-
sos“ gimnazijos muzikos mo-
kytoja metodininkė, jaunimo 
choro „Gaja“ vadovė Danutė 
Šaučiūnienė bei visas būrys 
pagalbininkų. 

Visiems nuoširdų „dėkui“ 
tarė Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio parapijos klebonas 
kunigas Dainius Lukonai-
tis. NG
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Trumpas ragina Didžiąją Britaniją pasirinkti 
kietąjį „Brexit“
Traukdamasi iš Europos Sąjungos (ES), Didžioji Britanija 
turėtų pasirinkti „Brexit“ be sutarties alternatyvą ir 
atsisakyti apmokėti sutartą 39 mlrd. svarų (45 mlrd. eurų, 
50 mlrd. JAV dolerių) „skyrybų“ sąskaitą, pareiškė JAV 
prezidentas Donaldas Trampas.

Kruizinis laivas Venecijoje atsitrenkė į 
prieplauką ir turistų laivelį 
Nevaldomas kruizinis laivas „MSC Opera“ sekmadienį 
Venecijoje atsitrenkė į prieplauką ir turistų laivą 
„Michelangelo“. Sužeisti mažiausiai penki žmonės. 
Manoma, jog nutrūko vienas iš trosų, kuriais kruizinius 
laivus į miesto kanalus įveda buksyrai.

Lauko gėlės...
Šis straipsnis skiriamas 
Seirijų miestelyje 
(Lazdijų r.) gyvenusiam 
Jotvingių krašto 
šviesuoliui savamoksliui 
kolekcionieriui Antanui 
Sušinskui atminti.

Tu padėk man, brolau, lau-
ko gėlę ant kapo...

Ji sušildys kaip jausmas, 
prikeltas minties,

Nors aš vaikas bemokslis 
bei nieko nebaigęs –

Bet... rinkau aš senienas ir 
ieškojau po kaimus – 

Mūsų bočių gilios praei-
ties.

Pagarbiai užmirštų kolek-
cionierių atminimui – ben-
dramintis birštonietis Jonas 
Raiskas

Kartą man šmėstelėjo gal-
voje mintis, kad žmonijai 
būdinga manija kaupti, o ko-
lekcionieriams – turėti. Atro-
dytų, kuo gi skiriasi šios dvi 
sąvokos „kaupimas ir turė-
jimas“? Lyg ir jokio skirtu-
mo, bet kolekcionieriai, kaip 
kokie archeologai-istorikai, 
knaisiojasi ne tik po praeitį 
kataloguose, bet ir keičiasi 
savo patirtimi su aplinkiniais 
bei nuolat tobulėja kolekcio-
navimo žinių srityje.

Daugumą mūsų kultūros 
papročių liaudiško folkloro, 
tarmių lobyno skirtinumo ir 
apskritai pačio paveldo perė-
mė bei išsaugojo paprasti kai-
mo žmonės savo pasiaukoji-
mu, kaip ir pačią lietuvybės 
dvasią kaime.

Suskilusiais kojų padais 
vyrai ėjo basi ir vyžoti, kauk-
šėdami klumpiais kulniavo 
į Karaliaučių (Tilžę), kad ri-
zikuokami net gyvybe par-
neštų Lietuvon lietuvių kalba 
spausdintą žodį ir prikeltų iš 
užmaršties istorines valsty-
bingumo šaknis ateities kar-
toms.

Pirmasis 1812 m. įkurtas 
Lietuvoje muziejus, kurio 
pradininkas buvo Dionizas 
Poška, davė savotišką pradžią 
įteisintam kolekcionavimui. 
Prie mūsų valstybės pavel-

do išsaugojimo ir tyrinėjimo 
daug prisidėjo broliai Kons-
tantinas ir Eustachijus Tiške-
vičiai. Eustachijus – pirmasis 
muziejininkas, išskyręs eko-
nominės formacijos laikotar-
pius pagal istorinę klasifikaci-
ją. Šių vyrų dėka kaip sniego 
gniūžtė nuo kalno įsisiūbavo 
domėjimąsis moksliniu isto-
rinės medžiagos – eksponatų 
kaupimu bei jų išsaugojimu 
ateities kartoms.

Prie mūsų valstybės pavel-
do išsaugojimo svariai prisi-
dėjo kolekcionieriai mėgėjai, 
kurie kaip žirniai pabiro po 
kaimus bei miestelius. Ne-
paisydami kaimuose nusisto-
vėjusių gilių tradicijų, kolek-
cionieriai (ypač po Antrojo 
pasaulinio karo) pradėjo kru-
tėti ir duoti apie save žinią. 
Jie telkėsi arčiau gyvenviečių 
– miestų centruose, kur rado 
palankią terpę savo veiklai 
– rinkti, keistis eksponatais 
ir tobulėti.

Likimas taip susiklostė, kad 
prieš dvidešimtmetį man teko 
žvejoti netoli Seirijų miestelio 
prie Gaileko ir Sagavo ežerų. 
Grįždamas po žvejybos atga-
lios, užėjau į pakeliui pasitai-
kiusią šalia kelio sodybą atsi-
gerti ir susipažinau su sody-
bos šeimininku. Mums besi-
šnekant paklausiau ir pasido-
mėjau, ar neteko jam girdėti, 
gal kas kaime kolekcionuoja 
pašto ženklus, senovines mo-
netas, metalinius ženklelius ar 
medalius.

Mano pašnekovas nustebęs 
pagyvėjo ir patvirtino, kad 
vieną tokį fenomeną pažinojo 
asmeniškai, tačiau kolekcio-
nierius jau miręs, bet jo žmo-
na gyvena Seirijų miestelyje. 
Iškart šeimininkui pasiūliau 
nuvažiuoti pas ją į svečius, 
kad pamatyčiau kolekciją ir 
sužinočiau daugiau apie patį 
kolekcionierių bei jo likimą. 

Nors nuo mano užkalbinto 
šeimininko sodybos iki Sei-
rijų buvo vos keli kilometrai, 
pašnekovas sutiko su manimi 
nuvažiuoti į Seirijus tik po sa-
vaitės... Prasidėjo košmariš-
ka bemiegė savaitė, kankino 
mintis, kad kolekcionieriaus 

sukaupta kolekcija jau bus 
išgaravusi... Praktinė nuo-
jauta man nedavė ramybės 
ir kaip kamščiatraukis gręžė 
smegenis ištisą savaitę... Pa-
galiau atėjo išsvajota diena... 
Ir štai mes Seirijuose prie ko-
lekcionieriaus šviesaus atmi-
nimo Antano Sušinsko namo 
slenksčio. Mano širdis nuo 
laukimo nustojo plakti, o blo-
ga nuojauta nusmelkė iki pat 
kaulų...

Sužinojusi mūsų vizito tiks-
lą, kolekcionieriaus žmona 
apsiniaukė ir atsistojusi ryž-
tinga poza išpyškino: „Atėjo 
į žentus – UBAGAS! Su savi-
mi neturėjo nei arklio, nei kar-
vės, nei kiaulės, o tik tarbukę 
su senovinėmis monetomis ir 
medaliais.“

Ė, ė, ė..., mintyse šmėstelė-
jo mintis (girdint tokias „ai-
manas“), tamsta babulisimus 
ne eilinį vyrą buvai gavusi, o 
apsigimusį istoriką, muzieji-
ninką, tik gaila, kad jis gyve-
nime neturėjo galimybės šios 

srities mokslų baigti ir bendra-
minčių... Kai dauguma kai-
mo vyrų susitikę šnekėdavosi 
apie ūkį ir gyvulius, Antanas, 
ateidamas į žentus, atsinešė 
kas jam buvo brangiausia – 
Lietuvos istoriją.

Kolekcionierius su žmona 
vaikų nesusilaukė. Paklausta, 
ar gali parodyti vyro sukaup-
tą kolekciją, šeimininkė atkir-
to, kad viską pardavė kažko-
kiems nupirkinėtojams, kurie 
„šukavo“ kaimus ir pusdykiai 
iš žmonių supirkinėjo vertin-
gesnius daiktus.

Taip ir neteko man pamaty-

ti kaimo sąlygomis sukauptos 
buvusios kolekcijos. O gal jo-
je buvo dzūkų krašto užsilikęs 
grynuolis... Su bendrakeleiviu 
išvažiavome iš kolekcionie-
riaus sodybos nieko nepešę 
– lyg musę prariję...

Bet mintis apie buvusį ko-
lekcionierių ir jo likimą kaip 
virusas persimetė į mano gal-
vą ir neleido ne tik jo užmirš-
ti, bet skatino leistis į naujas 
paieškas. Pagaliau neiškentęs 
(o gal kažkieno paragintas iš 
viršaus) vėl pradėjau domėtis 
Antanas Sušinsko likimu.

Nuvažiavęs į Seirijus suži-
nojau, kad šalia savo kolekci-
onieriaus vyro jau atgulė ir jo 
žmona Veronika Kalvinskai-
tė-Sušinskienė. Tik tie, kurių 
šeimoje vienas iš sutuoktinių 
domisi kolekcionavimu ar-
ba potraukiu senienoms, gali 
suprasti arba užjausti artimuo-
sius... ir iš anksto, kad išsau-
gotų šeimos biudžetą, užsisa-
kyti bažnyčioje mišias... Ti-
kriausiai taip buvo ir Sušinskų 

šeimoje, kai vyras aukodavo 
šeimos santaupas senienoms 
įsigyti, nes, priešingu atveju, 
Antano žmona nebūtų taip su-
reagavusi, kai priminėme jos 
vyro turėtą kolekciją...

Neradęs Seirijuose šeimi-
ninkės, pradėjau i klausinėti 
kaimynų, gal Sušinskai turėjo 
giminių. Važiuojant iš Seirijų 
Krikštonių kaimo link, pake-
liui, už 7 kilometrų, pasitinka 
„Lapšiaus“ kaimelis su bai-
giančiu užakti Lapšiaus eže-
ru. Šiame kaimelyje ir sura-
dau Antano Sušinsko brolio 
žmoną, kuri plačiau papasa-

kojo apie kolekcionieriaus po-
mėgius... Juokdamasi moteris 
pridūrė, kad Antanas kaime 
buvo išskirtinė asmenybė...

Vargšas kaime buvo tas, 
kas turėjo namuose priglau-
dęs senovinę monetą ar me-
dalį... Sužinojęs apie radinį, 
Antanas prie nuosavybę tu-
rinčio savininko prilipdavo 
kaip virusas ar šlapias vantos 
lapas ir tol savininką kankin-
davo savo prašymais perleis-
ti jam patikusį eksponatą, jog 
tas neapsikentęs paaukodavo 
savo „lobį“, kad tik greičiau 
atsikratytų iš proto vedančio 
kolekcionieriaus...

Po pergalės ir džiaugsmo 
jausmo – patirtos trumpalai-
kės euforijos, kitą dieną ko-
lekcionierius ieškodavo po 
kaimą naujos „aukos“ ir vėl 
nenustygdavo vietoje, ir taip 
– visą gyvenimėlį...

Daugiau sužinojęs apie ne-
eilinius dzūkelio kolekcionie-
riaus pomėgius ir gyvenimą, 
užsidegiau mintimis suras-
ti jo kapą ir Jotvingių krašto 
šviesuoliui ant kapo padėti 
ne dekoratyvinių – dirbtinai 
išaugintų gėlių, bet natūra-
lių – dzūkiškų kaimo lauko 
žiedų...

Seirijų miestelio kapinės iš-
skirtinės, nes jose labai daug 
pasidarbuota savo laiku gero 
kalvio – išlikę daug mažosios 
architektūros kūrinių. Fan-
tazija susipynusi su metalo 
išlankstymu ir įmontavimu į 
lauko akmenis...

Antano Sušinsko kapo Sei-
rijų kapinėse ieškojau net pen-
kerius metus. Sugrįždavau į 
Lietuvą gruodžio mėnesį, bet 
kapinėse antkapiniai pamin-
klų užrašai būdavo užlipdyti 
sniegu ir sunkiai įskaitomi... 
Bet kaip tik kolekcionieriaus 
kapo paieška mane ir atvedė 

į Birštoną...

Birštonas
Seirijuose sužinojau, o 

Birštone išsiaiškinau, kad 
birštoniečių Albinos Graži-
nos Vaivadaitės ir Julijaus 
Petrauskų šeima asmeniškai 
pažinojo Veronikos ir Anta-
no Sušinskų šeimą. Gerbiama 
Albina Petrauskienė, buvusi 
Birštono vidurinės mokyklos 
biologijos mokytoja, man ap-
silankius jos namuose papasa-
kojo, kad su Sušinskų šeima 
draugavo kaip tikri giminės. 
Mat Albinos motina Marijo-
na Kisieliūtė-Vaivadienė pri-
glaudė po karo į savo namus 
gyventi Veroniką Kalvinskai-
tę (vėliau) Sušinskienę bei jos 
motiną Pransišką Kalvinskai-
tę-Kubilienę. 

Pati Veronika buvo ne „pės-
čia“ mergina, nes mokėjo 
dirbti visus vyriškus darbus: 
statė pati krosnis, drožė medi-
nes klumpes, kad jomis galėtų 
į mokyklą kulniuoti Albina ir 
jos brolis Vytautas, meistravo-
jo slides. Po karo vyrų kaime 
buvo mažai, nes daug žuvo 
fronte, o ir darbo nebuvo.

Petrą Vaivadą 1941 m. už 
Seirijų miestelio nušovė vo-
kiečiai. Vėliau Veronika taip 
susigyveno su Vaivadų šeima, 
kad nesijautė pašalietė.

Albina Petrauskienė man 
papasakojo, kad Veronika 
Kalvinskaitė buvo gimusi 
1915 m., o Antanas Sušins-
kas – 1925 m., taigi dešimčia 
metų jaunesnis. Likimas at-
sitiktinai juos suvedė ir gana 
vėlokame amžiuje, tik 1963 
m. jie sukūrė šeimą. Vestuvių 
nuotraukoje jaunikis, kaip ti-
kras džentelmenas, su kostiu-
mu, baltais marškiniais ir ka-
klaraiščiu įsiamžino su žmo-
na prieš 56 metus – 1963 m. 

Jaunavedžiai po sutuoktuvių, 1963 m

Seirijai, 1949 m. 
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Italijoje vėl „prabudo“ Etnos ugnikalnis
Vėl atgijo Italijos pietuose esantis Etnos ugnikalnis, 
šeštadienį išspjovęs į dangų lavos, tačiau debesuoti 
orai sugadino vaizdą drąsuoliams, kurie išdrįso kopti į 
aukščiausią Europoje ugnikalnį. Nacionalinis geofizikos ir 
vulkanologijos institutas skelbia, jog Sicilijoje stūksantis 
ugnikalnis paskutinį kartą buvo išsiveržęs gruodį.

Atpigęs svaras blogina emigrantų gyvenimą
Dėl „Brexito“ smukęs svaro kursas euro atžvilgiu mažina 
realias lietuvių emigrantų pajamas, ir tai gali paskatinti 
dalį iš jų grįžti į Lietuvą arba persikelti iš Londono į 
pigesnius Britanijos miestus, teigia bendruomenės 
atstovai. Ekonomistai sako, kad svaras turėtų sustiprėti, jei 
pasitraukimas iš ES įvyks sklandžiai.

Rumunijos kankinius beatifikavęs 
popiežius perspėjo apie naujas 
ideologijas
Popiežius Pranciškus 
sekmadienį pagerbė 
katalikus, kurie buvo 
persekioti, kankinti ir 
nužudyti komunistinio 
režimo Rumunijoje laikais.

Pontifikas trečiąją ir pasku-
tinę savo vizito šalyje dieną 
paskelbė palaimintaisiais sep-
tynis vyskupus.

Pranciškus vadovavo pa-
maldoms Rumunijos Blažo 
mieste, kuris laikytas komu-
nistiniu laikotarpiu uždraus-
tos Graikų Katalikų Bažnyčios 
tvirtove. Septyni palaimintie-
ji vyskupai buvo sulaikyti ir 
įkalinti dėl savo tikėjimo tarp 
1950 ir 1970 metų.

Popiežius Pranciškus juos 
pavadino pavyzdžiu rumunų 
tikėjimui šiandien ir pridūrė, 
kad jie „paaukojo savo gyvy-
bes priešindamiesi neliberaliai 
ideologinei sistemai“.

„Šios žemės labai gerai žino, 
kaip smarkiai žmonės kenčia, 
kai ateina ideologija ar režimas 
ir ima vadovauti žmonių gyve-
nimui ir tikėjimui, sumažinda-
mas arba visai panaikindamas 
jų galimybes priimti sprendi-
mus, apribodamas jų laisvę ir 
kūrybines galimybes“, – sakė 
popiežius.

Jis perspėjo, kad naujos ide-
ologijos kelia grėsmę rumunų 

šeimoms ir šiandien, veikiau-
siai turėdamas omeny lyčių 
klausimus, homoseksualų san-
tuokas ir kitas pasaulietines 
tendencijas, kurias Pranciškus 
anksčiau kritikavo ir vadino 
Vakarų vykdoma kitų „ideo-
logine kolonizacija“.

„Ideologinės kolonizacijos 
formos, nuvertinančios žmo-
gų, gyvenimą, santuoką ir šei-
mą ir, svarbiausia, atitolinan-
tys pasiūlymai, kurie yra tokie 
pat ateistiški, kaip ir praeityje, 
žaloja mūsų jaunus žmones ir 
vaikus ir palieka juos be šaknų, 
iš kurių jie galėtų augti“, – sakė 
pontifikas.

Komunistinio valdymo Ru-
munijoje laikais graikų kata-
likai buvo spaudžiami prisi-
jungti prie ortodoksų. Daugelis 
atsisakė, o tūkstančiai kunigų 
buvo įkalinti, įskaitant ir sep-
tynis vyskupus, kurie sekma-
dienį buvo paskelbti palai-
mintaisiais.

Popiežius Pranciškus at-
vyko į Rumunija norėdamas 
aplankyti tolimiausias katali-
kų bendruomenes. Tai pirmas 
Romos popiežiaus vizitas nuo 
1999 metų, kai popiežiui Jonui 
Pauliui II buvo leista apsilan-
kyti Bukarešte. O pastarasis 
buvo pirmasis popiežiaus vizi-
tas ortodoksų dominuojamoje 
šalyje nuo krikščionybės ski-
limo.  BNS

Kaip greitai prabėgo metai... 
Jaunavedžiai šioje nuotrau-
koje įsitempę, bet gyvenime 
buvo be galo geri ir nuoširdūs 
bei paprasti žmonės.

Kaip mena Petrauskienė, 
Veronika jai ir broliui buvo 
kaip sesuo – visi dalindavosi 
tiek gyvenimišku džiaugsmu, 
tiek vieni kitiems pagelbėda-
vo nelaimės atveju.

Pats kolekcionierius An-
tanas buvo lėtų apsisukimų 
dzūkelis, bet „labai linksmų 
plaučių“ vyrukas – humoris-
tas, pralinksmindavo aplinki-
nius iki ašarų, o pats tai kva-
todavosi susiėmęs už pilvo... 
Kaip tik 1972 m. nuotraukoje 
ir matome besišypsančius Ve-
roniką ir Antaną Sušinskus. 
Artimiesiems Antanas rody-
davo iš dėžutės išėmęs savo 
kolekciją ir džiaugdavosi.

1994 m. paliko šį pasaulį ir 
išėjo amžinybėn neramus Jo-
tvingių krašto ir Seirijų mies-
telio kolekcionierius, kuris 
savo išprusimu, paprastumu, 
nuoširdumu ir humoru links-
mindavo į svečius užklydu-
sius seirijiškius bei biršto-
niečių Albinos ir Julijaus Pe-
trauskų šeimą. Kaip tik Albi-
na ir Julijus Petrauskai man 
ir išaiškino, kur reikia ieškoti 
Antano Sušinsko kapo. Ir štai 
po 5-erių metų paieškos, vėlų 

Veronika ir Antanas Sušinskai, 1972 m.

rudenį, aš su kolekcionieriaus 
jauduliu stoviu sukaustytas 
prie Antano kapo Seirijų kapi-
nėse... Mintyse man šmėsteli 
mintis, o kiek dar tokių kaimo 
ir miesto grynuolių – uniku-
mų nepaminėti ir atgulę am-
žino poilsio kitose Lietuvos 
užkampiuose ir mūsų Prienų 
rajone bei Birštono apylinkė-
se. Kas jiems ant kapo padės 
lauko gėlių, kad jie savo darbu 
padėjo išsaugoti mūsų krašto 
istorinį paveldą ir tuo pačiu 
sustabdė istorinių senienų nu-
tekėjimą svetur...

Ir štai pagaliau pavasaris, iš-
tirpo sniegas, prasikalė pirmu-
tiniai žolės daigeliai, sužydėjo 
kaimo lauko gėlės. Su jaudu-
liu ir užsidegimu skubu į Sei-
rijų kapines, kad aplankyčiau 
ne tik artimųjų, sutiktų savo 
kelyje dzūkelių kapus, bet 
ir kaimo šviesuolio Antano 
Sušinsko kapą, kad padėčiau 
jo atminimui (nors jo niekad 
nemačiau) ant kapo natūra-
liai išaugusių mūsų lietuviš-
kų – dzūkiškų kaimo gėlių. 
Ilsėkis, Brolau, po neramaus 
kolekcionavimo ir būk nors 
dabar ramus...

Jeigu kas pažinojo buvu-
sius kolekcionierius mūsų 
Prienų rajone –Birštone ar 
kitur – kviečiu atsiliepti. 

Birštonietis Jonas Raiskas 
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Indiją svilina rekordiniai karščiai
Indijoje fiksuojama rekordinė oro temperatūra: 
termometro stulpelis šalies šiaurinėje dalyje esančiame 
Radžastano regiono Čuro mieste šeštadienį rodė 50,6 
laipsnio Celsijaus, pranešė vietos sinoptikai. Šalyje jau 
užfiksuotos kelios mirtys dėl patirto šilumos smūgio.

Sprogimo Rusijos sprogmenų gamykloje 
banga išdaužė per 1100 langų
Sprogimai nugriaudėjo Dzeržinsko mieste, esančiame 
už maždaug 28 km į vakarus nuo Žemutinio Naugardo, 
mokslo tyrimų instituto „Kristal“ sprogmenų gamykloje. 
Sprogimo banga išdaužė namų langus iki 3 km 
spinduliu-pažeisti 1158 langai 396-iuose namuose.

 

Naujos grėsmės 

Uodų platinamos ligos Europoje 

Tropinės uodų platinamos ligos yra 
paplitusios tropiniuose ir 
subtropiniuose regionuose: Afrikoje, 
Azijoje, Amerikoje. Uodai sukelia ligas 
daugiau nei 1 bilijonui žmonių visame 
pasaulyje. 

Uodų platinamos infekcinės ligos plinta 
į naujas geografines teritorijas, naujas 
populiacijas ar atgimsta po jų 
eliminavimo. 

Uodai gali 
platinti 
infekcines ligas 
nuo žmogaus 
žmogui ir iš 
vienos 
teritorijos į kitą 

Tik vienas įgėlimas gali sąlygoti infekciją 

Skirtingos uodų rūšys gali platinti skirtingas ligas 

invaziniai 
uodai 

vietiniai 
uodai 

Invaziniai uodai  
taip vadinami dėl 
jų gebėjimo 
kolonizuoti naujas 
teritorijas. Žymus 
šių uodų plitimo 
Europoje 
padidėjimas 
stebimas nuo 1990 
m. pabaigos. 

1. Aedes aegypti 
uodai neseniai 
buvo nustatyti 
Madeira saloje. Jie 
taip pat aptinkami 
prie Juodosios 
jūros krantų, 
Rusijoje, Gruzijoje. 

2. Aedes albopictus 
uodai laikomi pačia 
invaziškiausia uodų 
rūšimi pasaulyje. 

3. Culex pipiens yra 
labiausiai paplitę 
uodai Europoje. 

4. Anopheles uodai 
aptinkami nuo 
pietryčių Švedijos 
iki Portugalijos. 

Vakarų Nilo 
karštligė: gali būti 
nustatomi sunkūs 
ligos atvejai, ypač 
tarp pagyvenusių 
asmenų. Nustatyta, 
kad 1 iš 140-320 
infekuotų asmenų 
gali sunkiai susirgti. 

Dengė: dauguma 
susirgusių asmenų 
karščiuoja 10 
dienų. Daugiau nei 
390 mln. ligos 
atvejų nustatoma 
kasmet. 

 

Čikungunija: 
sergantys asmenys 
karščiuoja, kenčia 
nuo sunkios 
artralgijos, kuri gali 
tęstis mėnesiais. 
Vakcinos nėra. 

Maliarija: pasaulyje 
kasmet vidutiniškai 
600000 žmonių miršta 
nuo maliarijos. 
Ankstyva diagnostika 
ir skubus gydymas gali 
apsaugoti nuo sunkios 
ligos ir mirties. Galima 
chemoprofilaktika. 

 

Klimatas ir transportas 
Kelionės, prekyba ir klimato pokyčiai sąlygoja uodų ir ligų išplitimą 

Daugiau nei 5,8 mln. 
keliautojų atvyko į Europą 
iš Dengė karštligės 
paveiktų šalių 2010 m. 

99 proc. visų maliarijos 
atvejų Europoje yra susiję su 
kelionėmis. Numatoma, kad ateityje 

klimato pokyčiai padidins 
Aedes albopictus uodų 
paplitimo riziką šiaurės 
Europoje. 

Kylanti vasaros mėnesių 
temperatūra prisideda prie 
Vakarų Nilo karštligės plitimo 
naujose pietryčių Europos šalyse. Ae. albopictus išplito 

iš vieno kontinento į 
kitą per prekybą. 

Protrūkiai 
Uodų platinamų ligų protrūkiai 

Europoje 

Vakarų Nilo karštligė, 2010 m. iki 
dabar 

Culex pipiens (vietiniai) 

2010 m. Europoje buvo stebimas 
sergamumo Vakarų Nilo karštlige pakilimas. 
Žmonių susirgimų atvejai užregistruoti kai 
kuriose pietryčių Europos šalyse. 

Dengė karštligė, 2012 m. 

Aedes aegypti (invaziniai) 

Dengė karštligė – įvežta per keliones 

Čikungunija, 2007 m. 

2012 – 2013 m. (sausis) Madeira saloje 
(Portugalija) užregistruotas pirmasis Dengė 
karštligės protrūkis (2168 atvejai). 87 
pacientams, grįžusiems iš Madeira salos, ES 
buvo diagnozuota Dengė karštligė. 

A 

B 

C 

Aedes albopictus (invaziniai) – įvežti į Italiją 
tarptautinės prekybos metu: mašinų padangose iš 
JAV į Genova. 

Čikungunija – įvežta kelionės metu, grįžus 
infekuotam keliautojui iš Indijos. 

Tai pirmasis vietinės kilmės protrūkis Europoje, 
kurio metu susirgo daugiau nei 200 asmenų. 

Į Lietuvą neįleista beveik 4 mln. nesaugių medicinos priemonių
Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybos (Akreditavimo 
tarnyba) ir Muitinės 
bendromis pastangomis 
per šešerius metus šalies 
rinka ir gyventojai buvo 
apsaugoti nuo beveik 4 
mln. netinkamų medicinos 
priemonių.

Akreditavimo tarnybos di-
rektorės Noros Ribokienės 
teigimu, siekiant, kad į Lie-
tuvą būtų įvežtos tik koky-
biškos medicinos priemonės, 
per pastaruosius 12 mėnesių 
atlikta apie pusę šimto gautų 
siuntų patikrinimų įvairiuose 
muitinės postuose.

„Daugiau nei pusė siuntose 
esančių medicinos priemonių 

neatitiko taikomų reikalavimų, 
todėl buvo neleista teikti į apy-
vartą apie 24 tūkst. vienetų me-
dicinos priemonių – odontolo-
ginių priemonių ir instrumen-
tų, ortopedinių įtvarų ir reabili-
tacijos priemonių, tvarsliavos, 
in vitro diagnostikos reagentų, 
trombocitais praturtintos plaz-
mos (PRP) ruošimo mėgin-
tuvėlių, siūlų mezoterapijos 
procedūroms ir kitų. Dažniau-
siai prekės buvo siunčiamos 
iš Kinijos, Korėjos, JAV, taip 
pat Indijos, Rusijos, Turkijos“, 
– teigia N. Ribokienė.

Akreditavimo tarnybos 
sprendimu neleista teikti į 
rinką medicinos priemonių, 
kurios nepaženklintos atitik-
ties ženklu CE, neregistruotos 

Europos Bendrijoje, kurių ga-
mintojai nebuvo sertifikuoti 
arba sertifikatai nustoję galio-
ti. Yra nustatytų atvejų, kuomet 
medicinos priemonės nebuvo 
ženklintos apskritai jokia iden-
tifikacine informacija, tai yra 
nenurodytas net gamintojo pa-
vadinimas ir kilmės šalis, ga-
liojimo laikas, nebuvo pridėtos 
naudojimo instrukcijos.

Vieno tikrinimo metu buvo 
aptikta siunta su nenurody-
to gamintojo mezoterapiniais 
siūlais. Šie siūlai invazinės pro-
cedūros metu įterpiami į poo-
dį, dažniausiai veido srityje, ir 
suyra per maždaug 4–6 mėne-
sius. Atsižvelgiant į tai, kad šie 
siūlai priskiriami aukštai rizi-
kos klasei, jų atitikties vertini-

me turėjo dalyvauti notifikuo-
toji įstaiga ir gamintojas turė-
jo gauti atitinkamą sertifikatą. 
Tačiau pagal prekės ženklini-
mą ne tik nebuvo įmanoma 
nustatyti gamintojo ir kilmės 
šalies, nebuvo nurodytas nei 
galiojimo laikas, nebuvo infor-
macijos apie gaminio sterilu-
mą, taigi tikėtina, kad jie buvo 
nesterilūs. Panaudojus tokias 
priemones yra didelė kompli-
kacijų bei infekcijos rizika.

Akreditavimo tarnyba įspėja 
tiek medicinos priemonių pla-
tintojus, tiek specialistus, prieš 
įsigyjant medicinos priemones 
įsitikinti, kad jos yra tinkamai 
paženklintos, o gamintojai turi 
būtinus atitikties dokumentus ir 
yra registravę savo medicinos 

priemones Europos Bendrijo-
je. Gyventojai taip pat ragina-
mi atsakingai rinktis specialis-
tus, kurie atlieka procedūras su 
medicinos priemonėmis, ne-
sivaržyti ir paprašyti parodyti, 
ypač vienkartinio naudojimo 
ar sterilių medicinos priemo-
nių, pakuotes, kuriose turi būti 
nurodomas gamintojas, galio-
jimo laikas, atitikties ženklas 
CE, paskelbtosios įstaigos nu-
meris (jei medicinos priemonė 
yra sterili, skirta chirurginiam 
naudojimui).

Vykdydama rinkos priežiū-
rą Akreditavimo tarnyba siekia 
užtikrinti, kad įstaigoms ir var-
totojams nepatektų nesaugios 
medicinos priemonės, tačiau 
dėl nesąžiningų, neatsakingų 
rinkos dalyvių veiksmų, pa-
vojingos medicinos priemo-

nės gali atsidurti naudotojų 
rankose. 

„Akreditavimo tarnybos 
specialistų ir muitinės parei-
gūnų bendradarbiavimas pa-
tvirtino, kad tai viena iš efek-
tyviausių ir pigiausių kontrolės 
formų. Taip pavyko apsaugoti 
mūsų pacientus ir medikus nuo 
nesaugių medicinos priemonių 
bei išvengti galimų neigiamų 
pasekmių ir komplikacijų. Pri-
mename, kad visi medicinos 
priemonių rinkos dalyviai gali 
konsultuotis su Akreditavimo 
tarnybos specialistais, jei kyla 
klausimų dėl tinkamo medi-
cinos priemonės ženklinimo, 
gamintojų registravimo, ser-
tifikatų galiojimo ir kitais, su 
medicinos priemonių sauga 
susijusiais klausimais“, – ragi-
na N. Ribokienė.   SAM 
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Norintieji JAV vizos nuo šiol turės teikti 
duomenis apie paskyras soc. tinkluose
Norintiesiems gauti JAV vizą nuo šiol teks teikti informaciją 
apie savo paskyras socialiniuose tinkluose. Ši priemonė, 
apie kurią pirmą kartą buvo paskelbta pernai, įsigaliojo 
birželio 1 dieną. Ši priemonė gali turėti įtakos 14 mln. 
keliautojų ir 710 tūkst. imigrantų

Lazdijų rajone sprogus dujų balionui sužeisti 
trys žmonės
Lazdijų rajone sprogus dujų balionui buvo sužeisti trys 
žmonės. Nelaimė šeštadienio rytą įvyko Aštriosios Kirsnos 
kaime esančiame bute. Per sprogimą išdužo pastato 
langai. Viena moteris dėl nudegimų paguldyta į Kauno 
ligoninę, nukentėjęs vyras - Lazdijų medikus.

Pasilepinkite desertais – 
kokie populiariausi ir ką 
pasigaminti patiems?

Pasak jos, jau daugelį metų 
pačiu populiariausiu tortu iš-
lieka tortas su maskarponės 
sūriu – jo per beveik 5 šių 
metų mėnesius pirkėjai įsigi-
jo daugiau nei 84 tūkst. vie-
netų. „Antroje vietoje, pagal 
populiarumą, tortas „juodo-
ji rožė“ – šokoladinis tortas, 
perteptas grietinėlės kremu su 
vyšniomis, puoštas kakaviniu 
glaistu, kurio įsigyta perpus 
mažiau nei torto su maskar-
ponės su sūriu – bet visgi net 
apie 40 tūkst. vienetų. Be-
ne labiausiai populiarėjantis 
plokštainis – su maskarponės 
skonio kremu ir aviečių tyrės 
žele. Per pirmuosius penkis 
šių metų mėnesius pirkėjai 
jo įsigijo net dvigubai dau-
giau, lyginant su tokiu pačiu 
laikotarpiu pernai – apie 22 
tūkst. kilogramų“ – atsklei-
džia „Maximos“ komercijos 
vadovė. 

Jeigu desertą norisi gamin-
ti patiems, „Maximos“ mais-
to gamybos ekspertas Aidas 
Poleninas dalinasi 3 lengvai 
pagaminamų desertų recep-
tais.  

Desertas – neatsiejamas 
šventės atributas, tačiau 
prekybininkų duomenys 
rodo, kad įvairius desertus 
lietuviai skanauja ne 
tik per šventes. Įvairių 
„Meistro kokybės“ tortų, 
pyragaičių, plokštainių, 
vyniotinių bei kitų 
desertų vien nuo metų 
pradžios pirkėjai įsigijo jau 
daugiau nei 3 mln. kartų – 
vidutiniškai apie 24 tūkst. 
kartų per dieną. 

„Pastebime, kad pirkėjai 
rinkdamiesi iš išties plataus 
asortimento, iš daugiau nei 
460 skirtingų desertų, pir-
menybę teikia gaivesniems. 
Anksčiau kiek primiršti vy-
niotiniai ir vėl yra prisime-
nami – šios kategorijos pre-
kių paklausa šiais metais iš-
augo apie 13 proc., lyginant 
su praėjusių metų sausio-ge-
gužės mėnesių duomenimis. 
Pats populiariausias vynioti-
nis – Kuršėnų, kurio šiemet 
pirkėjai jau įsigijo apie 125 
tūkst. kilogramų“, – atsklei-
džia „Maximos“ komercijos 
vadovė Vilma Drulienė. 

Apelsininiai keksiukai su šokolado gabaliukais
Reikės: 2 kiaušinių, juodojo šokolado, 250-300 g miltų, 2 

didelių apelsinų žievelės, 100 ml apelsinų sulčių, 100 g tir-
pinto sviesto, 100 cukraus, žiupsnelio druskos, 1,5 šaukš-
telio kepimo miltelių, šaukštelio vanilinio cukraus. 

„Gamindami šiuos keksiukus įsitikinkite, kad tešlą gerai iš-
maišėte. Miltų gabaliukų išvengsite, jeigu prieš tai juos persi-
josite, o visą tešlą maišysite mentele, o ne šluotele. Apelsino 
žievelę tarkuokite per itin smulkią tarką – tai padės išvengti 
didelių apelsino žievelės gabaliukų ir jų dydis keksiukuose 
net nesijaus, tačiau puikiai pajusite apelsino aromatą ir pos-
konį“, – patarimais dalinasi „Maximos“ maisto gamybos 
ekspertas.

Pirmiausia dideliame dubenyje sumaišykite birius produk-
tus – miltus, cukrų, kepimo miltelius, druską bei tarkuotą 
apelsinų žievelę. Apelsiną perpjaukite perpus ir išspauskite 
sultis. Kad tešloje neliktų didelių apelsinų žievelės gumuliukų 
– gerai išmaišykite. Tuomet šiek tiek susmulkinkite juodąjį 
šokoladą ir sumaišykite su kitais sausaisiais produktais. Pa-
imkite kitą dubenį ir sumaišykite ištirpintą sviestą, apelsinų 
sultis, vanilinį cukrų ir kiaušinius. Maišykite, kol masė taps 
vientisa, ir supilkite į dubenį su sausaisiais produktais. Orkai-
tę įkaitinkite iki 200°C ir paruoškite 12 keksiukų formelių. 
Keksiukų kepimo formą išklokite vienkartinėmis popierinė-
mis formelėmis ir supilkite į jas tešlą beveik iki pat viršaus. 
Kepkite apie 15–20 minučių.

Obuolių ir migdolų štrudelis
Reikės: 8 obuolių, 40 g smulkintų migdolų, 65 g rudo-

jo cukraus, druskos, malto muskato ir cinamono žiups-
nelių, 50 g sviesto, šaldytos bemielės sluoksniuotos tešlos, 
40 g džiuvėsėlių. 

Pirmiausia įkaitinkite orkaitę iki 200 °C ir šiek tiek apkep-
kite smulkintus migdolus. Nulupkite obuolius, susmulkinkite 
ir sumaišykite su cukrumi, muskatu, cinamonu, druska. Tešlą 
iškočiokite ir patepkite lydytu sviestu, pabarstykite džiūvėsė-
liais. Į jos vidurį sudėkite įdarą ir tuomet užbarstykite pakep-
tus migdolus. Užlenkus tešlos kraštus, suvyniokite į vyniotinį. 
Patepkite jį likusiu lydytu sviestu, dėkite į skardą ir kepkite 
50–60 minučių, kol švelniai paruduos. Nepamirškite vynio-
tino subadyti šakute, kad išeitų susikaupę garai. Patiekite su 
vanilinio skonio ledais. 

Šokoladainis su avietėmis ir riešutais
Reikės: 185 g sviesto, 85 miltų, 40 kakavos miltelių, 185 

g juodojo šokolado, 3 kiaušinių, 275 g rudojo cukraus, 
100 g aviečių (gali būti ir šaldytos), 50 g sūdytų lukštentų 
pistacijų, 100 g pekaninių karijų. 

Orkaitę įkaitinkite iki 180°C. Sviestą kartu su smulkintu 
šokoladu dėkite į dubenį, o pastarąjį statykite virš puodo su 
verdančiu vandeniu. Atsargiai maišydami leiskite ingredi-
entams ištirpti ir susimaišyti, atidėkite šiek tiek atvėsti. Du-
benyje elektriniu plaktuvu suplakite kiaušinius su cukrumi. 
Į šią masę supilkite pravėsusį tirpintą sviestą su šokoladu ir 
sukrėskite miltus, sumaišytus su kakavos milteliais. Atsargiai 
viską sumaišykite.  Berkite susmulkintus riešutus bei avie-
tes – išmaišykite. Gautą tešlą pilkite į kepimo skardą, išklotą 
kepimo popieriumi. Kepkite apie 25–30 min. Prieš pjaustant 
pyragas turi būti atvėsęs“, – sako Aidas Poleninas.

„Jeigu norite naudoti šaldytas avietes ir jos nespėjo atitirpti, 
tai pyragą vis tiek galite iškepti. Šaldytas ir vis dar sušalusias 
avietes įdėkite į nedidelį puodą ir kaitinkite ant vidutinės kai-
tros, kol avietės visiškai atitirps. Jeigu norisi saldesnio pyra-
go, tai dar kaitinant avietes į jas įberkite cukraus pagal skonį 
ir nuolatos maišant kaitinkite. Prieš dedant avietes į bendrą 
pyrago tešlos masę leiskite joms atvėsti“ 

Erich von Manstein 
„Prarastos pergalės“
Leidykla „Briedis“ pristato 
dar vieną naujosios 
serijos „Hitlerio karo 
elitas“ knygą – Ericho von 
Mansteino atsiminimus 
„Prarastos pergalės“. 
Ji visuotinai pripažinta 
vienu svarbiausių Antrojo 
pasaulinio karo istorijos 
veikalų. 

Trumpai Erichą von Mans-
teiną galima apibūdinti šiais 
garsaus anglų karo teoreti-
ko ir istoriko H. B Liddello 
Harto žodžiais: „Tai buvo 
žmogus, įstengęs šiuolaikiš-
ką požiūrį į manevrinius ko-
vos veiksmus derinti su kla-
sikiniu supratimu apie ma-
nevravimo meną, iki smul-
kmenų nusimanantis apie 
karinę techniką ir turintis 
didelį karvedžio talentą.“ 

Tačiau šis įvertinimas la-
bai santūrus. Iš tiesų Mans-
teinas buvo tiesiog nepri-
lygstamas karvedys Antraja-
me pasauliniame kare, be to, 
pasaulinę šlovę pelniusios 
atsiminimų knygos „Praras-
tos pergalės“ autorius.

Per Rusijos kampaniją 
Erichas von Mansteinas 
užkariavo Krymą ir paėmė 
Sevastopolio tvirtovę. Po 
Stalingrado tragedijos, su-
maniai va-
dovauda -
mas armijų 
grupei „Pi-
etūs“ kau-
tynėse prie 
Doneco ir 
Charkovo, 
jis įstengė 
sužlugdy-
t i  didžiu-
lį kiekybi-
nį pranašu-
mą turin-
čių sovietų 
mėginimus 
atkirsti vi-
są vokie-
čių kariuo-
menės pie-
tinį sparną 
ir dar kar-
tą perimti 
iniciatyvą. 

Kai Rytų fronte vykstantis 
Vermachto paskutinis di-
delis puolimas – operaci-
ja „Zitadelle“ – dėl kituose 
frontuose susiklosčiusios 
situacijos buvo nutrauktas, 
Mansteinui teko ypač sunki 
užduotis vadovauti kariuo-
menei gynybos mūšiuose su 
kur kas gausesnėmis priešo 
pajėgomis. Nors Hitlerio 
dėl politinių ir ekonominių 
priežasčių duodami kariniu 
požiūriu neracionalūs įsaky-
mai labai ribojo Mansteino 
veiksmus, jis, atlaikydamas 
nuolatinį priešo spaudimą, 
vis tiek įstengė išsaugoti sa-
vo armijų grupę „Pietūs“ ir 
per Ukrainą atsitraukti už 
Dniepro. Kai vokiečių 1-ajai 
tankų armijai kilo pavojus 
būti apsuptai, Mansteinui 
pavyko sukurti drąsų planą, 
kuriuo remdamasi ši armija 
tiesiog nušlavė kelią pasto-
jusias sovietų armijas.

Knygoje pateikiamas gy-
vas ir įsimenantis kovų Ry-
tų fronte paveikslas, iš ku-
rio skaitytojas gali susida-
ryti labai tikrovišką įspūdį 
apie vokiečių kariuomenės 
laimėjimus ir netektis, apie 
karių narsą bei pasiaukoji-
mą. 
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Vengrijoje įvyko protestas dėl vyriausybės 
planų perimti mokslo tyrimų tinklo kontrolę
Budapešte keli tūkstančiai žmonių, daugiausiai 
mokslininkų ir studentų, sekmadienį dalyvavo eitynėse, 
protestuodami prieš premjero Viktoro Orbano vyriausybės 
planus perimti Vengrijos mokslų akademijos tyrimų tinklo 
kontrolę.

Izraelis smogė Sirijos aviacijos bazei 
Chomso provincijoje
Izraelis sekmadienį antrąkart surengė smūgių Sirijoje 
per paros laikotarpį, nors JAV prezidentas paragino 
Rusiją ir Iraną „sustabdyti bombardavimo pragarą“ karo 
nuniokotoje šalyje. Izraelis nurodė, kad šie smūgiai buvo 
atsakas į apšaudymą raketomis, surengtą iš Sirijos.

Rabarbarai – ką iš jų 
galima pasigaminti

mąjį traktą.Rabarbarai, kaip 
jau minėta anksčiau, plačiai 
naudojami kulinarijoje, tačiau 
iš jų verdami ir kompotai, ga-
minamas kisielius. Taip pat 
rabarbarai gali būti naudoja-
mi gaminant padažus, salotas 
ir kitus patiekalus. Rabarbarus 
galima virti, kepti, troškinti, 
net konservuoti arba šaldyti 
– tai leis šiuo skoniu džiaug-
tis ištisus metus.Valgomi yra 
rabarbarų stiebai, kuriuos rei-
kia nupjauti ir prieš vartojimą 
nulupti. Geriausia valgyti jau-
nus rabarbarų stiebelius, nes 
vėliau jie perauga ir tampa 
labiau žalingais nei naudin-
gais. Žali rabarbarų stiebai yra 
rūgštesni, o raudoni – labiau 
saldžiarūgščiai. Norint ilgiau 
išlaikyti šviežius, rabarbarus 
reikia suvynioti į drėgną po-
pierinį rankšluostį, o tada gali-
ma laikyti šaldytuve daržovių 
skyriuje net iki savaitės.

Iš rabarbarų galima pasi-
gaminti įdomių ir neįtikėtino 
skonio patiekalų. Jeigu seniau 
mūsų močiutės daugiausia iš 
rabarbarų virė kompotus ir ke-
pė pyragus, tai dabar atranda-
mi vis nauji receptai. NG

Daržą turinčio žmogaus 
darže ar sodo pakraštyje 
galima aptikti augantį 
krūmą rabarbarų. 

Daugeliui kyla klausimas: 
rabarbarai – tai vaisiai ar dar-
žovės? Teoriškai – daržovės, 
praktiškai – vaisiai, kai kurių 
vadinami lietuviškaisiais ki-
viais, nes yra saldžiarūgščio 
skonio ir plačiai naudojami 
konditerijoje: pyragų, ledų 
gamyboje. 

Šimtas panaudojimo 
būdų

Rabarbaruose gausu or-
ganinių rūgščių, kurios re-
guliuoja apykaitos procesus 
organizme, taip pat karotino, 
vitaminų C, PP, B. Rabarbarai 
pasižymi kalio, geležies, fos-
foro, magnio gausa, sudėtyje 
turi cukraus, pektinių bei rau-
ginių medžiagų ir flavonoidų. 
Rabarbarai rekomenduojami 
skundžiantis žarnyno atonija, 
kai sutrinka tuštinimasis arba 
esant vidurių užkietėjimui. 
Tačiau persistengti ir vartoti 
per daug irgi negalima, nes 
rabarbaruose esanti oksalo 
rūgštis gali pažeisti virškina-

Rabarbarų uogienė
Reikės: 1 kg rabarbarų (lapkočių), 1 kg cukraus, 1 kg 

apelsinų, 1 šaukštelis cinamono, 0,5 šaukštelio maltų gvaz-
dikėlių, 0,5 šaukštelio malto imbiero.

Rabarbarus nuplauti, nulupti, supjaustyti gabaliukais, dėti į 
keraminį indą ir sluoksniuoti su cukrumi. Uždengti ir laikyti 
per naktį šaldytuve.

Apelsinų odelę (tik geltoną dalį) nutarkuoti ir atsidėti. Liku-
sį baltą apelsinų sluoksnį nulupti (jo nereikės, nes jis kartus), o 
apelsinus supjaustyti gabaliukais (sėklas, jeigu yra, išimti).

Nuo rabarbarų nusunkti susidariusį sirupą, supilti į puo-
dą (tik ne aliuminį), užvirti. Sukrėsti rabarbarų gabaliukus, 
supjaustytus apelsinus, sumažinti ugnį ir virti maišant apie 
10–15 minučių.

Tada suberti nutarkuotas apelsinų žieveles, cinamoną, im-
bierą, gvazdikėlius ir dar pavirti apie 5 min.

Karštą džemą supilti į iškaitintus stiklainius ir užsukti šva-
riais, sandariais dangteliais. Stiklainius apversti dangteliais 
žemyn ir palikti visiškai atvėsti. Laikyti rūsyje arba vėses-
niame sandėliuke.

Šaldyti rabarbarai
Reikės: 1 kg rabarbarų kotų, 200 g cukraus, 4 valg. š. 

aguonų.
Rabarbarus nulupti, supjaustyti gabalėliais, susmulkinti 

virtuviniu kombainu ar smulkintuvu iki smulkių gabaliukų. 
Jei neturite prietaisų – pjaustykite peiliu. 

Susmulkintus rabarbarus sumaišyti su cukrumi ir aguono-
mis. Palaukti, kol ištirps cukrus.

Sudėti į mažyčius šaldymo indelius ir užšaldyti. Žiemą tu-
rėsite vitaminų. Paskubėkite, kol dar nesibaigė rabarbarų se-
zonas (tinka naudoti iki birželio pabaigos).

Rabarbarų pyragas
Reikės: 3 kiaušiniai, 1 puodelis miltų, 1 nepilnas puo-

delis cukraus, 1 arb. š. kepimo miltelių, 1 arb. š. vanili-
nio cukraus, 500 g rabarbarų, saujelė braškių, šalavijo 
(„chia“) sėklų.

Kiaušinius išplakti su cukrumi, vaniliniu cukrumi. Suberti 
miltus ir kepimo miltelius. Rabarbarus nulupti, susmulkinti 
ir sudėti į tešlą. Viską išmaišyti ir supilti į kepimo skardą, ant 
paviršiaus dėti smulkintų braškių ir užbarstyti šalavijo sėklų. 
Kepti apie 30 min 180 laipsnių temperatūroje. 

Rabarbarų pyragas su baltymų kepure
Reikės: Tešlai: 500 g rabarbarų, 200 g cukraus, 200 g 

minkšto sviesto, 4 kiaušiniai, vanilės, žiupsnelis druskos, 
cinamono, 400 g kvietinių miltų, 2,5 arb. š. kepimo mil-
telių, 200 ml pieno; baltymų kepurei: 4 kiaušinių balty-
mai, žiupsnelio druskos, 1 arb. š. citrinos sulčių, 100 g 
cukraus. 

Rabarbarus nulupti ir supjaustyti. Sumaišyti su 2 šaukštais 
cukraus ir suberti į rėtį, jį statyti dubenį, kad nuvarvėtų skysčių 
perteklius. Nuo rabarbarų likusį skystį galima atskiesti van-
deniu (turėsite stiklinę skanaus gėrimo). Rabarbarus rėtyje 
palaikyti apie 30 minučių. Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių. 
Kepimo skardą iškloti kepimo popieriumi, ištepti riebalais. 
Tešlai išsukti minkštą sviestą su cukrumi, po vieną įmaišyti 
kiaušinius. Berti druskos, vanilės, cinamono ir vėl gerai išmai-
šyti. Kitame inde sumaišyti miltus su kepimo milteliais. Pusę 
jų masės berti į sviesto ir kiaušinių masę, sumaišyti. Pilti pusę 
pieno ir išmaišyti. Suberti likusius miltus ir išmaišyti, tuomet 
supilti likusį pieną ir gerai išmaišyti. Tešlą supilti į paruoštą 
kepimo formą. Rabarbarus nusausinti subėrus ant popierinio 
rankšluosčio. Suberti juos ant tešlos, dėti į orkaitę ir kepti 45 
minutes. Kai iki pyrago kepimo pabaigos bus likę 10 minu-
čių, reikia  ruošti baltymų kepurę. Kiaušinių baltymus dėti į 
labai švarų dubenį ir plakti, kol pradės putoti. Suberti druską, 
citrinų sultis ir plakti, kol susiformuos minkšta puta. Toliau 
plakti lėtai, po 1 valg. š. beriant cukrų. Plakti, kol baltymai 
bus standūs, blizgantys. Ištraukti kepimo formą iš orkaitės ir 
paskleisti baltymų masę ant tešlos. Dėti pyragą atgal į orkaitę 
ir kepti dar 12–15 minučių, kol baltymų masė pradės gelsti. 
Pyragą atvėsinti  ir tada ragauti. Skanaus! 
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Kanados sostinės pakraštyje siautęs 
tornadas apgadino namų
Kanadoje sekmadienį susidaręs tornadas išvartė medžių 
ir apgadino namų sostinėje Otavoje bei aplinkinėje 
Kvebeko provincijoje. Pranešimuose sakoma, kad žala 
nebuvo tokia didelė kaip pernai rugsėjį, kai šiam regionui 
smogė itin niokojantis tornadas.

Vengrijoje apkaltintas Budapešte į kitą laivą 
įsirėžusio laivo kapitonas 
Vengrijoje pateikti kaltinimai į mažesnį pramoginį laivą 
įsirėžusio laivo kapitonui. Nelaimė įvyko Budapešto 
centre, kai turistus plukdęs 26 metrų ilgio turistinis laivas 
„Undinėlė“ susidūrė su didesniu upės kruiziniu laivu 
„Viking Sigyn“. 7 turistai žuvo, 21 - dingo be žinios.

BIRŠTONO KURORTO 
ŠVENTĖ „BūK BIRŠTONE!“ 
PROGRAMA (BUS PAPILDYTA)

Birželio 6 d. (ketvirtadienis) 

17:00 – Parodos „Lietuvos spau-
dos fotografija 2019“ atidary-
mas (Kultūros centre, Jaunimo 
g. 4) 

17:30 – XXVII Lietuvos karšto oro 
balionų čempionato atidarymas 
(Kultūros centre, Jaunimo g. 4) 

19:00 – Karšto oro balionų skry-
džiai (iš įvairių miesto vietų) 

Birželio 7 d. (penktadienis) 

6:30 – Karšto oro balionų skry-
džiai (iš įvairių miesto vietų) 

15:00–17:00 – Vaikų futbolo 
turnyras (Miesto stadione, B. 
Sruogos g. 18) 

18:30 – Šventinės birštoniečių ir 
svečių eitynės (nuo sanatorijos 
„Versmė“, B. Sruogos g. 9, link 
Savivaldybės aikštės, Jaunimo 
g. 2) 

19:00 – Kurorto šventės „Būk 
Birštone!“ šventinis atidary-
mas. Programoje: • Valstybinio 
pučiamųjų orkestro „Trimitas“ 
ir solisto Rafailo Karpio kon-
certas. Renginio vedėjas Ginta-
ras Mikalauskas (Savivaldybės 
aikštėje, Jaunimo g. 2) • Karšto 
oro balionų skrydžiai (iš įvairių 
miesto vietų) 

20:30 – „Laisvalaikio terapijos“ 
šaudymo varžybos (Centrinia-
me miesto parke, prie riedučių 
aikštelės) 

21:30 – JURGOS su grupe muzi-
kinis projektas „Ten, kur tu – ge-
riausios dainos“ (Savivaldybės 
aikštėje, Jaunimo g. 2)  

22:00 – Kino filmų vakaras po 
atviru dangumi (Miesto stadio-
ne, B. Sruogos g. 18) 

22:00 – Orientacinis žaidimas 
„Apšviestas Birštonas“ (regis-
tracija el. paštu pramogos@
ciulbaulba.lt, startas nuo Tu-
rizmo informacijos centro, B. 
Sruogos g. 4) 

Birželio 8 d. (šeštadienis) 

6:30 – Karšto oro balionų skry-
džiai (iš įvairių miesto vietų) 

8:00 – Sveikatinimo mankšta 
„Bundam“ (Kneipo sode, Birutės 
g. 16) 8:00 – Ryto JOGA su Justinu 
(„Vytauto mineral SPA“ vasaros 
terasoje, Karalienės Barboros 
al. 2) 

8:30 – Rytinė mankšta su trene-
riu (Miesto stadione, B. Sruogos 
g. 18) 

9:00 – Teniso mėgėjų vasaros 
sezono atidarymo turnyras „Te-
nisoNamai.lt“ dvejetų taurei 
laimėti (Teniso kortai, Kęstučio 
g. 14) 

10:00 – Muzikinis kurorto ža-
dinimas 

10:00 – Amatų ir tautodailės 
dirbinių mugė (Kęstučio g.) 

10:00–17:00 – Tarptautinis vaikų 
futbolo turnyras Birštono taurei 
laimėti (Miesto stadione, B. 
Sruogos g. 18) 

10:30–19:00 Lietuvos vandens 
motociklų čempionato Birštono 
taurės etapas (Nemune prie 
vasaros estrados) 

11:00 – TRX mankšta lauke (prie 
„Vytautas mineral SPA“, Karalie-
nės Barboros al. 2) 

11:00 – Kalanetikos mankšta 
(prie „Eglės sanatorijos“ „B“ 
korpuso, Algirdo g. 22) 

11:00–13:00 – Šeimų krepšinio 
turnyras 3x3 (Stadiono krepšinio 
aikštelėje, B. Sruogos g. 18) 

11:00 – Pramogos šeimoms: • 
Kūrybinės dirbtuvės „Kas gyvena 
Nemune?“ su dailininke S. Gylie-
ne (prie Viešosios bibliotekos, S. 
Dariaus ir S. Girėno g. 12) • Meno 
mokyklos  kūrybinės dirbtuvės 
„Zoologijos sodas“ (Centrinia-
me miesto parke) • „Čiulba 
ulba“ pramogos ir „DIP DAP“ 
balansinių dviratukų lenktynės 
(J. Basanavičiaus aikštėje ) 

12:00–20:00 – Jaunimo erdvės 
pramogos ir varžybos (Centrinia-
me miesto parke, prie riedlenčių 
aikštelės) 

13:00 – Kūrybinės „Pop–up“ 
knygos apie Birštoną su dailinin-
kėmis A. Kiudulaite ir E. Selena 
(Prancūzija) (prie Viešosios bi-
bliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno 
g. 12) 

13:00 – Muzikinis kokteilis su 

KTU pučiamųjų grupe „The Brass 
Bees“ (Kneipo sode, Birutės 
g. 16) 

14:00 – Menininkės Ilonos June-
Junevičienės parodos „Iki pa-
simatymo, Žeme“ atidarymas 
(Kurhauzo galerijoje, B. Sruogos 
g. 2) 

14:00 – Koncertas ir pramogos 
vaikams: • Ansamblio „Jonis“ 
koncertas (Savivaldybės aikštė-
je, Jaunimo g. 2) • „Linksmojo 
lagamino“ pramogos vaikams 
(Savivaldybės aikštės skvere, 
Jaunimo g. 2) 

14:00–16:00 – Taškinio masažo ir 
rankų puoselėjimo procedūros; 
mineralinio vandens kokteiliai 
(„Vytautas mineral SPA“, Karalie-
nės Barboros al. 2) 

15:00 – Parkūro parko atidary-
mas bei Lietuvos parkūro meis-
trų pasirodymas (Centriniame 
miesto parke) 

15:30 – Susigiminiavusių miestų 
partnerių muzikos kolektyvų 
koncertas (Savivaldybės aikštėje, 
Jaunimo g. 2). Dalyvauja: ansam-
blis „Aipara“ (Azerbaidžanas) 
ir liaudiškos muzikos kapela 
„Joldija“ (Nida) 

16:00 – Meninių fotografijų, skir-
tų Birštono bažnyčios 110 metų 
sukakčiai, parodos atidarymas 
ir Juozo Tumo-Vaižganto metų 
paminėjimui – kūrinio „Pilkojo 
gyvenimo diementai“ prista-
tymas. Dalyvauja rašytojas A. 
Pakėnas ir aktorė O. Dautartaitė 
(Sakraliniame muziejuje, Birutės 
g. 10) 

17:00 – Festivalis „Operetė Kau-
no pilyje“ pristato koncertą 
„Operetės karalių Imrės Kalmano 
ir Franco Leharo perlai“. Bilieto 
kaina 5 Eur (Kultūros centre, 
Jaunimo g. 4) 

18:00 – LFF III lygos futbolo pir-
menybių rungtynės FK „Prienai-
Birštonas“ – FK „Alytus“ (Miesto 
stadione, B. Sruogos g. 18) 

19:00 – Sakralinės muzikos va-
karas su giedotojų grupe „De 
profundis“ (Kurorto bažnyčioje, 
Birutės g. 14) 

19:00 – Vandens motociklų daly-
vių ir jachtų paradas (Nemune); 
karšto oro balionų skrydžiai (iš 
įvairių miesto vietų) 

19:30 – Šventinė fiesta (Vasaros 
estradoje, prie Nemuno). Pro-
gramoje: • Kauno bigbendas 
ir Povilas Meškėla, • Muzikinis 

projektas „Back To The Roots“ 
su Baiba Skurstene • Grupė 
„Biplan“ 

21:00 –  Muzikos ir šokio kon-
certas „Tango Argentino“. Bilietų 
kainos: 10 ir 12 Eur (Kurhauze, B. 
Sruogos g. 2) 

23:30 – Naktinio krepšinio turny-
ras 3x3 (Centriniame parke, prie 
riedučių aikštelės) 

23:30 – Karšto oro balionų šou 
ir šventinis fejerverkas (Vasaros 
estradoje, prie Nemuno)

Birželio 9 d. (sekmadienis) 

6:30 – Karšto oro balionų skry-
džiai (iš įvairių miesto vietų)  

9:30 – Merės šventiniai pusryčiai 
su bendruomene. Dalyvauja: VU 
Kauno fakulteto folklorinis an-
samblis „Uosinta“ (Savivaldybės 
aikštėje, Jaunimo g. 2) 

10:00–15:00 – Tarptautinis vaikų 
futbolo turnyras Birštono taurei 
laimėti (Miesto stadione, B. 
Sruogos g. 18) 

11:00 – Rytas su GONGŲ garsais 
(prie „Eglės sanatorijos“, Algirdo 
g. 22) 

11:00–17:00 – Petankės dvejetų 
turnyras Birštono taurei laimėti 
(Vytauto parke, petankės aikš-
tyne) 

11:00–15:00 – Lietuvos vandens 
motociklų čempionato Birštono 
taurės etapas (Vasaros estradoje 
prie Nemune) 

11:00–18:00 – „Laisvalaikio te-
rapija“ pramogos visai šeimai 
(Centriniame miesto parke) 

11:00 – Sakralinės muzikos kon-
certas. Dalyvauja solistai: L. Mi-
kalauskas ir E. Bavikinas (kurorto 
bažnyčioje, Birutės g. 14)  

12:00 – Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčios tituliniai atlaidai (Bi-
rutės g. 14) 

13:00 – „Birštono piknikas“, 
skirtas Pasaulio lietuvių metams 
(Vytauto parke). Programoje: • 
Diskusijų festivalio „Būtent“ ir 
„City Alumni Birštonas“ diskusija 
„Birštonas – (ne) madingas ku-
rortas?“ • „Globalių birštoniečių 
piknikas“, pramogos šeimoms, 
vaikams. Projekto „Globalus 
Birštonas“ pristatymas, „Garbės 
ambasadoriaus“ vardo įteikimo 
ceremonija • Atlikėjo, muzikos ir 
tekstų autoriaus Kazimiero Likšos 
akustinis koncertas
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Intymi moterų sveikata: vasarą pavojai tyko ir 
paplūdimyje skausmingos menstruacijos, 

ypač jeigu skausmas jaučia-
mas kelias dienas prieš ir po 
menstruacijų, atsiradusios ru-
dos išskyros, skausmas šla-
pinantis ar ilgia besitęsian-
tis nuovargis, gali būti vieni 
pirmųjų endiometriozės po-
žymių. Juos pajutus reikėtų 
kreiptis į gydytoją ir pasiti-
krinti, nes ilgainiui ši liga gali 
sukelti nevaisingumą“, – sako 
vaistininkė.

Labai svarbu stebėti ir hor-
monų pokyčius, pavyzdžiui, 
jeigu  stipriai padidėja plau-
kuotumas ir plaukai ima augti 
ant šlaunų, nugaros, sėdme-
nų ar staiga suprastėja veido 
odos būklė, padaugėja spuo-
gų, tai irgi gali signalizuoti, 
kad intymi sveikata sutriko.

Vasarą pavojų 
daugiau

Pasak vaistininkės, ypač 
atidžios moterys turėtų būti 
vasarą, mat šiluma ir drėgmė 
yra būtent tie komponentai, 
kurie sukuria palankiausias 
sąlygas veistis bakterijoms.

„Vasarą pakyla oro tem-
peratūra, dažniau prakaituo-
jame, tad didėja ir pasikar-
tojančių intymios sveikatos 
problemų tikimybė. Šiltuoju 
metų laiku reikėtų vengti ap-
temptų drabužių, sintetinių 
apatinių, su kuriais yra karšta 

ir oda nekvėpuoja“, – pataria 
„Eurovaistinės“ specialistė.

Atsakingai reikėtų mėgau-
tis ir maudynėmis vandens 
telkiniuose. Paplūdimyje daž-
nai sėdime ant paviršių, kurie 
nėra švarūs, o išsimaudžius, 
kol maudymosi kostiumėlis 
dar drėgnas, susidaro puiki 
terpė daugintis bakterijoms. 
„Norint apsisaugoti, reikėtų 
iš karto po maudynių nusi-
prausti po dušu ir apsirengti 
švariais apatiniais, tačiau bū-
nant paplūdimyje tai padary-
ti ne visada pavyksta, todėl 
reikėtų bent pasistengti grei-
čiau persirengti, nelaukite, 
kol maudymosi kostiumėlis 
išdžius ant kūno“, – sako J. 
Juodsnukytė.

Higiena ir imuniteto 
stiprinimas

Jeigu dalį sutrikimų gali 
lemti moters genetika, būtent 
pienligei ir bakterinei vagi-
nozei kontroliuoti užtenka 
pakeisti kasdienius įpročius. 
Ypač svarbu laikytis tinka-
mos higienos – lytinių orga-
nų negalima prausti muilu ar 
visam kūnui skirtais prausi-
kliais, nes pažeidus bakterijų 
pusiausvyrą, uždegimų rizika 
tik didėja.

„Sveikai moteriai gali už-
tekti praustis paprasčiausiu 
vandeniu ir kartą į savaitę pa-

Gelbėtojai ieško Indijos Himalajuose 
dingusių aštuonių alpinistų
Dešimtys gelbėtojų nepaisydami prasto oro ieško 
aštuonių alpinistų, dingusių ant antro aukščiausio Indijos 
kalno. Keturi britai, du amerikiečiai, australas ir indas 
praėjusį savaitgalį turėjo įkopti į 7 826 m aukščio Nanda 
Devės rytinę viršūnę, tačiau į bazinę stovyklą nebegrįžo.

A. Armonaitė ir R. Šimašius su 
bendražygiais įsteigė Laisvės partiją
Seimo narė Aušrinė Armonaitė ir Vilniaus meras Remigijus 
Šimašius su bendražygiais įsteigė liberalios krypties 
Laisvės partiją. Partija žada skleisti liberalizmo politines 
idėjas, deklaruoja pagarbos įvairovei ir ekonominei 
iniciatyvai principus bei vakarietišką geopolitinę kryptį.

naudoti specialų intymiai hi-
gienai skirtą prausiklį. Tačiau 
moterims, kurių organizmas 
linkęs į susirgimus, taip pat 
vasaros sezonu, prausiklis rei-
kalingas kasdieniam naudoji-
mui“, – sako J. Juodsnukytė. 
Ji pataria prausiklį rinktis kuo 
natūralesnį, be spalvų, kvapų, 
miklofloros palaikymui nau-
dinga pieno rūgštis, raminan-
tys ingredientai – ramunėlės, 
alavijas.

Užtikrinti gerą sveikatą gali 
padėti ir subalansuota mityba, 
reikėtų vengti streso, dėvėti 
medvilninius apatinius. Pasak 
„Eurovaistinės“ vaistininkės, 
natūralią makšties mikroflo-
rą gali paveikti ir antibiotikai, 
todėl jeigu gydytojas paskyrė 
šių vaistų kursą, kartu būtina 
pasirūpinti probiotikais, kurie 
padeda atstatyti gerųjų bakte-
rijų pusiausvyrą.

Pienlige ir bakterine vagi-
noze, kaip ir visomis kitomis 
infekcijomis, dažniausiai su-
sergama tuomet, kai imunite-
tas nusilpsta. Vasara yra bū-
tent tas sezonas, kai organiz-
mą galima stiprinti ir  pradėti 
kaupti vitaminų atsargas natū-
raliomis priemonėmis – val-
gykite daugiau šviežių uogų, 
vaisių, daržovių. Papildomai 
apsaugai naudinga pavartoti 
vitaminą C, ežiuolės ar cinko 
preparatus. 

Niežulys, nemalonus 
kvapas ar skausmas 
intymioje zonoje – tai 
nemalonūs, bet gana 
įprasti tokių, ligų, kaip 
pienligė ar bakterinė 
vaginozė, simptomai. 

Šios uždegiminės ligos va-
sarą moteris užklumpa gana 
dažnai, nors vos keli papras-
ti patarimai gali padėti jų iš-
vengti. Tiesa, rimtas intymios 
sveikatos problemas gali si-
gnalizuoti ir kiti ženklai, ku-
riuos pajutus verta pasitarti su 
specialistais. 

„Eurovaistinės“ vaistininkė 
Jovita Juodskukytė sako, kad 
dažniausios problemos, dėl 
kurių moterys ateina į vais-
tinę, turi gana ryškius simp-
tomus – pakinta išskyros, at-
siranda nemalonus kvapas, 
niežulys, perštėjimas. Tai daž-
niausiai rodo, jog imunitetas 
nusilpo ir prasidėjo uždegi-
mas – pienligė arba bakteri-
nė vaginozė. Vis dėlto, reikė-
tų atkreipti dėmesį ir į kitus 
požymius – labai stipraus, 
sunkiai pakeliamo skausmo 
menstruacijų metu jausti ne-
turėtumėte. Toks skausmas 
– ženklas pasitikrinti.

„Kiekvienai moteriai labai 
svarbu stebėti savo savijau-
tą. Gausios, nereguliarios ar 

Neplautos uogos, vaisiai, 
daržovės - gali būti viena 
iš toksakarozės priežasčių
Neplautos uogos, vaisiai, 
daržovės - gali būti viena 
iš toksakarozės priežasčių, 
perspėja Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro (ULAC) 
medikai. 

Toksokarozė yra kirmėli-
nė liga, kurią platina šunys 
ir katės. Žmogus toksokaro-
ze užsikrečia subrendusiems 
toksokarų kiaušinėliams per 
burną patekus į virškinimo 
traktą: nuo nešvarių, žemė-
tų rankų, valgant neplautas 
uogas, vaisius bei daržoves. 
Vaikai užsikrečia žaisdami 
smėlio dėžėse, žaliose vejo-
se, kuriose yra šunų ir kačių 
išmatų. Maisto produktai ar 
kiti paviršiai toksokarų kiau-
šinėliais gali būti užteršti su 
dulkėmis, juos gali pernešti 
tarakonai, musės. Užsikrės-
ti galima ir per  užterštą tok-
sokarų kiaušinėliais atvirų 
telkinių vandenį. ULAC 
gydytojos epidemiologės 
Aušros Bartulienės teigimu, 
dažniausiai toksokaroze už-
sikrečia ir serga 4 – 9 metų 
vaikai, nes jie neturi pakan-
kamų higienos įgūdžių.  Be 
to, užteršta aplinka, netin-
kamas bendravimas su savo 
augintiniais, nesusiformavu-
si imuninė sistema – tai mi-
nėto amžiaus vaikų pagrin-
diniai užsikrėtimo rizikos 
veiksniai.

Gydytoja primena, kad no-
rint išvengti šios ligos labai 
svarbu:

> nusiplauti rankas grįžus 
iš lauko, po darbo sode, dar-
že, prieš valgant, pažaidus su 
šuniuku, kačiuku,

> nevalgyti neplautų vai-
sių, uogų, daržovių,

> reguliariai gydyti šunis 

ir kates nuo kirminų,
> neleisti savo auginti-

niams laižyti veido ir indų, 
kurie naudojami žmonių rei-
kmėms,

> neteršti aplinkos - augin-
tinių išmatas mesti į specia-
lizuotą konteinerį,

> vaikų smėlio dėžes reko-
menduojama įrengti saulėto-
se vietose, o nenaudojamas 
– uždengti. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro duomenimis, šiemet 
per pirmąjį ketvirtį užregis-
truota dvigubai mažiau susir-
gimų toksokarozė nei pernai 
per tą patį laikotarpį - atitin-
kamai 24 ir 12 atvejų. Tokso-
karozės atvejai registruojami 
beveik visoje Lietuvos teri-
torijoje. Užsikrėtimas vyksta 
visus metus.

Pasak A.Bartulienės, dau-
geliu atvejų, ypač patekus į 
organizmą mažam kiaušinė-
lių kiekiui, liga gali praeiti 
be simptomų, tačiau neretai, 
ypač vaikams, liga gali pasi-
reikšti nedideliu karščiavi-
mu, gali atsirasti sausas ko-
sulys, dusulys, dažni nakti-
niai kosulio priepuoliai. Kar-
tais vargina pilvo skausmai. 
Ligonius pykina, jie vemia, 
viduriuoja. Protarpiais išbe-
ria ir niežti odą. Migruojan-
čių lervų gali pakliūti į akis. 
Dažniausiai pažeidžiama 
viena akis. “Kadangi apra-
šyti simptomai yra būdingi 
ir daugeliui kitų susirgimų, 
todėl norint patvirtinti di-
agnozę, turi būti atliekami 
kraujo serologiniai tyrimai. 
Ši liga yra išgydoma naudo-
jant tam tikrus antihelmin-
tinius vaistus”, - pažymėjo 
gydytoja.  ULAC 
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pApRAsTO sKELBImO KAInA vIEnAm KARTuI  
pRIvATIEms AsmEnIms - 1,�5 EuR, vERsLO KLIEnTAms - �,50 EuR. sKELBImAI

stasė
AsIpAvIČIEnĖ

Didelis ir gausus buvo 
pirmas vasaros turgus. 
Žmonės vis dar pirko 
daržovių daigus, naminių 
paukščių jauniklius ir 
namuose pagamintus 
maisto produktus. 

Kaip visada, vasara atsi-
neša pilną kraitę įvairiausių 
gėrybių, kuriomis po trupu-
tį pamalonina žmones. Ant 
prekystalių – jau daugiau 
lietuviškų braškių, išaugintų 
mūsų rajono ūkininkų lau-
kuose, padaugėjo ir agurkų 
bei kopūstų, taip pat burokėlių 
su lapais, šviežių morkų. Už 
kilogramą lietuviškų braškių 
augintojai prašė 5–7 eurų, o 
pardavinėjantys lenkiškas 
– 2,5–3 eurų. Labai smagu, 
kad pamiškėse ir laukymėse 
prisirpo pirmosios žemuogės, 
kurios labai gardžiai kvepia 
iš tolo. Jų buvo dar nedaug, 
todėl už stiklinaitę uogauto-
ja prašė 2 eurų. Kilogramas 
atvežtinių trešnių ir šilauogių 
kainavo 5,5–6,5 euro.

Bitininkai kvietė paragau-
ti pavasarinio medaus, kuris 
gardžiai kvepėjo sodų ir miš-
kų bei laukų žiedais, buvo 
gintarinės spalvos. Jo kilo-
gramas kainavo 5–6 eurus, o 
pusės litro stiklainis – 4–4,5 
euro. Tokį pat stiklainį per-
nykščio medaus buvo galima 
nusipirkti už 3–3,5 euro. 

Daug buvo šviežių daržo-
vių, tačiau greta dar stovėjo 
ir maišai pernykščių bulvių, 
burokėlių, morkų ir svogūnų 
galvučių. Kilogramas bulvių 
kainavo 0,4–0,5 euro, mor-
kų – 0,7–0,8 euro, burokė-
lių – 0,4–0,5 euro, svogūnų 
– 0,8–1 eurą. Mūsų ūkininkai 
šviežių bulvių dar nekasa, bet 
kitą savaitę jau turėtų būti ir 
jų. Dabar už kilogramą švie-
žių atvežtų iš Kipro bulvių rei-
kėjo mokėti 1 eurą. Lietuvo-
je šiemet labiausiai pabrango 
bulvės ir svogūnai. Kaip bus 
rudenį – nežinia, nors svogū-

nų sėjinukai pavasarį buvo 
itin brangūs.

Gerai buvo perkami svogū-
nų laiškai ir salotos, krapai, 
ridikėliai, kurių ryšelis, pri-
klausomai nuo dydžio, kai-
navo 0,5 euro. Kažin kodėl 
tų žalumyninių daržovių kai-
nos užstringa ir būna 50 euro 
centų. Matyt, greičiau euras 
susirenka... Lietuviškų šiltna-
minių agurkų, atrodo, jau irgi 
nemažai, tačiau už kilogramą 
pardavėjai vis tiek prašo 1,6–
1,8 euro, tik pora prekiautojų 
pardavė už 1,4 euro. Kilogra-
mas šviežių kopūstų kainavo 
0,8–1 eurą, o ryšelis šviežių 

morkų ar burokėlių su lapais 
– taip pat 1 eurą. 

Kai kurios moterys dar tu-
rėjo konservuotų pomidorų 
ar daržovių mišrainių, kurių 
trijų ketvirčių stiklainį galėjai 
įsigyti už 1,3–1,5 euro. Kon-
servuoti produktai jau pinga, 
nes tuoj prasidės naujas kon-
servavimo sezonas. Taip pat 
buvo baltų ir raudonų (su bu-
rokėliais) krienų, kurių indelis 
kainavo 1–1,5 euro. 

Nemažai buvo prekiautojų 
pienu ir jo produktais. Litras 
pieno kainavo 0,5 euro, grieti-

nės – 3,4–3,6 euro, pusė kilo-
gramo sviesto – 3,5–4 eurus, 
varškės – 0,8–1,3 euro, o sū-
rius pardavė po 1,5–3,5 euro, 
priklausomai nuo dydžio ir 
nuo sudėties – iš ko paga-
mintas (iš varškės ar saldaus 
pieno). Paviljone kilogramas NUKelta Į 14 p. 

Žemės ūkis

Parduoda
140–160 kg kiaules. Tel. 8 606 
46008.

7 m. melžiamą karvę Stakliškėse. 
Tel. 8 604 24557.

Kviečius ir avižas. Tel. 8 650 
41295.

Kviečius, belukštes avižas, žirnius. 
Šieno rinktuvą, grėblį 5 ratų ir 
„SZT“ rusišką sėjamąją. Tel. 8 
650 48440. 

Kalnapušes vazonuose. Perkant 
didesnį kiekį, kaina derinama. 
Tel.: 8 319 69026, 8 686 70328.

Kalcio amonio salietrą didmai-
šiais po 500 kg. Pristato į vietą. 
Taip pat parduoda kiaules. Tel. 8 
689 62945.

Šieno ir šiaudų rinktuvą ir pūtiką. 
Tel. 8 609 90773.

Traktorinį prikabinamąjį grėblį (7 
ratų). Automobilį „Audi“ (1999 
m., 1,9 l, D, TA 2 metams, mėnuo 
Lietuvoje). Tel. 8 611 53256.

„MTZ-82“  traktorių, „SZ 3,6“ dvi 
rusiškas diskines sėjamas, ketur-
tonę traukinę priekabą, „2PTS-6“ 
priekabos dokumentus, „Claas 
Mercur“ javų kombainą dalimis. 
Tel. 8 607 52203.

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.

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.

sveriamo sūrio kainavo net 
iki 6 eurų.

Dešimtį kaimiškų vištų 
kiaušinių buvo galima nusi-
pirkti už 1,2–1,6 euro, paukš-
tyno vištų – už 0,9–1,3 euro.

Paviljone ir kioskuose bu-
vo galima įsigyti šviežios mė-
sos. Vitrinose ir ant prekysta-
lių daugiausia buvo pridėta 
kiaulienos, nemažai vištienos 
ir kalakutienos. Kilogramas 
šoninės kainavo 3,5–4 eu-
rus, kumpio – 3,8–4,36 eu-
ro, sprandinės ar karbonado 
– 4,98–5,5 euro, maltos mė-
sos – 3,5–4 eurus. Kilogra-
mą mėsinio viščiuko buvo 

galima nusipirkti už 2,3– 2,4 
euro, kalakuto kumpio – už 
4,3 euro, triušienos – už 5,2–
6 eurus. Kilogramas namie 
užauginto broilerio kainavo 
3,8–4 eurus, tad didelė ir sun-
ki išskrosta višta kainavo apie 
13–15 eurų. 

Nedaug keičiasi rūkytų la-
šinukų ir kitokių  mėsos ga-
minių kainos. Kilogramas 
rūkytų nestorų lašinukų su 
raumeniu kainavo 5,5– 6,5 
euro, su kumpiu – 6,8–7,6 
euro, išpjovos – 8–10 eurų, 
dešros – 6,7–8 eurus, dešre-

lių – 4,8–5,5 euro. Žmonės 
pirko dešros ir lašinukų, o kai 
kas paskanauti ar šventei įsi-
gijo ir rūkyto kapoto palaikyto 
skilandžio, kurio kilogramas 
kainavo 15 eurų. 

Smagu ir linksma buvo 
gyvuliukų turgavietės dalyje 

– cypsėjo paukščiukai ir gie-
dojo gaidžiai. Jauniklių kai-
nos išliko tokios pačios – 3–5 
dienų ir paauginti 2 savaites 
viščiukai kainavo 1–1,8 euro, 
didesnių kaina siekė ir 2,5 eu-
ro. Už ančiukus prašė 1,6–2,8 
euro, įvairaus amžiaus (nuo 
1iki 3 savaičių) žąsiukai kai-
navo 3–8 eurus, kalakučiukai 
(paauginti) – 7–8,5 euro. Už 
jaunas vištaites prašė 5–6 eu-
rų, už dedančias vištas – 6,5–
7 eurų, už gaidžius (įvairaus 
dydžio ir veislės) – 5–20 eu-
rų. Už antį pardavėjas prašė 
10 eurų, o už kalakutą – 15–
18 eurų.

Nedideli triušeliai kainavo 
6–8 eurus, šiek tiek paaugę 
jaunikliai – 10 eurų, o suau-
gę patelės ir patinai – 15–30 
eurų

Ūkininkai už centnerį kvie-
čių, miežių ar kvietrugių prašė 
10–12 eurų, grikių ir kviečių 
mišinys kainavo 8 eurus, o 
centneris kukurūzų – 13–15 
eurų. 20 kilogramų maišelis 
lesalų naminių paukščių jau-
nikliams kainavo 9–10 eurų, o 
10 kilogramų – 6eurus.

Daug gėlininkų prekiavo 
įvairių gėlių daigais bei gė-
lėmis vazonuose. Daigelį ar 
krūmelį serenčių, begonijų ar 
pelargonijų pardavė už 1,5–
2,5 euro, petunija kainavo 
1–1,5 euro, vazonas su didele 
surfinija – 5–8 eurus.

Jau mažiau perkama agur-
kų ir pomidorų bei paprikų 
daigų, jie ir kainavo jau ma-
žiau – 0,3–0,6 euro. Aitriosios 
paprikos daigelį buvo galima 
įsigyti už 20 centų, kaliaropės 
– už 10 centų, tiek pat prašė ir 
už kopūstų daigus.

Pilnas turgus buvo pre-
kiautojų dėvėtais rūbais ir ki-
tokiais sendaikčiais. Kai tik 
geras oras, prisirenka daug 
prekiautojų, o ir pirkėjų būna 
tikras antplūdis. Visi nori va-
sarą atsinaujinti ir įsigyti ma-
dingesnį drabužį ar apavą.

Iš turgaus išeidami daugelis 
nešėsi įvairių gėlių. Kas pirko 
skintų rožių ar lelijų, kurios 
kainavo 1,5–2 eurus, kas žy-
dinčių vazoninių – padova-
noti tėveliams Tėvo dieną, o 
tie, kurių tėvai ilsisi kapuose, 
pirko ir tinkančių pamerkti 
į vazą, ir kapui papuošti.   NG

Nekilnojamas turtas

Parduoda

Žemės sklypus
Ūkio paskirties žemę. Taip pat 
parduoda medžio apdirbimo 
stakles, akselinę, stiklą (0,5x1,35 
m), plytas, centrinio šildymo 
katilą (nenaudotas), radiatorius, 
cemento maišyklę. Tel. 8 677 
72818.

Perka
Brangiai miškus: jauną, malki-
nį ir brandų. Žemę, apaugusią 
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615 
16617.

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
62 m. sodininkas išsinuomotų 
nedidelį apšildomą sodo namelį 
arba tokio pačio tipo sodybą (pri-
žiūrėtų). Tel. 8 601 06057. 

Automobiliai, dalys

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Prienų 
turguje

Bet koks karas su Iranu apimtų visą 
regioną, perspėja „Hizbollah“
Didėjant įtampai tarp JAV ir Irano, Libano šiitų judėjimo 
„Hizbollah“ lyderis penktadienį perspėjo, kad jei bus 
pradėtas karas su Iranu, „prasiveržtų“ visas Artimųjų Rytų 
regionas. Jungtinės Valstijos „Hizbollah“ laiko teroristine 
organizacija.

NASA planuoja pradėti siųsti į Mėnulį 
įrangą būsimiems išsilaipinimams
Jungtinės Valstijos planuoja pirmąkart nuo 8-ojo 
dešimtmečio nuskraidinti į Mėnulį įrangos, ruošiantis 
astronautų skrydžiui į mūsų planetos palydovą, turintį 
įvykti 2024 metais. Pirmasis modulis iki 2020 metų 
rugsėjo nusileis viename iš „Lavos jūros“ kraterių.
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pARyŠKInTO sKELBImO KAInA vIEnAm KARTuI  
pRIvATIEms AsmEnIms - 1,90 EuR, vERsLO KLIEnTAms - �,�0 EuR.sKELBImAI

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.

Darbo skelbimai

Reikalinga
Ieškome veterinarijos farmaci-
ninko (-ės) dirbti veterinarijos 
vaistinėje. Būtinas veterinarinis 
išsilavinimas. Tel. 8 609 97785.

Viešbučiui-restoranui Birštone 
reikalinga administratorė su 
patirtimi, virėja (-as) ir virėjos (-
o) padėjėja. Taip pat reikalingos 
barmenės-padavėjos vasaros 
sezonui. Tel. 8 687 53756. CV ga-
lima siųsti el.p. pusynebirstone@
gmail.com

Reikalingas pardavėjas (-a) pre-
kiauti lietuviškomis uogomis. 
Atlyginimas 1200 Eur/mėn. Tel. 
8 676 00479.

Ūkininko ūkyje reikalingas detalių 
tiekėjas, mechanikas. Alga nuo 
1000 Eur. Tel. 8 652 65769.

UAB „Saulės langai“ ieško par-
davimų vadybininko ir langų 
surinkimo meistro. Privalumas 
– šių darbų patirtis. Tel. 8 603 
26773. 

Baldų įmonei – stalius ir staliaus 
padėjėjas. Gaminame nestan-
dartinius medinius baldus ir 
duris. Tel. 8 679 11884, www.
baldaiirspalvos.lt

Sezoniniam darbui reikalingi dar-
buotojai braškėms ir šilauogėms 
skinti. Tel. 8 605 79693.

Įmonei reikalingi pagalbiniai dar-
bininkai be žalingų įpročių. Tel. 8 
698 46063. 

UAB „Sigda“ reikalingas autošalt-
kalvis-ratų montuotojas. Apmo-
kome. Tel. 8 611 91333.

Laikyti negaliojančiu
Jiezno vidurinės mokyklos bran-
dos atestatą A 798095, išduotą 
Linai Bajoraitei, laikyti negalio-
jančiu.

Traktoriaus „T-16“ (valst. Nr. 
T922E) registracijos liudijimą Nr. 
0284395 laikyti negaliojančiu.

Nori susipažinti
67 m. vyras ieško draugės. Tel. 8 
605 60693.

REKLAMA

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skal-
bykles, elektrines virykles, or-
kaites, džiovykles. Atvykstu į 
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 
647 55929.

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

Vežame žvyrą, smėlį (02-04 frak-
cija), skaldą, įvairų gruntą ir kitus 
birius krovinius. Galime dirbti 
statybų objektuose. Tel. 8 603 
11424.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

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

jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

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

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

38124. 

Šiltnamių g. �, 5911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� �50) �����.

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Įvairios prekės

Parduoda

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

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

Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais). Prienuose atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Skaldytas alksnines, beržines mal-
kas. Atveža. Tel. 8 625 97091.

Pigiai: sofas-lovas, kampą, spintą 
stumdomomis durimis, ąžuolinę 
batų dėžę, virtuvinį komplektą, 
16 balkių (15x15 cm). Tel. 8 619 
78963.

Paslaugos

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000 
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 
mėn. Palūkanos konkurencingai 
mažiausios rinkoje. Konsultuo-

Užjaučia

Liūdesio ir skausmo 
valandą nuoširdžiai

užjaučiame 
Vladą Sitavičių 

dėl mylimos mamytės 
mirties.

D. ir G. Ramanauskai, 
D. Tamašauskienė

 

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame 
Jiezno palaikomojo 
gydymo ir slaugos 
ligoninės gydytojai 

S. Bunevičienei ir visam 
personalui už dėmesį

E. Šalčiuvienei  
ir jos priežiūrą.

Dukros su šeimomis
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis  
10:25 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6 11:10 Komisaras Reksas 13 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus  17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai  18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 Specialus tyri-
mas 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
loterija „Jėga“.” 21:30 Gimę tą 
pačią dieną 22:30 Dviračio žinios 
23:00 premjera. Babilonas Berly-
nas  00:00 lRt radijo žinios 00:05 
tvin pyksas 3  01:00 lRt radijo ži-
nios 01:05 Vakaras su Edita 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios  04:00 LRT 
radijo žinios 04:05 Specialus tyri-
mas 05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(856,857,858) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (18) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (44,45) 10:00 
Mirtis rojuje (1) 11:15 Namai, kur 
širdis (90) 12:00 Neklausk meilės 
vardo (7,8) 13:00 Mano likimas 
(76) 14:00 pReMJeRa Našlaitės 
(4) 15:00 pReMJeRa Svajoklė 
(4) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 
17:30 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 
KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Vidury 
vandenyno 00:55 Išbandymų die-
na (11) 01:50 Melo pinklės 03:50 
alchemija. Švietimo amžius 04:20 
RetROSpeKtYVa 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis  1, 150 06:55 
Simpsonai  18, 14,15 07:55 Atsar-
giai! Merginos  1, 5,6 08:55 Meilės 
sūkuryje 3091 10:00 Meilės spar-
nai 1, 7,8 12:00 tarp mūsų, mer-
gaičių 1, 114 13:00 pažadėtoji 6, 
425,426,427,428 15:00 Simpsonai 
18, 16,17 16:00 tV3 žinios Rinki-
mai   112 16:25 tV3 orai 112 16:30 
tV pagalba 11, 9 18:30 tV3 žinios 
Rinkimai   157 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 157 19:30 
atsargiai! Merginos 1, 7,8 20:30 
prakeikti 7, 65 21:00 tV3 vaka-
ro žinios 90 21:52 tV3 sportas 1 
21:57 tV3 orai 90 22:00 12 gali-
mybių  00:20 Melas ir paslaptys 
2, 209 01:15 tironas 3, 9 02:15 
amerikiečiai 5, 6 03:05 tėvynė 5, 
4 04:00 Melas ir paslaptys  2, 209 
04:50 tarp mūsų, mergaičių 1, 112 
05:40 Virtuvė 6, 9 

06:00 pragaro viešbutis (1) 06:55 
pragaro virtuvė (2) 07:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (7) 08:50 Ne-
miga (1) 09:50 Kobra 11 (4) 10:50 
ekstrasensų mūšis (8) 13:45 pra-
garo virtuvė (3) 14:50 Sudužusių 
žibintų gatvės (8) 15:55 Nemiga 
(2) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (5) 18:30 Betsafe–lKl. Žalgiris 
- Rytas. Numatomos finalo rungty-
nės 21:00 Teisingumo riba 22:55 
los andželo katastrofa 00:45 Kas 
žudikas? (12) 01:55 F. T. Budrioji 

akis (19)  

05:20 „Raudonoji karalienė“ (7) 
06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 
Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris 
08:50 Sportas 08:58 Orai 09:00 
„Gluchariovas“ (2/3) 10:00 „Gyvy-
bės langelis“ (2/14) 11:05 „Rau-
donoji karalienė“ (4) 12:10 „Bruto 
ir Neto“ (2) 13:40 TV parduotu-
vė 13:55 „Miškinis“ (4/38) 15:00 
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesio-
giai 16:58 Orai 17:00 „Gluchario-
vas“ (2/4) 18:00 Reporteris 18:45 
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miški-
nis“ (4/4) 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 pREMJERA. 
„Bruto ir Neto“ (4) 21:30 Ne spau-
dai 22:30 Reporteris 23:20 Spor-
tas 23:28 Orai 23:30 „Miškinis“ 
(4/4) 00:35 Lrytas tiesiogiai 01:35 
„Gluchariovas“ (2/4) 02:35 „Bruto ir 
Neto“ (4) 03:00 Ne spaudai 03:40 
„Šeimininkė“ (1/1) 04:30 „Gyvybės 
langelis“ (1/1) 05:20 „Raudonoji 
karalienė“ (8)  

TV1
06:35 tėvas Motiejus (8) 07:45 
Rožių karas (85,86) 09:45 Sodi-
ninkų pasaulis (20) 10:25 Akloji 
(39) 11:00 Būrėja (58) 11:35 Bū-
rėja (102) 12:10 Detektyvė Rizoli 
(8) 13:10 Madagaskaro pingvinai 
(16) 13:40 Beprotiškos melodijos 
(16) 14:10 Vyrai juodais drabužiais 
(19) 14:35 Džekio Čano nuotykiai 
(31) 15:00 Tabatos salonas (7) 
16:00 Svaragini. amžina drau-
gystė (136,137) 17:00 Būk su ma-
nim (1356,1357) 18:00 Iš širdies į 
širdį (188,189) 19:00 Stažuotoja 
(3) 20:05 Detektyvė Rizoli (9) 
21:00 DeteKtYVO VaKaRaS. 
pReMJeRa Vilkų žemė. akme-
ninis svečias 22:55 amžina meilė 
(11,12) 00:50 Senjora (18) 02:30 
Inspektorius Džordžas Džentlis. 
Mirtis po žeme 04:00 tėvas Mo-
tiejus (8)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XX tarptautinis džiazo festi-
valis „Birštonas 2018“ 07:00 pa-
sižvalgykime po...  07:30 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 lesė 
1 08:20 Lietuvos mokslininkai. 
Knygotyrininkas Domas Kaunas 
08:50 Kačių aBC 2  09:15 Labas 
rytas, Lietuva  12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 Legendos  13:10 
princas Žavusis 14:30 Didžiosios 
Visatos paslaptys su Morganu 
Freemanu 3 15:15 Kačių aBC 3 
15:40 premjera. Alvinas ir patra-
kėliai burundukai 3 15:50 Šikš-
nosparnis patas 16:05 lesė 1 
16:30 Laba diena, Lietuva  18:00 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
18:15 ten, kur namai 4  19:10 Dai-
nuoju lietuvą 19:25 pokalbiai pas 
Bergmaną  20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. Orai  21:30 
Vieno buto istorija. V. Mykolaitis-
putinas 23:00 Dainuoju lietuvą  
23:15 anapus čia ir dabar 00:00 
DW naujienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Džiazo 
muzikos vakaras. XX tarptautinis 
džiazo festivalis „Birštonas 2018“ 
01:30 elito kinas. Bėgam iš Berly-
no 03:00 atspindžiai 03:25 Stovin-
tis priešaky. Lietuvos Respublikos 
prezidentai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis  
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6  11:10 Komisaras Reksas 
13 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 
Vartotojų kontrolė  13:58 Lote-
rija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 Laba die-
na, Lietuva 16:40 premjera. po-
nių rojus  17:30 Žinios. Sportas. 
Orai  18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 19:30 Beatos 
virtuvė 20:25 Loterija „Keno 
Loto“.” 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 loterija „Jė-
ga“.” 21:00 auksinis protas 5, 37 
22:20 Keliai. Mašinos. Žmonės 
34, 17 22:50 projektas: Dinozau-
rai  00:00 lRt radijo žinios  4133 
00:05 tvin pyksas  3, 13 01:00 
lRt radijo žinios  4134 01:05 
Vakaras su edita  1, 31 02:00 
lRt radijo žinios  4135 02:05 
Klauskite daktaro  4, 50 03:00 
lRt radijo žinios  4136

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(859,860,861) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (19) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (46,47) 10:00 
Mirtis rojuje (2) 11:15 Namai, 
kur širdis (91) 12:00 Neklausk 
meilės vardo (9,10) 13:00 Mano 
likimas (77) 14:00 pREMJERA 
Našlaitės (5) 15:00 pREMJERA 
Svajoklė (5) 16:00 Labas va-
karas, Lietuva 17:30 Yra, kaip 
yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 penkta-
dienis 21:00 SaVaItĖS HItaS 
Karalystė 23:15 Mirties apsupty-
je 01:15 Anakonda 02:55 Vidury 
vandenyno 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis  1, 151 06:55 
Simpsonai  18, 16,17 07:55 At-
sargiai! Merginos  1, 7,8 08:55 
aš matau tave 1, 1 10:00 Meilės 
sparnai 1, 9,10 12:00 tarp mūsų, 
mergaičių 1, 115 13:00 pažadė-
toji 6, 429,430,431,432 15:00 
Simpsonai 18, 18,19 16:00 tV3 
žinios Rinkimai   113 16:25 tV3 
orai 113 16:30 tV pagalba 11, 14 
18:30 tV3 žinios Rinkimai   158 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 158 19:30 Ratai 2  21:35 
Hobitas. penkių armijų mūšis  
00:15 Melas ir paslaptys 2, 210 
01:10 tironas 3, 10 02:15 Ame-
rikiečiai 5, 7 03:05 tėvynė 5, 5 
04:05 Melas ir paslaptys  2, 210 
04:55 tarp mūsų, mergaičių 1, 
113 05:40 Virtuvė 6, 10   

06:20 pragaro viešbutis (2) 
07:15 pragaro virtuvė (3) 08:15 
Sudužusių žibintų gatvės (8) 
09:15 Nemiga (2) 10:15 Kobra 
11 (5) 11:15 ekstrasensų mū-
šis (9) 13:45 pragaro virtuvė (4) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(9) 15:55 Nemiga (3) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (6) 18:30 
Mentalistas (61) 19:30 Ame-
rikietiškos imtynės (21) 21:30 
300. Imperijos gimimas 23:35 
Teisingumo riba 01:25 F. T. Bu-
drioji akis (20) 

05:20 „Raudonoji karalienė“ (8) 
06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Čempionai 07:00 

Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris 
08:50 Sportas 08:58 Orai 09:00 
„Gluchariovas“ (2/4) 10:00 Ne 
spaudai 11:05 „Raudonoji ka-
ralienė“ (5) 12:10 „Bruto ir Neto“ 
(3) 12:40 „pamiršk mane“ (5; 
6) 13:40 tV parduotuvė 13:55 
„Miškinis“ (4/39) 15:00 Lrytas 
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23 
Sportas 16:30 Kitoks pokalbis 
su D 16:58 Orai 17:00 „Glucha-
riovas“ (2/5) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55 
„Miškinis“ (4/5) 20:00 Reporte-
ris 20:23 Sportas 20:30 Kitoks 
pokalbis su D 20:58 Orai 21:00 
pREMJERA. „Bruto ir Neto“ (5) 
21:30 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Dembavos monstrai“ (1/1) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:28 
Orai 23:30 „Miškinis“ (4/5) 00:35 
Lrytas tiesiogiai 01:35 „Glucha-
riovas“ (2/5) 02:35 „Bruto ir Neto“ 
(5) 03:00 „Nusikaltimas ir baus-
mė. Dembavos monstrai“ (1/1) 
03:40 „Šeimininkė“ (1/2) 04:30 
„Gyvybės langelis“ (1/2) 05:20 
„Raudonoji karalienė“ (9)  

TV1
06:35 tėvas Motiejus (9) 07:45 
Rožių karas (87,88) 09:45 Sodi-
ninkų pasaulis (21) 10:25 Akloji 
(77) 11:00 Būrėja (59,60) 12:10 
Detektyvė Rizoli (9) 13:10 Ma-
dagaskaro pingvinai (17) 13:40 
Beprotiškos melodijos (17) 14:10 
Vyrai juodais drabužiais (20) 
14:35 Džekio Čano nuotykiai 
(32) 15:00 Tabatos salonas (8) 
16:00 Svaragini. amžina drau-
gystė (138,139) 17:00 Būk su 
manim (1358,1359) 18:00 Iš 
širdies į širdį (190,191) 19:00 
Stažuotoja (4) 20:05 Detektyvė 
Rizoli (10) 21:00 DETEKTY-
VO VaKaRaS. pReMJeRa 
Fortitudas (3,4) 23:15 SNOBO 
KINaS Žiemos pasaka 01:40 
Senjora (19) 03:10 Vilkų žemė. 
akmeninis svečias 04:35 tėvas 
Motiejus (9)   

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzikos 
vakaras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018“ 06:45 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
3  07:00 Šikšnosparnis patas 
07:15 lesė 1 07:40 Koncertas. 
Tele Bim-Bam simfonija.  08:50 
Kačių aBC 3 09:15 Labas rytas, 
Lietuva  12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Gustavo nuo-
tykiai 14:00 Stop juosta  14:30 
pokalbiai pas Bergmaną  15:15 
Kačių aBC 3  15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
3  15:50 Šikšnosparnis patas 
16:05 lesė 1 16:30 Laba die-
na, Lietuva  18:00 Kelias 18:15 
ten, kur namai 4 19:10 Doku-
mentinė apybraiža „Mes nuga-
lėjom“ 19:40 atrankos į „UeFa 
eURO 2020“ apžvalga. 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panora-
ma  20:52 Sportas. Orai  21:00 
Vorų ratilinis 21:30 Europos fut-
bolo čempionato atrankos rung-
tynės. lietuva – liuksemburgas. 
tiesioginė transliacija iš Vilniaus. 
23:45 Dainuoju lietuvą  00:00 
DW naujienos rusų kalba. 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Džiazo 
muzikos vakaras. XX tarptauti-
nis džiazo festivalis „Birštonas 
2018“ 01:30 Vieno buto istorija. 
V. Mykolaitis-putinas 03:05 Mu-
zikinė pramoginė programa „Du 
balsai – viena širdis“  05:05 Ten, 
kur namai 4 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas  1 06:05 ekspedicija “Nuo 
Baltijos iki Bengalijos”  1, 1 07:00 
Gipsas 08:30 Karinės paslaptys  
4, 6 09:00 Labas rytas, Lietuva 
88 09:30 Žinios. Orai 201 12:00 
padėkos šv. mišios už Garbin-
gojo Mykolo Giedraičio paskel-
bimą palaimintuoju 14:00 Dže-
sika Flečer 16,17 15:43 Loterija 
“Keno loto” 1724 15:45 Žinios. 
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 
565 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
440 18:00 euromaxx 193 18:30 
Vakaras su edita  1, 14 19:30 
Stilius  23, 10 20:25 Loterijos 
“Keno loto” ir “Jėga” 220 20:30 
panorama 1768 20:52 Sportas. 
Orai 440 21:00 Kompozitoriaus 
algimanto Raudonikio 85-mečio 
jubiliejinis koncertas 1 23:30 Gy-
venimas yra gražus 00:15 Šešė-
lių frontas  01:00 lRt radijo ži-
nios  4139 01:05 Gyvenimas  5, 
7 02:00 lRt radijo žinios  4140 
02:05 Gimę tą pačią dieną  2, 8 
03:00 lRt radijo žinios  4141 
03:05 tV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?”  4, 190 03:30 Šventadienio 
mintys  21, 7 04:00 LRT radijo 
žinios  4142 04:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba  20, 1 05:00 
lRt radijo žinios  4143 05:10 
ponių rojus  84 

 
06:35 tomo ir Džerio šou (18) 
07:00 Įspūdingasis Žmogus-
voras (9) 07:30 “Nickelodeon” 
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną” 
(12) 07:55 KINO pUSRYČIaI 
pramuštgalviai 09:30 Narsusis 
riteris Justinas 11:20 Beverli Hil-
so nindzė 13:05 Žuvelės pasa-
ka 14:50 Žydroji pakrantė 17:00 
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus vis-
ko 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 SUpERKINAS 
Karatė vaikis 22:30 Anoniminis 
tėtis 00:40 Skaistuolė amerikietė 
02:15 Mirties apsuptyje

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Ilgo 
plauko istorija  1, 12 07:00 Ker-
šytojų komanda 1, 32 07:30 Ala-
dinas 1, 170 08:00 Ilgo plauko 
istorija 1, 13 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 1, 152 09:00 Virtu-
vės istorijos 9, 23 09:30 Skaniai 
ir paprastai 2, 6 10:00 Svajonių 
ūkis 5, 40 10:30 Noriu šio darbo! 
1, 8 11:30 alfa ir Omega  13:10 
Šoklieji bičiuliai  14:50 po prie-
danga  16:45 ekstrasensų mūšis 
19, 9 18:30 tV3 žinios Rinkimai   
159 19:17 tV3 sportas 1 19:22 
tV3 orai 159 19:25 eurojackpot 
23 19:30 turtuolis vargšas 1, 15 
21:00 Bėgantis labirintu 23:15 
Juodosios raganos metai 00:30 
Juodoji auklės knygelė  02:05 
Įsikūnijimas 04:55 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 
26, 22,33 

06:05 Nutrūkę nuo grandinės 
(4,5,6) 07:30 Džiunglių prince-
sė Šina (11) 08:29 „Top Shop“ 
televitrina 08:45 Sveikatos aBC 
televitrina 09:00 Baltijos galiū-
nų komandinis čempionatas 
10:00 Vaikai šėlsta (14) 10:30 
Žemė iš paukščio skrydžio (3) 
11:40 Iš visų jėgų (6) 12:10 Būk 
ekstremalas (32) 12:40 praga-
ro viešbutis (3) 13:40 policijos 
akademija (1) 14:40 Ekstrasen-

sų mūšis (10) 17:05 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(1) 18:10 Kas žudikas? (5) 19:30 
Lietuvos balsas. Vaikai 21:55 
MaNO HeROJUS Kartą Mek-
sikoje 23:55 AŠTRUS KINAS 
laimės sausainiai 01:45 F. T. 
Budrioji akis (19,20)  

07:03 programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 „partizanų keliais“ 
(2/4) 07:50 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikai-
tė-Ramanauskienė“ 08:30 „TV 
europa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Felicija Bortkevičienė“ 09:00 
„Neprijaukinti. Jukonas“ 09:30 
Vantos lapas 10:00 Skonio rei-
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „Inspektorius Luisas. 
antikultūrinis bliuzas“ (3/4) 13:00 
pReMJeRa. „loch Neso byla“ 
(1) 14:00 pREMJERA. „Tu esi 
mano“ (1; 2) 16:00 Žinios 16:18 
Orai 16:20 Čempionai 17:00 
„Nuostabūs pojūčiai“ 18:00 Ži-
nios 18:28 Orai 18:30 „pamiršk 
mane“ (1; 2; 3) 20:00 Žinios 
20:28 Orai 20:30 pREMJERA. 
„Šviesoforas“ (1; 2) 21:30 „Nu-
sikaltimas ir bausmė. Kruvinoji 
„Svainijos“ paslaptis“ (1/2) 22:30 
Žinios 22:58 Orai 23:00 „Kon-
sultantas“ (3; 4) 01:00 „Moterų 
daktaras“ (3/23; 3/24) 02:45 „Nu-
sikaltimas ir bausmė. Dembavos 
monstrai“ (1/1) 03:25 „Šeiminin-
kė“ (1/17; 1/18) 05:05 „Triufaldi-
nas iš Bergamo“ (2)   

TV1
06:55 Būrėja (61) 07:30 Vande-
nyno paslaptys su Džefu Korvi-
nu (80,81) 08:30 Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo patarimai (40) 
09:30 tėvas Motiejus (6) 10:50 
Būrėja (61,62) 12:00 Klasikiniai 
kepiniai. anos Olson receptai (8) 
12:30 Akloji (78,79) 13:40 Mylėk 
savo sodą (6) 14:45 Nekviesta 
meilė 4 (146,147) 15:45 Širde-
le mano (132,133) 17:45 Akloji 
(40,41) 18:50 Būrėja (103,104) 
20:00 Visa menanti (9) 21:00 
DeteKtYVO VaKaRaS Nu-
sikaltimas prie Baltijos jūros. 
Kryžminė ugnis 22:55 pinigų 
traukinys 01:05 Žiemos pasaka 
03:05 Fortitudas (3,4)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džesis ir petas 07:30 
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 
08:30 aRtS21 09:00 Aš – laidos 
vedėjas 10:00 Į sveikatą!  10:30 
Už kadro 11:00 pradėk nuo sa-
vęs 11:30 Mokslo sriuba 12:00 
legenda apie pilėnus. Muziki-
nė drama pagal Vytauto Klovos 
operą „pilėnai“ 13:30 Kauno baž-
nyčios: miesto tapatumo kodas. 
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčia. 13:40 Muzikos talentų 
lyga 2019. 2 d. 15:15 Auto Mo-
to 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30 
Klauskite daktaro  17:20 Stilius 
18:15 Misija – pasaulio Lietu-
va 19:00 Daiktų istorijos 19:45 
Stambiu planu 20:30 panorama  
20:52 Sportas. Orai  21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. Daktaras Ne  
22:50 Kauno miesto simfoninio 
orkestro koncertas 00:20 Dabar 
pasaulyje 00:50 aRtS21 01:20 
Vorų ratilinis 01:50 Kompozito-
riaus Algimanto Raudonikio 85-
mečio jubiliejinis koncertas 04:15 
Klauskite daktaro  05:05 Stilius

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis  
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6  11:10 Komisaras Reksas 
13 12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00 
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba 
diena, Lietuva 16:40 premjera. 
ponių rojus 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai  18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija 
„Keno Loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 
aš – laidos vedėjas 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 po vienu dangum 
00:00 lRt radijo žinios 00:05 Tvin 
pyksas 3 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Stilius.  02:00 lRt radijo ži-
nios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dvira-
čio žinios  04:00 lRt radijo žinios 
04:05 ekspedicija „Nuo Baltijos iki 
Bengalijos“ 05:00 lRt radijo žinios 
05:10 ponių rojus

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(853,854,855) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (17) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (42,43) 10:00 
Mirtis rojuje (8) 11:10 Namai, kur 
širdis (89) 11:55 Neklausk meilės 
vardo (5,6) 13:00 Mano likimas 
(75) 14:00 pReMJeRa Našlaitės 
(3) 15:00 pReMJeRa Svajoklė 
(3) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 
17:30 Yra, kaip yra 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sala 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 22:27 
Orai 22:30 VaKaRO SeaNSaS 
Melo pinklės 01:05 Išbandymų 
diena (10) 02:00 pavojai gelmė-
se 2. Rifas 

TV3
06:10 televitrina 3 06:25 Aladi-
nas  1, 169 06:55 Simpsonai  18, 
12,13 07:55 Atsargiai! Merginos  
1, 3,4 08:55 Meilės sūkuryje 3090 
10:00 Meilės sparnai 1, 5,6 12:00 
tarp mūsų, mergaičių 1, 113 13:00 
pažadėtoji 6, 421,422,423,424 
15:00 Simpsonai 18, 14,15 16:00 
tV3 žinios Rinkimai   111 16:25 
tV3 orai 111 16:30 TV pagalba 
11, 8 18:30 tV3 žinios Rinkimai   
156 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 156 19:30 Atsargiai! Mer-
ginos 1, 5,6 20:30 prakeikti 7, 64 
21:00 tV3 vakaro žinios 89 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 89 
22:00 Fenikso skrydis  22:25 Vikin-
glotto 23 00:05 Melas ir paslaptys 
2, 208 01:05 tironas 3, 8 02:05 
amerikiečiai 5, 5 03:00 tėvynė 5, 
3 04:05 Melas ir paslaptys  2, 208 
04:50 tarp mūsų, mergaičių 1, 111 
05:40 Virtuvė 6, 8 

06:15 Geriau vėliau, negu niekada 
(1) 07:10 pragaro virtuvė (1) 08:05 
Sudužusių žibintų gatvės (6) 09:05 
paskutinis faras (52) 10:05 Kobra 
11 (3) 11:05 ekstrasensų mū-
šis (7) 13:45 pragaro virtuvė (2) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(7) 15:55 Nemiga (1) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (4) 18:30 
Betsafe–lKl. Neptūnas - lietka-
belis. Numatomos rungtynės dėl 
bronzos 21:00 los andželo ka-
tastrofa 22:55 priverstinis kerštas 
00:45 Kas žudikas? (4) 02:00 F. T. 

Budrioji akis (18)  

05:20 „Raudonoji karalienė“ (6) 
06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Grilio skanėstai 
07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00 Re-
porteris 08:50 Sportas 08:58 Orai 
09:00 „Gluchariovas“ (2/2) 10:00 
„Gyvybės langelis“ (2/13) 11:05 
„Raudonoji karalienė“ (3) 12:10 
„Bruto ir Neto“ (1) 12:40 „pamiršk 
mane“ (1; 2) 13:40 TV parduotu-
vė 13:55 „Miškinis“ (4/37) 15:00 
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesio-
giai 16:58 Orai 17:00 „Gluchario-
vas“ 2/3.  18:00 Reporteris 18:45 
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miški-
nis“ (4/3) 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 pREMJERA. 
„Bruto ir Neto“ (3) 21:30 pREMJE-
RA. „pamiršk mane“ (5; 6) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:28 
Orai 23:30 „Miškinis“ (4/3). 00:35 
Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchario-
vas“ (2/3) 02:35 „Bruto ir Neto“ (3).  
03:40 „Neišsižadėk“ (100) 04:30 
„Kelrodė žvaigždė“ (55) 05:20 
„Raudonoji karalienė“ (7) 

TV1
06:35 tėvas Motiejus (7) 07:45 
Rožių karas (83,84) 09:45 Sodinin-
kų pasaulis (19) 10:25 akloji (38) 
11:00 Būrėja (57) 11:35 Būrėja 
(101) 12:10 Detektyvė Rizoli (7) 
13:10 Madagaskaro pingvinai (15) 
13:40 Beprotiškos melodijos (15) 
14:10 Vyrai juodais drabužiais (18) 
14:35 Džekio Čano nuotykiai (30) 
15:00 Tabatos salonas (6) 16:00 
Svaragini. amžina draugystė (135) 
17:00 Būk su manim (1354,1355) 
18:00 Iš širdies į širdį (186,187) 
19:00 Stažuotoja (2) 20:05 Detek-
tyvė Rizoli (8) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaRaS Inspektorius Džordžas 
Džentlis. Mirtis po žeme 22:55 Am-
žina meilė (9,10) 00:55 Senjora 
(17) 02:30 Inspektorius Džordžas 
Džentlis. atostogų stovykla 04:00 
tėvas Motiejus (7) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Franko Sinatros isto-
rija. Groja valstybinis pučiamųjų 
orkestras „Trimitas“ 07:30 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 lesė 
1  08:20 atspindžiai 08:50 Kačių 
aBC 2 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva  12:00 DW naujienos rusų 
kalba. 12:15 Brandūs pokalbiai 
13:00 Baltoji Iltis 14:30 Meistras, 
stebėjęs kasdienybę 15:15 Kačių 
aBC 2 15:40 premjera. Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 15:50 
Šikšnosparnis patas 16:05 lesė 
1 16:30 Laba diena, Lietuva  18:00 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:15 
ten, kur namai 4 19:05 Mokslo 
sriuba 19:25 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Freemanu 
3  20:10 Kultūros diena. 20:30 pa-
norama  21:00 Dienos tema  21:20 
Sportas. Orai  21:30 Elito kinas. 
premjera. Bėgam iš Berlyno 23:00 
Hablo kosminis teleskopas. Misija 
– Visata. Kosminių „Voyager“ zon-
dų kelionė 23:50 Hablo kosminis 
teleskopas. Misija – Visata. Žvaigž-
dynai žiemos danguje 00:45 DW 
naujienos rusų kalba. 01:00 Dabar 
pasaulyje 01:30 Džiazo muzikos 
vakaras. XX tarptautinis džiazo 
festivalis „Birštonas 2018“ 02:10 
Damos  03:50 Lilas ir Innomine  
04:50 Kultūrų kryžkelė. trembita  
05:05 ten, kur namai 4
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pAsKuTInIs pusLApIs

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMUNAS PRIE NEMAJūNŲ
+20 KAUNO MARIOS 
+14 BALTIJOS JūRA (ŠVENTOJI)
+17 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8807 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8380 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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Lošimo Nr. 1208
Data: 2019-06-02

    
33 24 14 49 18 44 38 11 13 50 
07 64 31 43 65 15 61 12 69 62 
59 34 51 54 02 21 72 28 40 19 
26 47 71 48 41 04 03 39

 VISA LENTELĖ
46 09 67 70 36 25 20

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

240472.00€    1
28.50€ 344
1.50€ 10347
1.00€ 22511

PAPILDOMI PRIZAI
018*219 600 Eurų
0333784 Citroen C3
0079248 Hyundai i20
0152786 Renault Clio
0361557 FORD FOCUS
019*783 Pakvietimas į TV
027*339 Pakvietimas į TV
000*334 Pakvietimas į TV
011*001 Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –  
200 000 Eur

Lošimo Nr. 699
Data: 2019-05-27

Tel. 1634
10 000 Eur - 699-0014389
500 Eur - 699-0000*18
500 Eur - 699-0038*97
500 Eur - 699-0027705
500 Eur - 699-0004794
500 Eur - 699-0000453
500 Eur - 699-0015683
500 Eur - 699-0017611

SEKANČIO TIRAŽO PRIZAS: 
7 000€ IR 17 X 700€

Lošimo Nr. 330
Data: 2019-05-31

SKAIČIAI
10, 12, 35, 36, 43 + 02, 05

LAIMĖJIMAI
5 + 2 32184940.64€   0
5 + 1 369547.60€        0
5 108690.40€        0

BIRŽELIO

5
T R E Č I A d I E n I s

vILnIus
+27

+20
BIRŽELIO

6
KETvIRTAdIEnIs

+29
KLAIpĖdA

+19 +26+20

BIRŽELIO

7
p E n K TA d I E n I s

BIRŽELIO

8
Š E Š TA d I E n I s

BIRŽELIO

9
s E K m A d I E n I s

BIRŽELIO

10
p I R m A d I E n I s

BIRŽELIO

11
A n T R A d I E n I s

vILnIus
+27

+16
+27
KLAIpĖdA

+16 +26+17

vILnIus
+28

+19
+27
KLAIpĖdA

+19 +23+20

vILnIus
+30

+19
+30
KLAIpĖdA

+20 +26+19

vILnIus
+25

+20
+21
KLAIpĖdA

+19 +15+14

vILnIus
+24

+17
+21
KLAIpĖdA
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Birželio 5 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė aplinkos apsau-
gos diena

Saulė teka 04:47
leidžiasi 21:48

Dienos ilgumas 17.01
Jaunatis (2 mėnulio diena)

Bonifacas, Vinfridas, Kantau-
tas, Kantvydė, Marcė

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-

nus, porus, saulėgrąžas, česna-
kus, laiškinius svogūnus, po-

midorus, moliūgus, patisonus, 
baklažanus, paprikas, vijokli-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Birželio 6 d.
KETVIRTADIENIS

Rusų kalbos diena 
Saulė teka 04:46

leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 17.03

Jaunatis (3 mėnulio diena)
Bogumilas, Klaudijus, Nor-

bertas, Tauras, Mėta, Paulina, 
Smiltė

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-

nus, porus, saulėgrąžas, česna-
kus, laiškinius svogūnus, po-

midorus, moliūgus, patisonus, 
baklažanus, paprikas, vijokli-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Birželio 7 d.
PENKTADIENIS

Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:50

Dienos ilgumas 17.04
Jaunatis (4 mėnulio diena)

Robertas, Ratautas, Radvydė, 
Lukrecija, Roberta, Svajūnas, 

Svajūnė
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-

nus, porus, saulėgrąžas, česna-
kus, laiškinius svogūnus, po-

midorus, moliūgus, patisonus, 
baklažanus, paprikas, vijokli-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas skinti ir šaldyti 
vaisius, naikinti piktžoles, ne-

tinkamas laikas tręšti.

Birželio 8 d.
ŠEŠTADIENIS

Pasaulinė vandenynų diena 
Saulė teka 04:45

leidžiasi 21:51
Dienos ilgumas 17.06

Jaunatis (5 mėnulio diena)
Medardas, Merūnas, Eigintė

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus, laiškinius svogūnus, 

pomidorus, paprikas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas skinti ir šaldyti 
vaisius, naikinti piktžoles, ne-

tinkamas laikas tręšti.

Birželio 9 d.
SEKMADIENIS

Sekminės 
Saulė teka 04:44

leidžiasi 21:52
Dienos ilgumas 17.08

Jaunatis (6 mėnulio diena)
Efremas, Felicijonas, Gintas, 

Gintė, Felicijus, Vitalija
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas dirbti sodo 
darbus, netinkamas laikas 

kaupti ir konservuoti vaisius.

skirtas Skriaudžių pagrindinės 
mokyklos 111 metų jubiliejui 
paminėti.

Birželio 9 d. 14 val. Juodbū-
džio kaimo bendruomenės 
namuose – Sekminių šventė 
„Sekminės Juodbūdyje“. Kon-
certuos Višakio Rūdos kaimo 
kapela „Šaltinėlis“ ir Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
vokalo studija „Cukraus pu-
dra“. Renginio metu vaišin-
simės Sekminių kiaušiniene, 
bulviniais blynais, vyks sūrių 
degustacija.

Birželio 15 d. Šilavoto pa-
grindinės mokyklos stadi-
one – Šilavoto seniūnijos 
vasaros šventė „Po mėlynu 
gimtinės dangumi“, skirta 
Vietovardžių metams. 15.00 
val. – Krepšinio 3x3 turnyras. 
Norinčius dalyvauti krep-
šinio komandas kviečiame 
registruotis iš anksto tel. 8 
685 31578. 18.00 val. – Pra-
mogos vaikams: laikinų ta-
tuiruočių piešimas, balionų 
lankstymas, piešiniai ant 
skaidrios plėvelės. 19.00 val. 
– Šventės atidarymas, svečių 
sveikinimai, sporto varžybų 
nugalėtojų apdovanojimai, 
Šilavoto pagrindinės moky-
klos ir Šilavoto laisvalaikio 
salės mėgėjų meno kolekty-
vų pasirodymas. 20.00 val. 
– Pakuonio laisvalaikio salės 
moterų vokalinio ansamblio 
„RE nata“ ir linijinių šokių 
grupės „Prienų linija“ pasi-
rodymas. 21.00 val. – Gru-
pės AGE koncertas. Šventės 
metu vyks lauko prekyba, 
seniūnijos bendruomenės 
visus vaišins gardžia sriuba ir 
žirnių koše.

Birželio 14-ąją, Gedulo ir 
vilties dieną, kviečiame visus 
dalyvauti Visuotinėje tylos 
minutėje ir  akcijoje „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“. 11 val. 59 
min. kviečiame visus  minutei 
sustoti ir pagerbti nuo trem-
ties bei kalinimų nukentėju-
sius tautiečius. Daugiau apie 

akciją – www.tylosminute.
lt. 13.00 val. Prienų Laisvės 
aikštėje – akcija „Ištark, iš-
girsk, išsaugok“. Akcijos tiks-
las – atkreipti dėmesį į tai, 
kad istorijoje su ištremtųjų 
skaičiais susiduriama dažnai, 
bet pamirštama svarbi tiesa: 
ištremti buvo ne skaičiai, o 
žmonės. Kviečiame drauge  
perskaityti 5 000 tremtinių 
bei politinių kalinių vardų, pa-
vardžių ir likimų (liko tremtyje 
/ grįžo į Lietuvą / likimas ne-
žinomas). Planuojama skaity-
mų trukmė – 6 val. Norinčius 
dalyvauti skaitymuose, kvie-
čiame registruotis internete 
https://misijasibiras.lt. Lais-
vės aikštėje veiks paroda „Jie 
neturėjo sugrįžti“, kurioje 
bus eksponuojamos Prienų 
krašto muziejuje saugomos 
tremtinių nuotraukos, laiškai, 
dokumentai).

Birželio 14 d. Stakliškėse, prie 
paminklo Lietuvos Nepri-
klausomybės dešimtmečiui 
paminėti – Gedulo ir vilties 
dienos minėjimas „Sudužę 
viltys ir likimai“. 11.59 val. 
– Visuotinė tylos minutė. 
12.00 val. – Minėjimas.

Birželio 14 d. Balbierišky-
je, prie koplytstulpio skirto 
miestelio įkūrimui – Gedulo 
ir vilties dienos minėjimas 
„Laiškai iš toli...“. 11.59 val. 
– Visuotinė tylos minutė. 
12.00 val. – Minėjimas, poe-
zijos skaitymai.

Birželio 14 d. Jiezne – Gedulo 
ir vilties dienos minėjimas 
„Sugrįžimas prisiminti“. 10.00 
val. – Šv. Mišios Jiezno para-
pijos bažnyčioje. Malda prie 
tremtinių kryžiaus bažnyčios 
šventoriuje. 11.15 val. – Mi-
nėjimas ir pilietinės dainos 
prie paminklo partizanams 
Jiezne. 11.59 val. – Visuotinė 
tylos minutė. 12.00 val. – Pi-
lietinė iniciatyva „Tremtinių 
vaikų žaislai“.  Jiezno gimna-
zijos mokinių  darbų parodos 
pristatymas Jiezno kultūros ir 

laisvalaikio centre. 

Birželio 16 dieną – Gedulo ir 
vilties dienai skirtas renginys 
Veiverių seniūnijoje. 9.30 
val. – Šv. Mišios Veiverių Šv. 
Liudviko bažnyčioje. 10.30 
val. – Minėjimas prie Mau-
ručių geležinkelio stoties. 
Dalyvauja Vilkaviškio Petro 
Karužos 406-osios šaulių 
kuopos ansamblis, Veiverių 
Tomo Žilinsko gimnazijos 
mokiniai, Veiverių kultūros 
ir laisvalaikio centro meno 
kolektyvai.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre birželio 4–28 dienomis 
eksponuojama Prienų meno 
mokyklos dailės klasės moki-
nių tapybos paroda „Spalvos 
ir mintys“. Parodos atidary-
mas – birželio 4 d. 17 val. 

Prienų rajono savivaldybėje 
(2 aukšte) eksponuojama dai-
lininko Vlado Tranelio autori-
nė tapybos darbų paroda.

Naujosios Ūtos laisvalaikio 
salėje eksponuojama Prienų 
krašto fotomenininkų darbų 
paroda „Nemunas man“. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne 
tik fotografo Algimanto Barz-
džiaus kūrybą, bet ir daugiau 
sužinoti apie kitų kultūrų 
vaikų emocijas bei pastebėti 
šiuos kultūrinius skirtumus, 
užfiksuotus fotografijose.

Prienų Justino Marcinkevi-
čiaus viešojoje biblioteko-
je eksponuojama paroda 
„Justinas Marcinkevičius ir 
Lietuvos valstybingumas“. 
Parodą parengė Lietuvos Res-
publikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamen-
tarizmo istorinės atminties 
skyrius.

4 + 2 4625.10€ 0
4 + 1 248.50€ 2
4 123.20€ 1
3 + 2 52.60€ 5
2 + 2 18.90€ 110
3 + 1 18.70€ 87
3 16.10€ 178
1 + 2 8.80€ 555
2 + 1 7.90€ 1421

PROGNOZĖ: 42 000 000 Eur

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Birželio 7 d. 14 val. – kūrybos 
ir poezijos šventė „Poezijos 
piknikas ant Aušrakalnio“. 
Šventė vyks ant Vinco My-
kolaičio-Putino kūriniuose 
apdainuoto Aušrakalnio. 
Renginyje dalyvaus Prienų ir 
Marijampolės rajonų moks-
leiviai, kūrėjų klubo „Gabija“ 
nariai, Naujosios Ūtos laisva-
laikio salės saviveiklininkai, 
Prienų krašto muziejaus vo-
kalinis ansamblis „Marginys“. 
Esant blogam orui, renginys 
vyks Vinco Mykolaičio-Putino 
gimtojoje sodyboje-muzieju-
je (Pilotiškių g. 12, Pilotiškių 
k., N. Ūtos sen.).

Birželio 7–9 dienomis Prienų 
sporto arenoje – 45-asis 
Lietuvos stalo teniso vete-
ranų čempionatas. Varžybų 
pradžia birželio 7 d. – 12.00 
val., birželio 8– 9 dienomis 
– 10.00 val. Birželio 7 d. (70 
m. ir vyresni žaidėjai) 12.00 
val. Moterys ir vyrai – visos 
grupės nuo 70 m. žaidžia 
vienetų susitikimus. 16.00 
val. Moterys ir vyrai (70, 80 
m.) – žaidžia dvejetų susitiki-
mus. 17.30 val. Mišrūs dve-
jetai  (70, 80 m.). Birželio 8 d. 
(50–69 m. amžiaus grupės) 
10.00 val. Moterys ir vyrai 
(50–69 m.) žaidžia vienetų 
susitikimus. 17.00 val. Mote-
rys ir vyrai (50–69 m.) žaidžia 
dvejetų susitikimus. 18.30 
val. 50–69 metų žaidėjai 
žaidžia mišrių dvejetų susiti-
kimus. Birželio 9 d. (30–49 m. 
amžiaus grupės)  10.00 val. 
Moterys ir vyrai (30–49 m.) 
žaidžia vienetų susitikimus. 
15.30 val. Moterys ir vyrai 
(30–49 m.) žaidžia dvejetų 
susitikimus. 17.00 val. 30–49 
metų žaidėjai žaidžia mišrių 
dvejetų susitikimus.* tikslus 
dvejetų varžybų laikas gali 
keistis.

Birželio 8 d. 12 val. Skriaudžių 
laisvalaikio salėje – renginys, 


