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Prienų miesto tvenkinio vandens
kokybė normos reikalavimus atitinka

Informuojame, kad 2019
m. liepos 4 d. Prienų r.
savivaldybės užsakymu
Nacionalinės visuomenės
sveikatos priežiūros
laboratorijos Kauno
skyriaus darbuotojai
paėmė vandens mėginių
pavyzdžius iš Prienų
miesto tvenkinio.

Gauti vandens mikrobiologinių tyrimų rezultatai parodė, kad vandens telkinio
kokybė atitinka higienos normos reikalavimus, keliamus
maudyklų vandens kokybei,
ir nekelia grėsmės žmonių
sveikatai – žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių
(Escherichia coli) skaičius

leidžiamų normų neviršija.
Būtent šios bakterijos ir parodo, ar vanduo yra užterštas, ar ne.
Žarninių enterokokų normos riba – 100 KSV/100 ml
vandens, nustatyta perpus
mažiau. Žarninių lazdelių
normos riba – 1000 KSV/100
ml vandens, nustatyta 29,2
KSV/100 ml.
Taip pat informuojame,
kad tvenkinio vandens kokybė ir toliau bus stebima – dar
šią vasarą tyrimai bus kartojami. Būkime visi atsakingi,
kad tvenkinio vanduo būtų
švarus ir gaivinantis.

Po Dzūkiją pasižvalgius
Laima

DUOBLIENĖ

Dzūkija – čia pat, tereikia
Greimų tiltu per Nemuną
persikelti ar Balbieriškio

link pavažiuoti. Bet, kaip
sakoma, arti bažnyčia – toli
Dievas. Norint pamatyti,

kaip „ant pieskų“ gyvena
dzūkeliai, užtenka vienos
dienos. Pradžiai...

NUKelta Į 4 p. 

Prienų rajono savivaldybės
informacija 

Prienų r. savivaldybės atstovai dalyvavo Talsų (Latvija) savivaldybės
šventiniuose renginiuose
Liepos 5–7 dienomis
Prienų r. savivaldybės
delegacija, kurią sudarė
mero pavaduotoja
Loreta Jakinevičienė,
administracijos direktorė
Jūratė Zailskienė,
Bendrojo skyriaus vedėja
Jūratė Mickevičienė,
dalyvavo Savivaldybės
partnerės Latvijoje Talsų
savivaldybės šventiniuose
renginiuose.

REKLAMA

Liepos 5 d. Savivaldybės
atstovės su latviais, gruzinais,
danais, turkais ir estais diskutavo apie bendradarbiavimą
su vietos verslininkais, gyventojų įtraukimą į sprendimų
priėmimą, miestų atnaujinimo
svarbą. Visus sudomino vyks-

tančios tiesioginės Prienų r.
savivaldybės tarybos posėdžių transliacijos, nuolatiniai
Savivaldybės ir verslo atstovų
susitikimai, konkursas „Sukurta Prienų krašte“, gyventojų įtraukimas į Strateginio
plano kūrimą. Savo patirtimis dalinosi ir kiti diskusijos
dalyviai. Alanijoje (Turkija)
savivaldybė skiria Oranžinę
vėliavą įmonei už kokybiškas
paslaugas, Talsuose (Latvija)
remiamos smulkiojo verslo
projektinės veiklos (iki 2500
eurų), danai daro bendras mokamas vakarienes su gyventojais, kurių metu aptaria rūpimus klausimus.
Liepos 6 d. vyko oficialus
delegacijų susitikimas, ku-

rio metu Talsų meras Dainis
Karols padėkojo už bendradarbiavimą ir konstruktyvias
diskusijas bei palinkėjo sėkmingų veiklų ateityje.
Vizito metu sutarta padėti užmegzti kontaktus tarp
Talsų ir Prienų krašto versli-

ninkų. Su estais iš Saremos
salos kalbėta ne tik apie pas
juos įvykdytą administracinę
reformą, bet ir apie galimybę
bendradarbiauti su Prienų r.
savivaldybe.
Prienų rajono savivaldybės
informacija 

 atgarsiai
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Teismas trims mėnesiams nušalino
Kupiškio rajono merą nuo pareigų

Baltarusija ketina naudotis Latvijos uostais
krovinių gabenimui

Panevėžio apylinkės teismas trečiadienį trims mėnesiams
nušalino Dainių Bardauską nuo Kupiškio rajono mero
pareigų bei vienam mėnesiui Kupiškio rajono Kultūros
centro vadovę. Jie įtariami piktnaudžiavimu tarnyba.
Tyrimas vyksta dėl kūrybos ir menų festivalio „Stichijos“.

Baltarusija planuoja padidinti krovinių gabenimą
per Latvijos uostus. Pasak Baltarusijos diplomatinės
atstovybės Rygoje vadovo Vasilijaus Markovičiaus,
Lietuvos uostai negalės priimti tokio kiekio krovinių, nes
jų pajėgumai yra riboti.

Eismo saugumo komisijos posėdyje –
aktualūs gyventojams klausimai

Liepos 3 d. vykusiame
Prienų rajono savivaldybės
eismo saugumo komisijos
(toliau – Komisija)
posėdyje svarstyta 12
prašymų eismo saugumo
pagerinimo klausimais.

Du prašymai buvo gauti iš
UAB „Stafas“, vykdančios
darbus Nemuno pakrantėje,
Prienuose. Komisija patenkino bendrovės prašymą iki
rugpjūčio 30 d. uždaryti Dariaus ir Girėno gatvės atkarpą,
įpareigojo Rangovą pastatyti
reikalingus ženklus bei parengti apvažiavimo schemą.
Bendrovės prašymas išduoti
leidimą važiuoti sunkiasvorėms transporto priemonėms
nebuvo patenkintas, kadangi
transportui, priklausančiam
draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir
organizacijoms, specialių leidimų nereikia.
Išnagrinėjusi gyventojo
prašymą dėl eismo saugumo
gerinimo Šaltinių g., Mardosų k., Balbieriškio seniūnijoje,
Komisija pasiūlė Balbieriškio
seniūnei kartu su vietos seniūnaičiu inicijuoti gyventojų
pasitarimą ir bandyti išspręsti
susidariusią problemą.
Išnagrinėjus Pakuonio gyventojų prašymą įrengti greitį
ribojančius kalnelius Sodų g.,
pasiūlyta gyventojams raštu
kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo ministerijos, kadangi
kelias Nr. 1901 Vaišvydava
– Piliuona – Pakuonis – Pabališkiai (kurio dalis yra Sodų
g.) yra valstybinės reikšmės
rajoninis kelias. Taip pat Pakuonio seniūnija įpareigota
supažindinti vietos seniūnaitį ir gyventojus su Komisijos
nutarimu, atlikti gyventojų
apklausą dėl greičio mažinimo kalnelių įrengimo porei-

kio, apie apklausos rezultatus
informuoti Komisiją.
Prienų Jaunystės g. gyventojų raštas dėl eismo reguliavimo sprendinių priėmimo
Jaunystės g. bus svarstomas,
kai bus ruošiamas šios gatvės
atkarpos kapitalinio remonto
darbo projektas.
Posėdyje taip pat nutarta
leisti Prienų gyventojui savo
lėšomis įsirengti sferinį kelio
veidrodį valstybinėje žemėje
ties V. Kudirkos g. 26, gavus
NŽT sutikimą, o Dvariuko
bendruomenės pirmininkės
prašymą įrengti riboto greičio zoną Dvariuko mikrorajone bei pakeltą perėją tarp F.
Vaitkaus ir Medelyno gatvių
– atidėti. Komisijos paaiškinimu, įrengus taką Žemaitės
ir F. Vaitkaus gatvėse bei atidarius atvirą erdvę Revuonos
parke, bus stebimas srautų
judėjimas ir tuomet priimami
sprendimai dėl eismo saugumo reguliavimo Dvariuko mikrorajone.
Komisija atsižvelgė į Prienų gyventojo prašymą įrengti
M. Valančiaus g., link teniso
kortų, kelio ženklą Nr. 303
„Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“
su laiko nuoroda nuo 22 val.
iki 6 val.
UAB „Kesko Senukai Lithuania“ prašymo dėl kelio
ženklų, ribojančių stovėjimo
laiką, įrengimo savo lėšomis
svarstymą nutarta atidėti ir
išanalizuoti situaciją. Į kitą
Komisijos posėdį žadama pakviesti UAB „Kesko senukai
Lithuania“ atstovą.
Komisija patenkino Prienų
rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl leidimo
statyti transporto priemonę
kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje išdavimo.
Prienų rajono savivaldybės
informacija 

Dambravos kaimo „Auksinis jaunimas“
„Auksinis jaunimas“
– toks šūkis kvietė
susitikti Prienų r., Išlaužo
sen., Dambravos kaime
užaugusius vaikus. Šio
susibūrimo iniciatorė – šio
kaimo senbuvė S. Anelė
(visų draugų švelniai
vadinama Aneliuke).

Ji savo iniciatyva pasistengė surasti Dambravos kaime
augusius vaikystės draugus.
Išties buvo nelengva surasti
juos, išsibarsčiusius po įvairius Lietuvos miestelius, tačiau Aneliukės pastangos nenuėjo veltui. Susirinko nemažas būrys jos vaikystės draugų
(su žmonomis, žentais).
Svečius pasitiko labai gražiai papuošta iškylai skirta
miško aikštelė, kurioje dažnai
laisvalaikį leisdavo visi Dambravos vaikai. Šie kažkada bu-

Liepos 6-ąją nuo ankstyvo
ryto ant Pašlavančio
piliakalnio plevėsavo
Lietuvos trispalvė. Tą dieną
buvo minimas Lietuvos
Karaliaus Mindaugo
karūnavimas – Valstybės
diena.

Senasis piliakalnis sulaukė
daug šventės dalyvių ir sa-

http://www.facebook.com/labirintai

Čiudiškiai – Išlaužo
seniūnijos kaimas, garsus
ne tik jame gimusiais
įžymiais žmonėmis,
tokiais kaip Vytautas
Bubnys ar Matas Šalčius,
tačiau ir šių dienų istorija,
nes kiekvienais metais
liepos 6 dieną kaimo
bendruomenė renkasi ant
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vo galingomis rankomis tarsi
apglėbė juos. Kaip ir kasmet,
šventėje dalyvavo daug svečių: LR Seimo narys Andrius
Palionis, Prienų rajono Valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei
Prienų rajono savivaldybės
tarybos nariai Jonas Vilionis
ir Egidijus Visockas, Šilavoto
seniūnė Neringa Pikčilingie-

nė. Svečiai sveikino visus susirinkusiuosius, linkėjo geros
šventės ir nuotaikos. Šventę
gražiomis eilėmis apie Tėvynę
pradėjo mūsų vaikučiai Matas
ir Ievutė. Dalyvius linksmino Šilavoto laisvalaikio salės
folkloro ansamblis „Akacija“
(vadovė Saulė Blėdienė), dainuojamosios poezijos atlikė-

jas Vytautas Trakymas. Apie
Karalių Mindaugą pasakojo
šventės dalyviai, kurie buvo
pasiskirstę į 4 grupes. Visi
buvo apdovanoti saldžiaisiais
prizais. Šventės dalyvių laukė
staigmena: piliakalnio teritorijoje reikėjo surasti paslėptą senovinį daiktą, pasakyti, kur jis
buvo naudojamas. Susirinkusieji buvo vaišinami troškiniu
bei bulviniais blynais.
Laikas bėgo... Artėjo 21 valanda. Su didele pagarba širdyje giedojome Lietuvos tautinę giesmę. Dar ilgai neskubėjome namo, bendravome vieni
su kitais, dalinomės prisiminimais. Piliakalnio bendruomenės centro informacija

Ant Čiudiškių piliakalnio... Giedojome kartu

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai

www.naujasisgelupis.lt

vaikystės prisiminimais, savo
įvairiomis išdaigomis. Susitikimo vedėja pasidžiaugė, kad

Liepos 6-oji ant Pašlavančio piliakalnio
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vę nedrąsūs berniukai ir mergaitės labai nuoširdžiai dalijosi savo gyvenimo patirtimi,

visi iš šio kaimelio kilę vaikai
tikrai pasiekė nemažai: visi
įgiję išsilavinimą, įvairias profesijas, sukūrę šeimas, augina
anūkus, jiems padeda. Būtų
labai smagu, kad šis pirmas
susitikimas tęstųsi. To linkėjo ir Dambravoje gyvenęs bei
dirbęs Genadijus Savičius,
svečias, kuris nepatingėjo atvykti iš Vilniaus.
Šis susitikimas tikrai suartino seniai susitikusius vaikystės draugus, leido susipažinti
su jų antromis pusėmis.
Nuoširdus ačiū Aneliukei
už jos nuoširdumą, gebėjimą suburti po visus Lietuvos
kampelius išsibarsčiusius vaikystės draugus.
Linkime jai daug stiprybės,
sveikatos ir tikrai nuoširdžios
neapsimestinės šypsenos. Sėkmės Tau linki visi svečiai,
marčios ir žentai (Dambravos
k.). Marti B. Šalčiuvienė

Čiudiškių piliakalnio giedoti
valstybės himną.

Šiemet susirinko ypač didelis būrys iškilmingai nusiteikusių lietuvių. Visus atvykstančius organizatoriai kvietė
pasipuošti šventine atributika,
kurią gamino patys išlaužiškiai
edukacijos metu. Himną giedoti organizatoriai pasiūlė susi-

pynus plaukus į dvi kasas.
Šventė prasidėjo linksma ir
įdomia viktorina, kurios didžiąją dalį prizų laimėjo jaunimas,
buvo klausomasi ilgametės
mokytojos Onos Ratkevičienės skaitomų eilių. Valstybės
himną bendruomenei giedoti
padėjo Ausmos Sakalauskaitės vadovaujamas išlaužiškių
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

choras. Po iškilmingo giesmės
atlikimo Gražučių seniūnaitis
Tautvydas Žukauskas kvietė
visus pasivaišinti kareiviška
koše, o Laura Nikiforovaitė bendruomenei padovanojo
saldų ir gražų „Trispalvį“ tortą.
Šventė buvo jauki, dvasinga ir
patriotiška. Išlaužo laisvalaikio
salės informacija 
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Graikijoje tornadai ir audros su kruša
pareikalavo šešių turistų gyvybių

Prisiriję plastiko nugaišo devyni elniai
Japonijos istorinės sostinės Naros parke prisiriję
plastiko nugaišo devyni elniai, trečiadienį pranešė
viena aplinkosaugos organizacija, perspėjusi, kad
incidentą galėjo nulemti turistų antplūdis. Vieno iš
devynių gyvūnų skrandyje buvo rastas didžiausias
kiekis šiukšlių, svėrusių 4,3 kg.

Šiaurės Graikijoje tornadai ir audros su kruša vėlyvą
trečiadienį pareikalavo šešių turistų gyvybių.
Chalkidikės regione siaučiant smarkiems vėjams
buvo sužeisti dar kelios dešimtys žmonių. Audra truko
vos apie 20 minučių.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Afrikinis kiaulių maras ateina
nelaukiamas
Laima

DUOBLIENĖ
Prieš savaitę laboratorijoje
buvo patvirtinta, kad
Šaltiniškių kaimo (Išlaužo
seniūnija) Juozo Rimo
ūkyje nugaišusi kiaulė
sirgo afrikiniu kiaulių
maru (AKM). Dėl to buvo
nugaišintos ir kitos dvi
kiaulės, sunaikintos
jų gaišenos, atlikta
kiaulių laikymo vietos,
inventoriaus, įrangos
pirminė dezinfekcija bei
imtasi kitų privalomų
veiksmų.

J. Rimo teigimu, jo auginamos kiaulės buvo registruotos, ženklintos, apie jų skai-

čių kas ketvirtį deklaruojama,
ūkininkas laikėsi visų būtinų
saugumo reikalavimų. Tačiau
ūkio savininkas nepatenkintas
veterinarų veiksmais. Pasak J.
Rimo, pirmiausia privatus veterinaras gan abejingai pažiūrėjo į pranešimą apie susirgusios kiaulės ligos simptomus,
o kiaulei nugaišus ją liepė
užkasti. Sukruto tik tuomet,
kai ūkio savininkai pastebėjo, kad serga ir kita kiaulė.
Tuomet liepė skambinti Prienų maisto ir veterinarijos tarnybai. Nesulaukęs atvykstant
prieniškių, vyras apie situaciją
ir savo įtarimus pranešė visą
parą pranešimus priimančiu
nemokamu telefonu Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai.
Pagaliau atvykę veterinarijos specialistai paėmė kraujo
mėginius ir nusiųntė į laboratoriją, iš kur kitądien buvo gautas patvirtinimas, kad
REKLAMA

kiaulės užsikrėtusios AKM
virusu.
„Dabar, kai kiaulės sunaikintos, privalu atlikti viso ūkio
dezinfekciją. Tai atlikti gali ir
pats ūkio savininkas, tačiau
aš esu II grupės invalidas ir
šis darbas – ne mano jėgoms.
Juolab reikia žinoti, kaip tą
dezinfekciją atlikti, turėti priemonių ir reikiamus leidimus.
Man siūlė pačiam susirasti
įmonę, kuri gali šią paslaugą
suteikti, bet gal veterinarijos
specialistai geriau žino, į ką
kreiptis“, – apie prasidėjusias
problemas ir, jo manymu, nesusikalbėjimą su Prienų valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos specialistais pasakojo J. Rimas.

Jis piktinasi, kad kiaulių augintojams keliami didžiuliai
reikalavimai, tačiau prireikus
specialistų pagalbos reikia
laukti labai ilgai ir paskambinti į ne vieną instituciją. Vyrui kelia nerimą ir medžiotojų
pasakojimai, kad miške neretai randama nugaišusių šernų,
kurie netiriami, bet paprasčiausiai užkasami.
Vis tik pačiam J. Rimui
nereikės ieškoti firmos, kuri ūkyje atliks dezinfekciją
– neįgaliam ūkio šeimininkui
paskambinus į Kauno apskrities VMVT buvo pažadėta, kad tuo bus pasirūpinta.
Įstatymai numato, kad kiaulių augintojams atlyginama
ir patirta žala.
Prienų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo veterinarijos gydytojo-inspektoriaus
Artūro Kočano teigimu, šis
prieš savaitę nustatytas AKM

atvejis kiaulių laikymo vietoje
– jau trečias Prienų rajone.
Nors J. Rimo ūkyje paskutinio patikrinimo metu pažeidimų dėl biologinės saugos reikalavimų laikymosi nebuvo
nustatyta, virusas vis tiek pateko į kiaulių laikymo vietą.
Siekiant nustatyti, kaip virusas galėjo patekti į ūkį, atliekamas epizootinis tyrimas,
aplink ligos protrūkio zoną
nustatyta apsaugos ir priežiūros zonos, kuriose vykdoma
intensyvi AKM stebėsena.
Pasak A.Kočano, kiaulių
augintojams nuolat primenama apie biosaugos priemonių
būtinumą. Tačiau tikrinant
ūkius pastebima, kad ne visi
augintojai jų laikosi: daugelyje kiaulių laikymo vietų dezinfekcijos kilimėliai randami
sausi, nes savininkai neturi
dezinfekavimo priemonių, jie
tais pačiais rūbais, su kuriais
eina į tvartą, vaikščioja po
aplinką, termiškai neapdorojami pašarai, vis dar šeriama
žole – tai pagrindinis kelias
virusui patekti į tvartą.
„Dar kartą kartojame, kad
visos tos priemonės reikalingos ne veterinarijos inspektoriui, o pačiam kiaulių laikytojui ir, jeigu jam rūpi jo kiaulių
apsauga, jeigu jis nori, kad virusas nepatektų į tvartą, turi
laikytis būtinų reikalavimų“,
– priminė veterinarijos inspektorius.
Afrikiniu kiaulių maru serga tik naminės ir laukinės
kiaulės, šernai. Kitiems gyvūnams ir žmonėms šią ligą
sukeliantis virusas nepavojingas. Užsikrėtusių kiaulių
mėsą draudžiama vartoti ne
dėl pavojaus užsikrėsti žmonėms, o dėl galimybės, kad
per mėsą, kraują, vidaus organus pavojingas virusas bus
išplatintas už ligos židinio ribų. Afrikinis kiaulių maras
– žmonėms nepavojinga liga.
Jie nesusirgs, net jei suvalgytų
užkrėstos mėsos. Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba
užtikrina gyventojus, jog Lietuvoje parduodama kiauliena
yra saugi vartoti.

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kazys Liniauskas

Manau, kad dėl kiaulių maro su draudimais
persistengiama. Visais laikais prie miško gyvenantys žmonės augino kiaules
ir nieko nenutikdavo, o dabar – draudžiama, liepiama
išnaikinti. Nemanau, kad
kitose šalyse, pavyzdžiui,
Lenkijoje, irgi tokie draudimai galioja, ten gal tik „dėl
vaizdo“ kažkiek kiaulių sunaikina, o kitų mėsą atveža
mums. O kas Rusijoje turi
darytis? Jei užsikrėtusios
kiaulės suserga, užkrečia
kitas ir nugaišta, tai tuoj
Lietuvoje nebeliks kiaulių.
O kaip kitaip, jei viruso nenaikina jokie vaistai. Bus
blogai, aš neįsivaizduoju
gyvenimo be rūkytų lašinukų. Bet, tikėkimės, taip
nenutiks, pavyks užkratą
sustabdyti.

Danguolė Karčiauskienė

Gyvenu kaime, bet kiaulių jau neauginame. Ir aplinkui jau niekas neaugina – bijom maro ir nerizikuojam.
Manau, kad ligą labiausiai
platina šernai, nes kalbama,
kad daug jų negyvų miške
randa, o paskui ir žmonės, ir
gyvūnai virusą parneša į namus. Sako, kad žmogui šis
virusas nepavojingas, bet aš
net įtariamai sergančio gyvūno mėsos nerizikuočiau
valgyti. Gal pavyks „susitvarkyti“ su liga ir vėl kriuksės paršai tvartuose.

Ką žinote apie
afrikinį kiaulių
marą?

Nerijus

Mažai žinau apie šią ligą, tik tiek, kad draudžiama
kiaules auginti. Mėsą perku
parduotuvėje, todėl nebijau
užsikrėsti, be to, girdėjau,
kad žmogui ši liga nepavojinga. Vakcinos nėra, vaistų nėra, tai, manau, virusas
nustos plisti tik tuomet, kai
visi šernai išgaiš ir kiaulių
nebeliks. Tuomet, praėjus
kažkiek laiko, vėl bus leista
kiaules auginti.

Angelė Mickienė

Aš baiminuosi, kad nenusipirkčiau užkrėstos mėsos,
todėl kiaulienos valgau mažiau, perku vištieną, triušieną. Nors sakoma, kad žmogui šitas virusas nepavojingas, bet vis tiek neramu.
Ypač baisu, kad maras jau
ir į Prienų rajoną atėjo. Nesuprantu aš kartais tų kiaulių augintojų – perspėjama,
kad laikytųsi saugos reikalavimų, kad registruotų
kiaules, bet vis tiek atsiranda nekreipiančių dėmesio į
draudimus, nelegaliai auginančių, nugaišus kiaulei
– slapta užkasančių. Patys
kaimo žmonės (ir seniūnai,
seniūnaičiai) turi stebėti kaimynus, ar tinkamai elgiasi
auginantys kiaules, nes susirgus kaimyno kiaulei, liga
ateis ir pas juos.

Prenumeruokite
„Naująjį Gėlupį“
ir neatsilikite nuo
svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių
ir politikos naujienų!

Marija Jakinevičiūtė

Turiu artimųjų, kurie dar
augina kiaules, bet jau baigia jas išskersti. Nors virusas žmogui nepavojingas,
bet mes lengvai galime tapti viruso pernešėjais. Labai
mėgstu vaikščioti po mišką, bet kartu ir baiminuosi, kad neparneščiau užkrato ir netyčia neperduočiau
tiems, kas kiaules augina.
Pirmiausia visi turime elgtis atsakingai ir nesilankyti ten, kur jau nustatytas
kiaulių maras, o auginantys
kiaules ypatingai turi laikytis higienos reikalavimų:
ir persirengti drabužius, ir
dezinfekuoti patalpas, ir t.t.
Norėčiau tikėti, kad ligos
plitimą pavyks sustabdyti,
nereiks laukti, kol išgaiš visos kiaulės ir šernai.

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

2019-07-01 gautas vyro (g. 1970
m.) pareiškimas, kad Prienų r.
Naujosios Ūtos sen. Skriptiškių
k. pavogtas akumuliatorinis
elektrinio aptvaro generatorius.
Nuostolis – 400 eurų.
2019-07-01 apie 18.04 val. gautas pranešimas, kad Veiverių
sen., Papilvio k., Ramunių g.
kaimynas degina šakas, krūmus sodo viduryje. Kaimynas
neklauso prašymų užgesinti
laužą, pranešėjas baiminasi, kad
dėl didelio vėjo nekiltų gaisras.
Vyras degino augalines atliekas,
nesilaikydamas saugių atstumų.
Laužas užgesintas.
2019-07-01 apie 00.30 val.. Prienų r., Jiezne, namuose, konflikto
metu neblaivus (2,11 prom. alkoholio) vyras (g. 1992 m.) smurtavo prieš savo neblaivią (0,38
prom. alkoholio) sugyventinę (g.
1998 m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2019-07-02 apie 20.50 val. gautas pranešimas, kad Stakliškių
sen., Stakliškių k., Trakų g. nuvirtęs medis. Medis patrauktas,
kelio danga nuvalyta.
2019-07-02 gautas vyro (g. 1960
m.) pareiškimas, kad Prienų r.,
Pakuonio sen., Bačkininkėlių
k., atvykęs prie savo statomo
namo, pastebėjo, kad nuplėšta
ir apgadinta ant stulpo buvusi
elektros įvado dėžė. Nuostolis
– 200 eurų.
2019-07-03 apie 21.08 val. gautas pranešimas iš GMP, kad
Prienuose, Stadiono g. medikai
pagal iškvietimą atvyko pas
vyrą (78 m.), sergantį cukriniu
diabetu, tačiau niekas neatidaro
durų. Mano, kad žmogui gali
būti sutrikusi sveikata, reikia
pagalbos atidaryti duris. Ištraukiamosiomis kopėčiomis
patekta į balkoną, pabeldus į
langą žmogus (g. 1930 m.) pats
atidarė duris.
REKLAMA

Rytų Ukrainoje per raketos smūgį
automobilių kolonai žuvo karys

Krašto apsaugos viceministras – naujasis
NATO vadovo pavaduotojas

Vienas Ukrainos vyriausybės karys žuvo ir dar vienas
buvo sužeistas trečiadienį prieštankinei valdomajai
raketai smogus automobilių kolonoje, vežusioje Kijevui
pavaldžios Donecko srities administracijos vadovą.

Krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas
paskirtas NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju
organizaciniam valdymui. Šiose pareigose jis bus
atsakingas už NATO institucinį pokyčių valdymą:
žmogiškųjų išteklių politiką, biudžeto planavimą ir kt.

2019-07-03 apie 9.15 val. gautas
vyro (g. 1985 m.) pareiškimas,
kad Prienų r. Balbieriškio mstl.,
išlaužus plastikines garažo duris,
iš vidaus pavogta automobilinė
priekaba, traktoriukas žolei pjauti MCCULLOCH, žoliapjovė „Husqvarna“, elektrinis siaurapjūklis
„Boch“, aukšto slėgio plovimo
įrenginys „Nilfisk“, indukcinė
kaitlentė „Boch“, poliravimo
mašina, graviravimo mašina su
antgaliais „Dremel“. Nuostolis
– 2 500 eurų.
2019-07-05 gautas pranešimas
iš PK, kad Prienų sen., Mačiūnų
k., Draugų g. kelio Kaunas–Prienai–Alytus 30-ajame km gali užsidegti automobilis, iš po kapoto
rūksta dūmai. Po eismo įvykio
lengvojo automobilio „Volvo
S60“ prietaisų skydelyje svilo
laidai, gaisro požymių nebuvo.
Atjungtas akumuliatorius.
2019-07-05 apie 19.27 val. gautas
pranešimas iš PK, kad Veiverių
sen., Petkeliškių k., Jungties g.
reikia nuo važiuojamosios kelio
dalies patraukti nuvirtusį medį.
2019-07-05 Prienų r., Jiezno
sen., Verbyliškių k., kelio Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė
32 –ame km rastos dvi susidūrę
kelių transporto priemonės.
Pirminiais duomenimis, neblaivus (nustatytas 2,40 prom.
girtumas) vyras (g. 1970 m.,
gyv.. Prienų r.), vairuodamas
kelių transporto priemonę AUDI
100, bet neturėdamas teisės ją
vairuoti, atsitrenkė į sustojusią
transporto priemonę CITROEN
C5, priklausančią Kaune gyv. moteriai ir vairuojamą blaivaus vyro
(g. 1987 m. , gyv. Kaune). Eismo
įvykio metu žmonės nesužaloti,
bet apgadintos abi transporto
priemonės. Neblaivus vairuotojas sulaikytas 48 val.
2019-07-07 apie 19 val. Prienų r.,
Giniūnų k., gyvenamojo namo
prieškambaryje, konflikto ir
išgertuvių metu neblaivi (3,03
prom. alkoholio) moteris (g.
1969 m.) smurtavo prieš savo
neblaivų (2,51 prom. alkoholio) sugyventinį (g. 1962 m.).
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta
į areštinę.
2019-07-07 apie 22.10 val. Prienų
r., Pociūnų k., kelio važiuojamojoje dalyje rastas mirusio vyro
(g. 1946 m.) kūnas, nubrozdintu
pakaušiu. Įvykio aplinkybes
aiškinasi policija.

Po Dzūkiją pasižvalgius
ATKelta IŠ 1 p.

Dzūkijos sostinė
– nuo legendų iki
aukščiausio pėsčiųjų
tilto
Vos 30 km nuo Prienų –
Dzūkijos sostinė Alytus. Šeštasis pagal dydį Lietuvos
miestas kviečia pasivaikščioti rožynais garsėjančiame

tas nesuskaičiuojama gausybe
legendų.
I tūkst. viduriu – XIV a. datuojamu piliakalniu, ant kurio
kadaise stovėjo medinė Alytaus pilis, galima pasigrožėti
ir nuo Alytaus vizitine kortele tapusio Baltosios rožės tilto. Tai aukščiausias pėsčiųjų
ir dviračių tiltas Lietuvoje. Jo
aukštis – 38,1 m, ilgis – 260

Pėsčiųjų tiltas

Miesto sode, aplankyti šalia,
Kurorto parke, stovintį tautos
kančių įamžinimo memorialą „Nurimęs varpas“. Netoli
ir 1929 m. pastatyta Laisvės
angelo skulptūra. Kiek toliau
nuo centro – Sakurų alėja ir
buvusi Alytaus miesto sinagoga. Alytus garsėja parkais,
todėl turint laiko galima aplankyti Jaunimo ir Likiškių

m. Abiejų miestą dalijusio
Nemuno krantų dviračių takus sujungęs tiltas atidarytas
2016 m. birželio 4 d. Jis pastatytas ant buvusio geležinkelio
tilto liekanų.
Keliaujant tiltu galima rasti ir meilės kelią, kuris „pasiskolintas“ iš Aristotelio filosofijos.
Alytiškiai juokaudami di-

įsikūręs Nemuno ir Merkio
upių santakoje, didžiųjų ano
meto kelių iš Vilniaus į Krokuvą ir iš Kauno į Gardiną

riją, čia gyvenusius ir gyvenančius žmones.
Po muziejumi yra išlikęs ir
restauruotas rotušės bokšto

Merkinės piramidė

kryžkelėje. Rašytiniuose šaltiniuose Merkinė pirmą kartą buvo paminėta prieš 660
metų – 1359 m. O prieš 450
metų – 1569 m. gruodžio 7
d. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas Knyšine
Merkinei suteikė Magdeburgo miesto teises. Merkinės
gyventojai amžiams buvo
išlaisvinti „nuo bet kokios
vaivadų, kaštelionų, seniūnų,
valdytojų, teisėjų, pateisėjų
ir kitų Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės pareigūnų ir
jų vietininkų valdžios ir viešpatavimo“, gavo savivaldą,
miesto antspaudą su vienaragiu, naudodamiesi privilegija,
išsirinko miesto valdžią, teismą, išgrindė miesto gatves,
pasistatė rotušę...
Šiandien Merkinė – tvarkingas ir atsinaujinęs miestelis, kurio centre, kadaise
stovėjusios rotušės vietoje,
įrengtas muziejus. Muziejuje lankytojus pasitinka šiuolaikiškai įrengta ekspozicija,

rūsys, į kurį būdavo įmetami
prasiskolinę ar kitaip mažaii
prasikaltę tuometiniai Merkinės gyventojai. Galima į
miestelį pažvelgti ir iš muziejaus bokšto. Šalia muziejaus
pastatytas buvusios rotušės
sumažintas maketas.
Priešais muziejų, kitoje
aikštės pusėje – vienas seniausių ir garsiausių Merkinės
pastatų, kuriame 1648 m. gegužės 19–20 d. mirė Lietuvos
ir Lenkijos valstybės karalius
Vladislovas Vaza. Šiaurės karo metu šiame pastate buvo
apsistoję Rusijos caras Petras
I. 1702 m. balandžio 17 d. pakeliui į Lenkiją, švedams užėmus Merkinę, Vazos name,
kol buvo „renčiami keltai kariuomenei per Nemuną perkelti“, savaitei apsistojo Švedijos karalius Karolis XII.
Kas nežino Merkinės piliakalnio! Užlipti ir pasižvalgyti
į Merkio ir Nemuno upių santaką stabteli ko ne kiekvienas
važiuojantis pro šalį. Ant 30
metrų aukščio kalvos maž-

Rotušės maketas
prie muziejaus

Vazos namas

parkus. Besidomintys istorija
visą informaciją gali rasti Alytaus kraštotyros muziejuje.
Alytaus piliakalnis – šimtmečius menantis miesto įkūrimo liudininkas. Tai istorijos
ir kultūros paminklas, kurio
papėdę puošia skulptūrų ekspozicija „Alytaus piliakalnio
protėviai“. Piliakalnis apipin-

džiuojasi, kad jie gyvena Dzūkijos sostinėje, o šio etnografinio regiono didžiausias miestas – Vilnius.

Merkinė mini 450
metų jubiliejų
Nuo Alytaus pavažiavus
35 km Druskininkų link užsukame į Merkinę. Miestelis

Muziejuje

kurioje gausu senų autentiškų eksponatų, o seniausi šiose
vietovėse aptikti radiniai mena akmens amžiaus stovyklas,
mezolito ir neolito epochas.
Puikiai sutvarkytame muziejuje galima ne tik pasigėrėti
informatyvia ekspozicija, bet
ir išgirsti daug įdomių gido
pasakojimų apie krašto isto-

daug 1,2 tūkst. kvadratinių
metrų ploto aikštėje stovėjo
viena svarbiausių Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
pilių Strateginis trikampis
Vilnius – Kaunas – Merkinė
tuo metu sudarė pagrindinę
Lietuvos gynybos sistemą.
Manoma, kad čia stovėjusioje
NUKelta Į 5 p. 

kelionės 
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Italijos vicepremjeras neigia gavęs pinigų

Černobylio reaktoriaus naujasis apsauginis
gaubtas oficialiai perduotas Ukrainai

Italijos vicepremjeras Matėjus Salvinis trečiadienį paneigė
gavęs kokių nors pinigų rinkimų kampanijos finansavimui
iš Rusijos investuotojų, po naujienų svetainėje „BuzzFeed“
paskelbtų įtarimų, kad vienas iš jo artimų patarėjų tuo
tikslu rengė slaptus susitikimus Maskvoje dėl maždaug 3
mln. tonų Rusijos naftos pardavimo Italijos ENI.

Po Dzūkiją pasižvalgius
ATKelta IŠ 4 p.
Merkinės pilyje Jogaila pasirašė Magdeburgo miesto teisių suteikimo privilegiją Vilniaus miestui.
Dar nuostabesni vaizdai
atsiveria užlipus į 25 metrų aukščio apžvalgos bokštą. Nemuno kraštovaizdžio
draustinyje pastatytas apžvalgos bokštas yra metalinis,
jį laikančios kolonos, kaip
aplink augančių pušų kamienai, nulaibėję ir nudažytos tokia pat spalva. Lipant galima
sustoti keliose aikštelėse, iš
kurių atsiveria skirtingi vaizdai. Nors bokštas, atrodo, tvirtai laikosi ant metalinių „kojų“, tačiau visi pastebi, kad
jis, kaip ir aplinkiniai medžiai,
truputį siūbuoja.
Nuo bokšto viršaus galima
apžvelgti didžiausią Dzūkijos
nacionaliniame parke Pastraujo salą, pažvelgus į pietryčius matosi daugiau nei prieš
šimtą metų statytas tiltas per
Nemuną.
Merkinėje galima aplankyti Švč. Mergelės Marijos į
dangų Ėmimo bažnyčią, memorialą Dainavos apygardos
partizanams, Merkinės žydų
sinagogų vietą, senąsias žydų kapines, Holokausto aukų
kapus, keramikos centrą „Vienaragių šilas“ ar mistiniais pasakojimais apipintus Jonionių
akmenis. Merkinėje mokėsi
Vincas Krėvė-Mickevičius,
todėl jo vardu pavadinta Merkinės vidurinė mokykla, o jos
kieme pastatytas paminklas
rašytojui.

nūs, ką tik pagaminti ir, kaip
mums pasirodė, „navatnesni“.
Bistro darbuotoja pasakojo,
kad meniu kasdien vis kitoks,
jis priklauso nuo to, kokių
šviežių produktų turi šeimininkės, o patiekalai atspindi
Merkinės istoriją, nes miestelyje kadaise gyveno ne tik
lietuviai, bet ir vokiečiai,
lenkai, rusai, žydai, totoriai.
Patiekalams ruošti, kaip ir
dera Dzūkijoje, naudojama
daug grikių, grybų, uogų,
įvairių prieskoninių žolelių,
žuvies. Vienas bene labiausiai „kitoniškas“ patiekalas
– šmalcas. Ši užtepėlė gaminama iš spirgučių, svogūnų, prieskoninių žolelių
ir obuolių.

REKLAMA

Zervynos – unikalus
kaimas, kuriame
laikas tarsi sustojo
Asfaltuotais keliais ir žvyrkeliais pavažiavus dar 35
km įvažiuojame į Zervynas.
Dzūkijos nacionalinio parko
teritorijoje, Dainavos girios
apsuptyje abipus Ūlos upės

Merkinės piramidę
per metus aplanko
daugiau nei 50
tūkst. lankytojų
Prie kelio, vedančio
Druskininkų link, yra nuoroda, kad iki Merkinės piramidės – 1 kilometras. Piramidė ir du kryžiai, kurie,
kaip teigiama, koncentruoja
subtiliąją dvasinę energiją ir
perteikia lankytojams, yra
po stikliniu gaubtu, Dzūkijos miškų apsuptyje. 2003 m.
Česukų kaime pastatyta piramidė, nors ir vertinama prieštaringai, kasmet sulaukia daugiau nei 50 tūkstančių lankytojų. Vieni čia randa dvasinę
ramybę, kiti tiki, kad pasveikti
padėjo meditavimas ir maldos
šioje ypatingoje erdvėje. Yra
tokių, kurie užsuka tik smal-

Zervynos

Kur pavalgyti ar nors kavos
išgerti – pasirinkimas nedidelis. Miestelyje tėra viena maitinimo įstaiga – bistro „Šilo
kopa“. Nors kainos panašios
į didmiesčių senamiesčių kavinių, bet patiekalai tikrai ska-

žių) stoginė, Angelo paviljonas ir kt.

sumo vedami ir jokiais stebuklais netiki.
2009 m. piramidė buvo apgaubta kupolu, pastatyti trys
kryžiai, vėliau iškilo ir daugiau naujų statinių: Pažinimo vartai, Dėkingumo (kry-

Merkinės apžvalgos bokštas

įsikūręs etnografinis gatvinis
Zervynų kaimas 2010 m. paskelbtas respublikinės reikšmės architektūros paminklu.
Kaime – 48 sodybos, iš jų
8 – etnografinės, saugomos
valstybės.
„Pirkios dar stovi, tik daugumoje niekas negyvena.
Kaime liko gal kokia dešimt
gyventojų. Tiesa, vasaros savaitgaliais būna daugiau – senelių ir prosenelių statytas
trobas trumpam atrakina jų

Zervyniškis Antanas Tamulevičius

palikuonys“, – pasakojo save
paskutiniu tikru zervyniškiu
laikantis Antanas.
Antano pavardė itin dažna
Zervynose (ir visame Varėnos
krašte) – Tamulevičius. Tuo
galima įsitikinti pavaikščiojus

Ukraina ir jos partneriai europiečiai trečiadienį oficialiai
paskelbė naujo metalinio gaubto, uždengusio liūdnai
pagarsėjusios Černobylio elektrinės sprogusį bloką,
eksploatacijos pradžią ir du dešimtmečius plėtoto jo
statybų projekto įgyvendinimą.
po kapines, kur ko ne kas ant
antro paminklo įrėžta Tamulevičių pavardė. Juokaujame,
kad Zervynas priderėtų vadinti Tamulevičynais.
Zervynose gimęs buvęs
mokytojas ne vieną dešimtmetį gyveno ir dirbo Varėnoje, o išėjęs į pensiją grįžo į
gimtinę. Iš pradžių gyvendavo tik vasaromis, o dabar ir
žiemą retai kada į Varėną nuvažiuoja. Ir Antanienė – iš
Kupiškio kilusi Regina – čia
jau tapo sava. Ir dzūkuoja
kaip vietinė, ir grybavimo
bei uogavimo tradicijas bei
kitus papročius įsisavino.
Ji ne vienintelė, kuri „prigijo“ Zervynose. Zervyniškiai didžiuojasi, kad jų
kaime nuo 1972 m. kelis
dešimtmečius gyveno iš
Žemaitijos kilęs rašytojas
Juozas Aputis (1936–2010),
ne tik į savo herojų gyvenimus perkėlęs daug iš vietinių išgirstų istorijų, bet ir
rūpinęsis zervyniškių problemomis.
„Dabar mes kaime – didžiausi ūkininkai, mat kelias
vištas auginame“, – juokavo
Antanas, nes jau seniai kaime neliko nei vienos karvės,
nekriuksi nei vienas paršelis.
Jis pasakojo, kad vaikystėje su kitais kaimo vaikais ganydavo kaimo karves ir net
kiaules. Tuomet karvių priskaičiuodavo daugiau nei septynias dešimtis. Ganyklų arti
nebuvo, nes „ant pieskų“ ne
kažin kas auga, todėl karves
ganydavo už kelių kilometrų
nuo kaimo esančiose miško
laukymėse. Ir šieno nelabai
buvo iš ko sudžiovinti – šienaudavo Čepkelių raisto žolynus. Išdžiovinti vasarą pavykdavo, bet šienas, sukrautas į
kūgius, laukdavo žiemos, kad
„ant ledo“ parsivežtų. Nelabai
sočios karvės ir pieno duodavo nedaug. Pasak Antano, iš
kelių karvių vos kibirą primelždavo. Daržų šalia pirkių
ne tik dabar nesimato – jų ir
seniau nebūdavo. Daržai būdavo sodinami šalia Ūlos, kur
šiek tiek derlingesnė žemė.
„Seniau miškas būdavo pilnas uogų ir grybų, todėl tikrai
jis maitino vietinius. Zervynose kadaise buvo ir supirkimo

punktas, į kurį grybautojai
kasdien sunešdavo po toną
lepeškų (voveraičių). Dabar
ir grybų sumažėjo, ir grybauti nebeliko kam. Ir ne tik šiais
metais, kai sausra užklupo“,
– dzūkų gyvenimo būdą atskleidė senbuvis. Jis pasakojo, ir kaip moterys į Čepkelius spanguoliauti traukdavo
– per dieną pririnkdavo tiek
uogų, kad vos išklampodavo iš pelkynų su nešuliais ant
nugaros, kur pavakare jų parvežti su vežimais atvažiuodavo vyrai.
Pavaikščiojus po kaimą
akys užkliūva už keistai išdėstytų medinių pastatų. Pasirodo, taip yra todėl, kad carui įvedus Dūmo mokestį po
vienu stogu, turinčiu vieną
kaminą, apsigyvendavo po
dvi šeimas. Tik tvartai ir kiti
ūkiniai pastatai išduoda, kad
čia ūkininkaudavo ne po vieną gaspadorių.
Stebina ir prijuostėmis, arba kaip sako vietiniai, kvartukaičiais, papuošti kryžiai.
Seniau taip kryžius per vestuves papuošdavo jaunamartės, prašydamos tvirtos santuokos, sveikų vaikų. Kartais
prijuostes užrišdavo ir norinčios ištekėti merginos. Nors
kaime ir neliko nuotakų, bet,
pasak Antano, vietinės moteriškės šią tradiciją puoselėja
ir prižiūri, kad kvartukaičiai

būtų išskalbiami arba atnaujinami.
Zervynų kaimą gerai žino
ne tik plaukiojimo baidarėmis mėgėjai (čia yra ir baidarių nuomos punktas), dažnai
plaukiantys sraunia ir vandeninga Ūla, bet ir kino mylėtojai. Mat kaime buvo filmuojami net du filmai – 1965 m.
„Niekas nenorėjo mirti“ ir
1981 m. „Faktas“.
Deja, Zervynose ne tik filmų seniai niekas nebesuka,
bet ir baidarininkų labai sumažėjo. Pasak Antano, dar
prieš keletą metų baidarių
Ūloje savaitgaliais būdavo
kaip automobilių autostradoje, o dabar – vos viena kita.
Kad unikalusis kaimas dar
gyvuos, rodo ne tik atnaujinami kryžiai, skalbiami kvartukaičiai ir veikiantis baidarių
nuomos punktas. Naujam
gyvenimui prieš porą metų
pradėta prikelti viena apleista
sodyba teikia vilčių, kad naujakurių bus ir daugiau.
Sunku pamatuoti, daug ar
nedaug pamatėme per dieną,
kiek dzūkų svetingumo patyrėme, kokių naujų įspūdžių
parsivežėme... Kilometrus suskaičiavome – 220. Į Dzūkiją
dar sugrįšime! Ne tik pasižiūrėti, kas naujo senajame Zervynų kaime, bet ir aplankyti
Varėną, Puvočius, Marcinkonis, Subartonis...

Kryžiai su kvartukaičiais
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Bulgarija pirks aštuonis naikintuvus F-16

Europos policija išardė moterų prekyba
užsiėmusią suomių vadovaujamą grupuotę

Bulgarija įsigis aštuonis amerikiečių gamybos naikintuvus
F-16, pakeisiančius pasenusius Sovietų Sąjungoje
pagamintus lėktuvus MiG-29. JAV bendrovės „Lockheed
Martin“ gaminami orlaiviai, jų nešamos „oras–oras“ tipo
raketos ir vizualizacijos bei žvalgymo sistemos kainuos
1,26 mlrd. dolerių (1,12 mlrd. eurų).

Europos policijos pareigūnai suėmė šešis asmenis, kaip
įtariama, priklausančius suomių vadovaujamai prekyba
moterimis užsiimančiai grupuotei, ir konfiskavo beveik
3 mln. eurų jos turto keturiose šalyse. Taip pat įtariamieji
suimti Ispanijoje, Maltoje, Rumunijoje.

Naujai ištyrinėtos liekanos paankstino
pirmykščių žmonių išėjimo iš Afrikos datą
Už Afrikos ribų rasta
210 tūkst. metų
senumo kaukolė buvo
pripažinta seniausiomis
ne Juodajame žemyne
aptiktomis šiuolaikinių
žmonių liekanomis ir rodo,
kad mūsų tiesioginiai
protėviai į Europą atvyko
daugiau kaip 150 tūkst.
metų anksčiau nei
manyta, trečiadienį
paskelbė mokslininkai.

Šis netikėtas atradimas keičia įsivaizdavimą, kaip šiuolaikiniai žmonės apsigyveno Eurazijoje ir suteikia argumentų prielaidai, kad per
dešimtis tūkstančių metų įvyko
kelios Homo sapiens migracijos
iš Afrikos, bet ne
visos jos buvo sėkmingos.
Pietryčių Europa jau seniai
laikoma svarbiu
šiuolaikinių žmonių judėjimo iš
Afrikos koridoriumi. Vis tik iki
šiol Senajame žemyne nebuvo rasta senesnių kaip maždaug 50 tūkst.
metų Homo sapiens buvimo
pėdsakų.
Tačiau esama apsčiai radinių, kad Senajame žemyne
anksčiau gyventa neandertaliečių – ankstyvųjų žmonių
giminaičių.
Graikijoje esančiame Apidimos urve praeito amžiaus
8-ame dešimtmetyje rastos
suakmenėjusios, bet smarkiai
apgadintos kaukolės anksčiau
buvo laikomos neandertaliečių liekanomis.
Tačiau neseniai viena tarptautinė mokslininkų grupė iš
naujo ištyrė šias kaukoles,
naudodamos modernius kompiuterinio modeliavimo ir urano datavimo metodus. Tyrimų
išvados buvo paskelbtos žurnale „Nature“.
Viena iš jų, pavadinta „Apidima 2“, pasirodė esanti 170
tūkst. metų senumo ir tikrai
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priklausė neandertaliečiui.
Tačiau mokslininkai labai
nustebo išsiaiškinę, kad antroji kaukolė – „Apidima 1“
– yra senesnė už kartu rastąją mažiausiai 40 tūkst. metų.
Be to, buvo nustatyta, kad ji
priklauso Homo sapiens individui.
Tai reiškia, kad ši kaukolė
yra neginčijamai seniausia iš
Europoje rastų šiuolaikinių
žmonių liekanų, taip pat senesnė už bet kokias kitas Homo sapiens liekanas, rastas ne
Afrikoje.
„Tai rodo, kad ankstyvoji
Homo sapiens sklaida iš Af-

rikos ne vien vyko anksčiau,
prieš daugiau kaip 200 000
metų, bet ir geografiškai siekė toliau, iki pat Europos“, –
naujienų agentūrai AFP sakė
Vokietijos mieste Tiubingene
įsikūrusio Eberhardo Karlso
universiteto paleoantropologė Katerina Harvati.
„Anksčiau šito neįtarėme, ir
tai sukelia padarinių tų senovinių grupių populiaciniams
judėjimams“, – aiškino ji.
Kaukolei „Apidima 1“ nebūdingi su neandertaliečiais
siejami klasikiniai požymiai,
įskaitant išsiskiriantį pakaušio
atsikišimą, primenantį į kuodą
surištus plaukus.

Daugkartinės
migracijos?
Manoma, kad hominidai
– didžiųjų žmogbeždžionių
grupė, apimanti Homo sapiens ir neandertaliečius – išsivystė Afrikoje prieš daugiau
kaip 6 mln. metų. Iš Juodojo

žemyno į kitas pasaulio sritis
jie pasklido keliomis migracijos bangomis, iš kurių ankstyviausia buvo maždaug prieš 2
mln. metų.
Seniausia Afrikoje rasta
prie Homo genties priskiriamo individo fosilija – Etiopijoje aptiktas žandikaulis – datuojama 2,8 metų.
Europoje Homo sapiens
visiškai išstūmė neandertaliečius maždaug prieš 45–35
tūkst. metų. Ilgai manyta, kad
šis procesas vyko palaipsniui,
abiem rūšims tūkstančius
metų gyvenant kartu ir netgi
kryžminantis.

Tačiau Graikijoje rasta kaukolė leidžia manyti, kad Homo sapiens iš Afrikos į Pietų
Europą iškeliavo „daugiau
nei vieną kartą“, sakė Niujorko universiteto antropologijos
profesorius Ericas Delsonas
(Erikas Delsonas).
„Tikriausia buvo ne vienas
hominidų išėjimas iš Afrikos,
per kurį buvo apgyventa Euraziją, o keli sklaidos atvejai, ir kai kurie jų nevirsdavo
nuolatiniu apsigyvenimu“,
– aiškino E. Delsonas, nedalyvavęs „Nature“ aprašytame
tyrime.
K. Harvati savo ruožtu sakė, kad datavimo ir genetikos
metodų pažanga gali toliau
keisti supratimą, kaip mūsų
priešistoriniai protėviai išplito po visą pasaulį.
„Manau, pastarojo meto paleoantropologijos pasiekimai
parodė, kad ši sritis tebėra kupina staigmenų“, – pažymėjo
ji. AFP-BNS

Sekmadienio vidudienio malda.
Džiaugsmas ir misija
Sekmadienio vidudienio
maldos susitikime, kreipdamasis į maldininkus šv. Petro
aikštėje, popiežius Pranciškus
komentavo dienos Evangeliją
apie 72 mokinių siuntimą (žr.
Lk 10). Pats skaičius turbūt
simbolizuoja visas tautas: tai
Pradžios knygoje išvardintų tautų skaičius (žr. Pr 10).
Šis siuntimas tarsi iš anksto
kalba apie Bažnyčios misiją skelbti Evangeliją visoms
tautoms. Siųsdamas savo
mokinius Jėzus sako: „Pjūtis
didelė, o darbininkų maža.
Melskite pjūties šeimininką,
kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“.
„Šis Jėzaus prašymas visada galioja“, – sakė popiežius. – „Visada turime melsti pjūties šeimininką, Dievą
Tėvą, kad siųstų darbininkų
į tą lauką, kuris yra visas pasaulis. Kiekvienas iš mūsų tai
turi daryti atvira širdimi, misionieriškai nusiteikęs. Mūsų
malda neturi apsiriboti mūsų
poreikiais, mums būtinais
dalykais: malda yra iš tiesų
krikščioniška, kai aprėpia visumą.“
Siųsdamas mokinius Jėzus jiems suteikia tikslius

nurodymus: melskitės, eikite, nesineškite piniginės nei
krepšio, tarkite: „Ramybė
šiems namams!“, pasilikite
tuose namuose, nesikilnokite iš namų į namus, gydykite
to miesto ligonius ir sakykite
visiems: „Jums čia pat Dievo
karalystė!“, o jei jūsų nepriims, išėję į aikštę tarkite...
Šie nurodymai, pasak popiežiaus Pranciškaus, rodo,
jog misija remiasi malda ir
yra keliaujanti. Ji nestovi vietoje. Ji reikalauja atsisakymo ir neturto, ji teikia taiką
ir gydo, nes tokie yra Dievo
Karalystės ženklai. Ji nėra
prozelitizmas, bet skelbimas
ir liudijimas, kuris turi būti
nuoširdus. O jei skelbimas
yra atmetamas, reikia evangelinės laisvės eiti kitur, perspėjus apie tokio atmetimo
pasekmes, tačiau nepasmerkus ir neprakeikus.
Taip išgyvenama Bažnyčios
misija pasižymės džiaugsmu.
„Septyniasdešimt du sugrįžo
ir su džiaugsmu kalbėjo...“,
pažymi evangelistas. Šio
džiaugsmo pagrindas yra ne
tiek skelbimo sėkmė, kiek,
pastebi pats Viešpats, kad jų
„vardai įrašyti danguje“.
Tai vidinis ir nesunaikinamas džiaugsmas bei sąmoningumas dėl to, kad jie buvo
pašaukti Dievo sekti paskui
Jo Sūnų. Tai buvimo mokiniais džiaugsmas.
Pranciškus pakvietė kiekvieną savo klausytoją atsiminti, kad krikšto metu ir jų
vardai buvo įrašyti danguje,
Tėvo širdyje. Šios dovanos
suvokimas ir džiaugsmas
mus, mokinius, paverčia ir
misionieriais, kurie eina Jėzaus draugijoje, mokosi iš Jo
gyventi dėl kitų, būti laisvais
nuo savęs ir savo nuosavybės. Šventasis Tėvas pakvietė
prašyti Dievo Motinos susti-

prinimo ir pagalbos misijoje
skelbti Dievo meilę.
Sukalbėjus vidudienio maldą popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į keletą įvykių
pasaulyje. Visų pirma, prieš
keletą dienų įvykusią lėktuvo ataką prieš migrantų sulaikymo centrą Libijoje, kurios
metu žuvo ir buvo sužeista
daug bejėgių, vargšų žmonių. Popiežius paprašė maldos už juos.
„Tarptautinė bendruomenė
negali toleruoti tokių baisių
dalykų. Meldžiu už aukas,
tegu taikos Dievas priima velionius ir paremia sužeistuosius. Linkiu, kad plačiai būtų
sukurti kordinuojami humanitariniai koridoriai tiems, kuriems labiausiai reikia. Taip
pat prisimenu visas aukas, neseniai žuvusias Afganistane,
Malyje, Burkina Fase ir Nigeryje. Melskimės kartu“, – paprašė popiežius ir susikaupė
trumpai maldai. Kiek vėliau
popiežius pasveikino įvairias
maldininkų grupes ir visiems
palinkėjo gerų pietų.
VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
Tėvas Filemonas kartą žiūrėdamas į kaimo aikštelėje
linksmai žaidžiančius vaikus
suprato tik mažai pažengę
tobulumo link. Jis vaikų paklausė:
– Ką gi taip linksmai žaidžiate?
– Mes žaidžiame, kas geriausiai sumeluos.
– Och, – atsiduso tėvas,
– mano laikas tokių žaidimų
niekas nežaidė!
– Šaunuolis, tėve, tu laimėjai, – ėmė šaukti vaikai.
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Saulės elektrinėms ir šildymo katilams
– papildomi 5,5 mln. eurų

Automobilių pardavimai Kinijoje
smunka jau ilgiau nei metus

Atsižvelgiant į didelį gyventojų susidomėjimą ir gausų
paraiškų skaičių, Energetikos ministerija papildomai
skyrė Europos Sąjungos (ES) lėšų nedidelės galios
saulės elektrinėms įsirengti bei seniems šilumos
gamybos įrenginiams pasikeisti.

Birželio mėnesį automobilių pardavimai Kinijoje
susitraukė 7,8 proc. tebesitęsiant prekybos karui su
Vašingtonu ir tebelėtėjant ekonomikos augimui. Tai
gali įtakoti gamintojus patiriančius didesnes išlaidas
pereinant prie elektrinių transporto priemonių.
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Prenumeruojamas

20-ojo „Nemuno galiūno“ čempionato
nugalėtojas – Vidas Blekaitis

SKAITYTOJŲ nuotr.

„Tautiška giesmė“ skambėjo jau
dešimtą kartą
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Liepos 6-ąją Lietuvos
gyventojai ir įvairiausiose
pasaulio vietose
gyvenantys lietuviai
dešimtą kartą vienu metu
21 val. iškilmingai giedojo
„Tautišką giesmę“.

Galima drąsiai sakyti, kad
Karaliaus Mindaugo karūnavimo arba Valstybės dieną giedamas tautos himnas
– graži ir prasminga Lietuvos
žmonių sukurta ir dešimtmetį
besitęsianti tradicija. Mes tuo
didžiuojamės, nes esame vienintelė tauta pasaulyje, kuri
kasmet tą pačią valandą kartu
gieda savo šalies himną, kuris
apskrieja visą Žemės rutulį.
Karalius Mindaugas buvo
vienintelis karūnuotas Lietuvos valstybės karalius, iškilmingai vainikuotas 1253 metų
liepos 6 dieną. Šis jo karūnavimas užbaigė valstybės kūrimą,
o Lietuvą pripažino to meto
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pasaulis.
Kaip ir daugelį metų, birštoniečiai ir kurorto
svečiai,minėdami šią visai Lietuvai svarbią datą, liepos 6-ąją,
rinkosi prie Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Vytauto paminklo, Vytauto kalno papėdėje.
Daugelis buvo pasipuošę tautiniais rūbais, turėjo rankose
Valstybines vėliavas. Liepos 6osios vakaras buvo itin ramus,
jaukus ir iškilmingas, jautėsi
visų čia susirinkusių žmonių
bendrumo jausmas. Vieni buvo įsitaisę grupelėmis ant pievutės, kiti – su šeimomis, su
vaikais gražiai leido laiką bendraudami tarpusavyje.
Iki pat 21 val. prie Nemuno
skambėjo lietuviškos dainos,
kurias atliko folkloro ansamblis „Raskila“, vadovaujamas
Romos Ruočkienės.
Kaip niekad gausiai susirinkusius giedoti „Tautišką
giesmę“ sveikino Birštono
savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, primindama šios dienos reikšmę dabartiniam mūsų

gyvenimui.
21 val. „Tautišką giesmę“
pradėjo Kauno Prisikėlimo bazilikos choras „In Vivo Dei“,
kuris vėliau atliko dar keletą
savo repertuaro dainų.
Birštone paminint Karaliaus Mindaugo karūnavimo
dieną vyko 20-asis tarptautinis galiūno turnyras „Nemuno galiūnas“, o Birštono Šv.
Antano Paduviečio bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios
už Lietuvą ir vyko sakralinės
muzikos festivalio „Gaudete
Birštonas“ koncertas, kuriame dalyvavo dainininkė Inesa Semėnaitė-Rutkauskienė
ir saksofonininkas Kasparas
Bagdonas.
Gražus ir jaukus vakaras tęsėsi, nes nemažai žmonių panoro pažiūrėti po atviru dangumi demonstruojamą Donato Ulvydo filmą „Valstybės
paslaptis“.
2019-ieji Lietuvai ypatingi
ir tuo, kad balandžio mėnesį
LR Seimas paskelbė liepos 6ąją ne tik Valstybės, Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo, bet ir „Tautiškos giesmės“ diena.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Liepos 6-ąją, Lietuvos
karaliaus Mindaugo
karūnavimo arba Valstybės
dieną, Birštone kasmet
vyksta tarptautinis
„Nemuno galiūno“
turnyras. Šiemet šis
sportinis renginys, kuriuo
pažymima iškili mūsų
valstybės diena, Birštono
vasaros estradoje vyko jau
20-tą kartą.

Po Birštono savivaldybės
mero pavaduotojo Vyto Kederio sveikinimo kalbėjęs
„Nemuno galiūno“ iniciatorius, Birštono stipriausias ir
galingiausias žmogus Vidas
Blekaitis prisiminė pirmus
turnyrus ir jų dalyvius, kaip
reikėjo turnyrams ruoštis, ko-

kias sugalvoti rungtis.
Pristačius visus 10 dalyvaujančių stipriausių Europos šalių vyrų – svečius
Robertą Cyrwus (Lenkija),
Mihkel Raadik (Estija), Didzis Zarinč (Latvija), Jevgenijų Savčenko (Baltarusija),
Olegą Pylypiak(Ukraina) ir
Lietuvos žinomus stipruolius
Luką Mataitį (Radviliškis),
Dainių Repšį (Rokiškis), Donaldą Andriulį (Kaišiadorys),
Mindaugą Jarą (Vilnius) ir Vidą Blekaitį (Birštonas), buvo
sugiedota „Tautiška giesmė“,
o birštonietis Vidas Blekaitis
aplink aikštę žingsniavo nešdamas valstybinę vėliavą.
Pirmąją rungtį – rąsto kėlimą pagal ištrauktus burtus
teko pradėti Lukui Mataičiui,
po jo į kovą stojo Vidas Blekaitis.
Rąsto kėlimo rungtyje ge-

riausiai pasisekė galiūnui iš
Lenkijos Robertui Cyrwus,
kuris 170 kg rąstą pakėlė 7
kartus. 160 kg sveriantį rąstą 6 kartus pakelti pavyko
dar trims stipruoliams: Vidui
Blekaičiui, Olegui Pylypiak ir
Didzisui Zarinč.
Antroji rungtis buvo ir įdomi, ir sunki, mat reikėjo traukti sunkiasvorį vilkiką. Sunku
pasakyti, kas lemia sėkmę,
tačiau šioje rungtyje geriausiai pasirodė Dainius Repšys.
Vidas Blekaitis buvo antras,
o lenkas Robertas Cyrwus
– trečias.
Po dviejų rungčių paaiškėjo
lyderių trejetas – lenkas Robertas Cyrwus buvo surinkęs
18 taškų, Vidas Blekaitis – 17,
o Dainius Repšys – 13,5 taško. Vidui reikėjo rimtai susirūpinti, nes svečias iš LenkiNUKelta Į 9 p. 
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V. Zelenskis apdovanojo Černobylio
katastrofos likvidatorius

Per Sirijos režimo aviacijos smūgius šiaurės
vakaruose žuvo 7 žmonės

Ukrainos prezidentas teikė Auksinės žvaigždės ordinus
avarijos Černobylio atominėje elektrinėje trims
likvidatoriams bei suteikė jiems Ukrainos didvyrių vardus.
Po sprogimo, jie nuleido vandenį iš baseino po suniokotu
reaktoriumi ir tokiu būdu užkardė antrą sprogimą.

Per Damasko režimo oro pajėgų smūgį opozicijos
bastionui šiaurės vakarų Sirijoje žuvo septyni civiliai,
įskaitant vaikus, nukentėjo ligoninė. SOHR duomenimis,
nuo balandžio pabaigos per Damasko ir Rusijos pajėgų
aviacijos smūgius žuvo daugiau nei 550 civilių gyventojų.

Romansų vakaras kurhauze

Gimtinės vieškeliu su meile Lietuvai

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Liepos 4-ąją Birštono
kurhauze vyko ypatingas
renginys – teatrinėmuzikinė impresija
„Lietuviškų romansų
vainikas“.

Renginyje dalyvavo aktorė, renginių režisierė Virginija Kochanskytė, pianistė Edita Zizaitė ir dainininkė Giedrė
Zeicaitė. Tai vienas iš projekto
„Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2019“ vakarų.
V. Kochanskytė pradėdama
renginį, skirtą lietuviškiems
romansams, nukeliavo į praeitį ir prisiminė, kaip radosi
lietuviški romansai. Manoma, kad romansai yra kilę iš
viduramžių Ispanijos, vėliau
jie pasklido ir prigijo Italijoje,
Prancūzijoje ir ypač Rusijoje.
Kažkas yra sakęs, kad rusų
romansas – meilės gramatika.
Lietuviškas romansas sušvytėjo Juozo Naujalio, Česlovo
Sasnausko, Juozo Gruodžio,
Balio Dvariono kūryboje.
„Daugelio iš mūsų gyvenimo kelias prasidėjo nuo
samanotos bakūžės, nuo romantiškų kaimo vakarų, kur
pavasarį kaleno gandrai, kur
kvepėjo liepų žiedai“, – sakė
V. Kochanskytė.
Romantika, nostalgija kaimo ir gamtos grožiui atsispindėjo ir kūryboje. Nemažai kaimo jaunimo išvyko į miestus,
o čia juos pasivijo romantiškas
REKLAMA

ilgesys, kuris virto eilėmis,
dainomis.
Romansai pirmiausia paplito Kaune. Kompozitorių, poetų, rašytojų namuose burdavosi grupelės žmonių, neabejingų muzikai, dainoms. Pasak
V. Kochanskytės, Aleksandro
Kačanausko dukra savo prisiminimuose minėjo, kad jų
namuose visada skambėjo
daug muzikos. Juk ir tėtis, ir
mama dainuodavo – tad užgrodavo nuostabus šeimyninis duetas.
Tuo metu Kaune buvo gerai
žinomi Aleksandras Jakštas,
Maironis, J. Naujalis, A. Kačanauskas , L. Gira, V. Krėvė,
K. Binkis ir daug kitų žymių
žmonių, poetų ir dramaturgų,
kurie rinkdavosi į „Konrado“ kavinę. Ten vyko literatūriniai skaitymai, diskusijos,
buvo dainuojama, o kartais ir
šokama. Taigi to meto meno
žmonės mokėjo dar ir linksmai ūžti, šokti čarlstoną ir
fokstrotą...
Birštono kurhauze vykusiame literatūriniame vakare
skambėjo lietuviški romansai,
dainos bei eilės, buvo prisimenami žymūs Lietuvos kompozitoriai, kurie parašė muziką,
ir poetai, kūrę eiles puikiems
mūsų romansams. Visą to meto nuotaiką puikiai perteikė
viešnios iš sostinės.
Už gražų renginį ir puikią
nuotaiką Birštono viešosios
bibliotekos direktorė Alina
Jaskūnienė padėkojo atlikėjoms ir visiems susirinkusiems
į renginį.

Kai dešimtąjį kartą
lietuvių tautos lūpomis
garsiai ir išdidžiai
„Tautiška giesmė“
suskambo aplink pasaulį,
kiekvienas iš mūsų
pasirinkome vietą, kur
tą svarbią ir jaudinančią
minutę norėjome būti.

Tradicija, ištakos, o gal ir
papročiai daugelį iš mūsų tiesiog atvedė ant piliakalnių.
Gal tikėjimo, gal noro, kad iš
aukščiau toliau girdėsis tautinė
giesmė, o gal tiesiog pati vieta – gamtos dovanotas traukos
centras – pakvietė ir mes paklusome gamtai ir savo vidiniam balsui.
Ant Matiešionių (Bobos
kalno, arba Bakanėlio) piliakalnio, Seimo nario Andriaus
Palionio pakviesti, renkamės
jau nebe pirmą kartą. Matiešionių apylinkės turi magišką
galią traukti žmones. Gamta
turi savo dėsnius ir, ko gero,
čia gyvenantys žmonės iš kartos į kartą perdavė pagarbos ir
didelės meilės gamtai tradiciją. Piliakalnis – bendras žmogaus ir gamtos darbo kūrinys.
Matiešionyse gyvenantys ir į

čia atvykstantys žmonės gerbia ir puoselėja per šimtmečius išsaugotą ir saugojamą
bei globojamą žmogaus ir
gamtos jungtį. Ko gero, todėl duobėtas ir dulkėtas
kaimo vieškelis – ne kliūtis atvykti ant piliakalnio,
kur jautiesi ir laukiamas,
ir savas. Kur tave kviečia,
kur plačiai atverti gimtinės
Lietuvos namų vartai... Ir
kiekvienas į Matiešionis
nešasi savo giesmę Lietuvai, savo prisiminimus ir
troškimus.
Šiemet iš Nemajūnų,
Vėžionių, Birštono, Siponių, Prienų, Matiešionių
ant Bobos kalno ( Matiešionių piliakalnio) giedoti susirinkusią bendruomenę
pasitiko ir padėjo įkopti į piliakalnį Virginijaus Kazlausko rankomis pagaminti ąžuoliniai turėklai. Ant piliakalnio
aikštelės vyresniąją kartą pakvietė prisėsti dailūs suolai.
Tautinė giesmė, prisiminimai
apie Matiešionyse gyvenusius
ryškų pėdsaką tautos istorijoje palikusius ir eilinius kaimo
žmones sustiprino buvimo ir

bendrystės liepos 6-ąją Matiešionyse prasmę. Lietuva
– meilė ir namai. Ir tik paties
žmogaus valia nuspręsti, kur
yra toji vieta, kurioje jautiesi

LR Seimo narys A. Palionis

kaip namuose.
Matiešionių piliakalnis (Bobos kalnas) jau nuo seno traukė žmones. Iš čia ir legendos
bei padavimai apie šio piliakalnio pavadinimą. Sakoma,
kad ant piliakalnio viena močiutė ganydavusi ožką ir labai pykdavusi, kai jaunimas
vakarais čia susirinkdavęs
linksmintis, armonika groti,
dainuoti ir šokti. Senoji vyda-

vusi jaunimą nuo kalno, todėl
ją ir vadino boba. Ilgainiui
piliakalnis taip ir buvo vadinamas – Bobos kalnu. O kad
labai panašus buvo į duonos
kepalą, tai dar ir Bakanėliu
(duonos kepalas anksčiau buvo vadinamas bakanu) vadindavo. Laikydamiesi visų
piliakalnio vardo atsiradimo
tradicijų liepos 6-ąją, pritariant Siponių bendruomenės
nario Gedimino akordeonui,
visi drauge traukėme liaudies
dainas. Dalyvavome „suktoje“ bobutės Onutės Valerijos
Grybauskienės viktorinoje,
vaišinomės duona ir sūriu.
Ir , svarbiausia, džiaugėmės
vienas kito buvimu, simboliniu, tačiau mielu, su nuoširdumu ir pagarba kiekvienam
įteiktu Seimo nario Andriaus
Palionio suvenyru. Širdžiai ir
dvasinei atgaivai skirtų dovanų iš pasibuvimo piliakalnyje parsinešėme su kaupu. Jau
žinome, kad esame pakviesti
į Matiešionis ir kitų metų liepos 6-ąją. Garsiai to niekas
neįvardijo. Kvietimą perskaitėme dešimtyje gongo dūžių,
kuriuos išmušė tvirtos Virginijaus Kazlausko rankos ir
kuriuos girdėjo į vakaro tylą
grimztantys miškai, savo keliu
ištikimai vingiuojantis Nemunas ir „kalnai ant kalnų, o ant
tų kalnų kalnai ir maži kalneliai“. Ir žinoma mes, žmonės
– valstybė, kurie norime, esame ir būsime čia, Lietuvoje,
nes ji – mūsų namai.
Valė Petkevičienė.
Samantos Kazlauskaitės
nuotraukos.
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Jokių įsipareigojimų „valstiečiams“ S.
Skvernelis neturi, teigia R. Karbauskis

Komisija blokuoja „Sputnik“ prieigą
Lietuvoje dėl autorių teisių pažeidimų

Valdančiosios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS)
pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigia, kad kitąmet per
Seimo rinkimus norėtų matyti premjerą Saulių Skvernelį
partijos sąrašo lyderiu, bet šis jokių įsipareigojimų
„valstiečiams“ neturi.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) trečiadienį
nusprendė, kad Rusijos naujienų agentūros „Sputnik“
lietuviškas portalas turi būti blokuojamas dėl autorių teisių
pažeidimų. „Sputnik“ blokuojamas be leidimo skelbus LRT
naujienų portalo lrt.lt publikacijas.

20-ojo „Nemuno galiūno“ čempionato
nugalėtojas – Vidas Blekaitis
ATKelta IŠ 7 p.
jos lipo ant kulnų. Beje, iki pat
turnyro pabaigos išliko intriga
– kam atiteks „Nemuno galiūno“ titulas ir taurė.
Kaip ir ankstesniais metais,
V. Blekaičiui gerai sekasi laikyti karaliaus Mindaugo kalaviją. Taigi, ir šį kartą 36 kg
sveriantį ginklą ištiestoje rankoje jis išlaikė ilgiausiai – 27
sek. Antras šioje rungtyje buvo R. Cyrwus, trečioje vietoje
liko D. Repšys.
Ko gero, sunkiausia rungtis
buvo „pritūpimai su svoriu“.
Ši rungtis mūsų galiūnui V.
Blekaičiui nebuvo sudėtinga ir sunki, nes 330 kg svorį
jis pakėlė ir pritūpė 6 kartus.
Ši rungtis ir leido į priekį „išsimušti“ V. Blekaičiui, nes
pagrindinis jo varžovas R.
Cyrwus platformą iškėlė tik
2 kartus. Ukrainos atstovas
Olegas Pylypiak tai padarė
5 kartus, Mihkel Raadik iš
Estijos ir Didzis Zarinč – po
4 kartus. Kitiems galiūnams
svoris buvo sumažintas iki
260 kg ir jų rezultatai nebuvo
įspūdingi.
Daugeliui pasirodė sunki
rungtis nužingsniuoti 20 m
su 420 kg naščiais. Užduotis –
kuo daugiau nueiti ir greičiau
įveikti trasą.Pirmas pabandęs
su tokiu kroviniu įveikti distanciją buvo M. Jaras. Deja,
jam pavyko nužingsniuoti
tik 1,50 m. Gerai sekėsi šioje
rungtyje ir V. Blekaičiui, tačiau lenkas R. Cyrwus buvo
dar greitesnis ir pademonstravo puikų rezultatą (10,47)
. Antroje vietoje liko latvis
D. Zarinč, o V. Blekaitis buvo trečias.
Birštoniečiai, kurie palaikė savąjį galiūną V. Blekaitį, su nerimu laukė galutinių
rezultatų paskelbimo. Labai
jau pavojingai prie jo buvo
priartėjęs Lenkijos galiūnas
ir, kaip parodė rezultatai, juos
skyrė tik pora taškų. V. Blekaitis iš viso surinko 45 taškus, o jo konkurentas – 43
taškus. Trečią garbingą vietą
laimėjo svečias iš Ukrainos
REKLAMA

O. Pylypiak.
Ketvirtąją vietą užėmė D.
Zarinč (32,5 taško), penktąją
– D. Repšys (30,5), šeštąją –
M. Raadik (30 taškų), septintąją – L.Mataitis (18,5 taško),
aštuntąją – J. Shavchenko (18
taškų), devintąją – D. Andriulis (12, taškų), o dešimtoje vietoje liko vilnietis M. Jaras.
Žiūrovus ir galiūnus pertraukėlių metu linksmino dainininkė Ella.
Prieš teikiant apdovanojimus nugalėtojams buvo prisiminta, kad prieš 20 metų
vykusį pirmąjį „Nemuno galiūno“ turnyrą laimėjo taip
pat birštonietis V. Blekaitis.
Tradicija – svarbus veiksnys.
Be to, namuose ir sienos padeda, o tuo labiau – žiūrovų
palaikymas. Nugalėtojams

apdovanojimus įteikė Birštono savivaldybės mero pavaduotojas V. Kederys ir Sporto centro direktorius Saulius
Smailys. „Nemuno galiūno“
nugalėtojas V. Blekaitis buvo apdovanotas žinomo mūsų krašto medžio drožėjo ir
renginio rėmėjo Algimanto
Sakalausko sukurta medine,
išskirtinio dizaino taure. Antros ir trečios vietų laimėtojai
gavo taip pat tokias, tik kiek
mažesnes taures.
Kaip pajuokavo renginį vedęs Vitalijus Cololo, tokios
taurės jau bus neįmanoma kur
nors pamiršti...
Kiti turnyro dalyviai buvo
apdovanoti maisto papildais.
Galiūnų turnyrą organizavo
Birštono sporto centras ir VšĮ
„Birštono ąžuolas“.

Ar esate girdėję posakį,
kad sportas – sveikata. O ar
žinote, kad reguliariai sportuojant kiekvieną dieną galima išvengti daugelio ligų,
sumažinti savo kūno svorį,
pagerinti kūno lankstumą ir
net tvirtumą. Jeigu žinote ir
tai darote – valio, sveikiname, o jeigu ne – tikrai patariame pradėti.
Todėl, jau nuo šio šeštadienio, norintiems atrodyti grakščiai, jaustis gražiai,
o svarbiausia - sveikai, į
pagalba atskuba trenerė
Dovilė.
Kiekvieną šeštadienį, ieškokite laikraštyje jos patarimų, kaip puoselėti savo kūną ir sveikatą namuose, lauke arba sporto įstaigose.

KŪNAS-JŪSŲ TVIRTOVĖ, tad sukurkite
ją tokią, kurioje norėtumėte gyventi!
Raumenis stiprinantis „lentos“ pratimas
Galite pradėti nuo paprasčiausio, nors tikrai ne prasčiausio kasdienio kelių minučių pratimo „plank“. Kitaip „plank“ dar vadinamas
„lenta“.
Tai vienas populiariausių ir
efektyviausių pratimų, stiprinančių raumenis. Jam nereikia
jokio papildomo pasiruošimo,
o ir laiko sugaištama nedaug.
Šis pratimas stiprina ne tik pilvo, bet ir rankų, sėdmenų bei
nugaros raumenis. Vardijant

išsamiau, šis pratimas stiprina skersinius pilvo raumenis, kuriuos treniruojant
lengviau pakelti didesnius
svorius, taip pat tiesiuosius,
nuo kurių priklauso, kaip atrodo pilvo presas, stiprina išorinius įstrižinius raumenis,
palaikančius stiprų liemenį
bei šonus, ir kitas raumenų
grupes. Jeigu norite sustiprinti pilvo raumenis, įgauti
vadinamąjį pilvo presą – šis
pratimas kaip tik jums.

Pozicija. Atsiremkite į grindis kojų pirštais ir dilbiais. Visas kūnas
turi būti vienoje inijoje, sėdmenys suspausti. Svarbu neišriesti nugaros, „nepakabinti“ žemyn pilvo. Per žemai nuleidę dubenį, galite
jausti skausmą juosmeninėje nugaros dalyje. Nepamirškite ramiai
ir lengvai kvėpuoti!
Atlikimas. 3x30 sek. Būkite tokioje pozicijoje 30 sek. Jei per sunku, iš pradžių bandykite išbūti 15 sek. Jei per lengva, galite būti tokioje pozicijoje iki minutės. Taip darykite 3 kartus, kaskart pailsėkite
apie 30–40 sek.

Dovilė Goštautaitė
asmeninė trenerė.
Darbo vieta: Prienų rajono
savivaldybės kūno kultūros ir
sporto centras.
Darbo patirtis: 5 metai.
Išsilavinimas:
2012 m. Lietuvos kūno kultūros akademija, įgytas sporto bakalauro kvalifikacinis
laipsnis ir trenerio profesinė
kvalifikacija.
2014 m. Lietuvos sporto
universitetas, įgytas edukologijos magistro kvalifikacinis
laipsnis.
Daugelio teorinių ir praktinių seminarų sporto tematika dalyvė: „Pratimų parinkimas atletams: progresijos ir
regresijos“, „Grupinės funkcinės jėgos treniruotės su laisvais svoriais: principai ir modeliai“ ir kt.
Šūkis: Tobulumas pasiekiamas lėtais žingsneliais, jis
reikalauja laiko rankos (Volteras).
K o n t a k t a i :
gostautaitedov@gmail.com





NETEISINGAI!
Sėdmenys iškelti į viršų.



NETEISINGAI!
Išlenkta nugara.

TEISINGAI. Tiesi nugara, sėdmenys
nugaros lygyje, tiesi laikysena.
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Estijoje gelbėtojams teko vyti iš kaimo
mešką

Vyriausybė pritarė pluoštinių kanapių
produktų įteisinimui

Pietų Estijos, Valgos rajono Telistės kaime į vieną kiemą
užėjęs lokys neišsigando jį lauk variusių gyventojų ir į
mišką iškeliavo tik atvykus gelbėtojams. Jokios žalos
nebuvo padaryta. Manoma, kad lokį priviliojo prie namo
esantis avilys.

Vyriausybė trečiadienį pritarė Seime svarstomoms
įstatymų pataisoms, kuriomis produktų gamybai būtų
leista naudoti visą pluoštinės kanapės augalą, atsisakant
dabartinio apribojimo jį auginti tik pluoštui, sėkloms ir
sodininkystei.

Liepos 17 d. 19:00 val. Baltijos
gitarų kvartetas. Vieta: Birštono
kurhauzas

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Liepos 13 d. 19:00 val. Sakralinės
muzikos festivalis „Gaudete, Birštonas“. Vieta: Šv. Antano Paduviečio
bažnyčia
Liepos 16 d. 18:30 val. Joga Birštone. Vieta: Prie Vytauto kalno
Liepos 17 d. 19:00 val. Baltijos
gitarų kvartetas. Vieta: Birštono
kurhauzas

Vyko Nemajūnų bendruomenės
santalkos valdybos narių pasitarimas

Liepos 18 d. 18:30 val. Joga Birštone. Vieta: Prie Vytauto kalno
Liepos 19 d. 19:00 val. Pažaislio
muzikos festivalis pristato „Karavan
Familia: Tradicinė romų muzika
kitaip“. Vieta: Birštono kurhauzas
Liepos 20 d.Po žvaigždėtu vasaros dangum. Vieta: Birštono
kurhauzas

Tautodailininkės Laimutės Barauskaitės-Nenortienė
aliejinės tapybos

PARODA
„LAIKO TĖKMĖ“

Parodos pristatymas vyks 2019 m. liepos 17 d. (trečiadienį)16.00 val.
Birštono muziejuje (Vytauto g. 9, Birštonas)

„Eglės sanatorijoje“ Birštone –
projekto „InnovaSPA“ renginys
Šiandien, liepos 11-ąją,
„Eglės sanatorijoje“
Birštone, pasveikinti
projekto „InnovaSPA“
dalyviai, atvykę iš
Prancūzijos, Vengrijos,
Portugalijos, Lenkijos,
Rumunijos, Slovėnijos
bei Latvijos. Lietuvos
inovacijų centras, kartu
su partneriais iš šių šalių,
įgyvendina projektą,
kurio tikslas – skatinti
tarpregioninį mokymąsi,
keitimąsi žiniomis,
tobulinti konkrečių
politikos priemonių,
susijusių su sveikatos
prevencija ir gydymu
terminiais vandenimis,
įgyvendinimą.

Projekto dalyviai supažindinami su sveikatos politikos
priemonėmis ir SPA kurortais
bei jų teikiamomis sveikatinimo paslaugomis.
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė dalyviams
iš užsienio pristatė Birštono
kurorto unikalumą, sveikatingumo, SPA paslaugas, kurorto
strategiją ir artimiausius planus. Aptarta Lietuvos pažanga
sveikatingumo sektoriuje, natūralių išteklių panaudojimas
sveikatai stiprinti, iššūkiai ir
vizijos ateičiai.
Maloniai lauksime projekto
svečių sugrįžtant į Birštoną!
Birštono savivaldybės
informacija 

Liepos 9 d. Birštono
savivaldybėje vyko
Nemajūnų bendruomenės
santalkos valdybos narių
pasitarimas.

Jame dalyvavo ir Savivaldybės vadovai – merė Nijolė Dirginčienė, mero pavaduotojas
Vytas Kederys, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė.
Pasitarime aptarta Alytaus
rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos
„Alytaus rajono ir Birštono
savivaldybių kaimiškosios
teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015–2020 metams“ (toliau

– VPS) priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
pagal 1 veiklos sritį „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą.
Priemonės tikslas: padidinti Alytaus rajono VVG teritorijos gyvybingumą ir patrauklumą gyventi bei dirbti , kuriant patrauklesnius
ir modernesnius kaimus.
Aptarti Nemajūnų bendruomenės santalkos infrastruktūros atnaujinimo, finansavimo,
kiti veiklai svarbūs klausimai.
Birštono savivaldybės informacija 

Baimės akys didelės, bet galimybės mažos!
PARODA VEIKS NUO 2019-07-06 IKI 2019-08-04
MALONIAI KVIEČIAME APLANKYTI!
Birštono muziejus (Vytauto g. 9, LT-59211 Birštonas
Tel. / faks. (8 319) 65 605; el. p. muziejus@birstonas.lt)

Muziejus lankomas: II–V nuo 10 iki 18 val.,
VI – nuo 11 iki 17 val., VII – nuo 11 iki 16 val.
Muziejaus lankymas yra nemokamas.
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Valgom visi. Ir maisto atliekų visi
turim. Tik labai jų bijom. O visai be
reikalo! Pabandykit jas surinkti atskirai ir pamatysite, kaip bus gerai!
Kam man tas maisto atliekų konteineris?!
Maisto atliekoms. Jas reikia rinkti atskirai. Tai privaloma. Visiems.
Aš maisto atliekų neturiu – viską
suvalgau!
Bulvių lupenų, bananų, apelsinų žievių,
taip pat arbatos tirščių bei pakelių, kavos
Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
REDAKCIJA:

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“, J. Brundzos g. 4, Prienai.

tirščių ir jų filtrų, riebalais ir kitais maisto produktais sutepto popieriaus ir šlapių
popierinių rankšluosčių tikrai nevalgote. O visa tai reikia mesti į maisto atliekų konteinerį.

Ar į maisto atliekų konteinerį galima mesti žolę, medžių lapus?
Galima, jei telpa. Bet jei susidaro daugiau – kompostuokit arba vežkit į kompostavimo aikšteles.

Ar dažnai išveš maisto atliekas?
Šiltuoju metų laiku – du kartus per
mėnesį. Žiemos sezonu – vieną kartą per
mėnesį.

Tai ką galima mesti į tuos maisto
konteinerius?
Tai, ką išmetate ruošdami maistą ir
pakildami nuo stalo: vaisių ir daržovių likučius, kiaušinių lukštus, arbatos tirščius
ir pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, mėsos atliekas, kaulus, skerdienos liekanas,
žuvies likučius, riebalus, aliejų, riebaluotą popierių, popierinius rankšluosčius,
staltieses, servetėles, smulkias žaliąsias
atliekas.

Kas bus, jei maisto atliekas, kaip ir
anksčiau, mesiu į bendrą konteinerį?
Blogai bus. Šio konteinerio niekas neišveš. Ir tuomet jame surinktos mišrios
atliekos tikrai pradės smirdėti. Norint,
kad būtų išvežtos, jums teks tas atliekas
patiems perrinkti, išrūšiuoti ir tik tada
atliekų vežėjai konteinerį ištuštins. O
paskui už tokį elgesį dar ir baudą gausite.
Atskirai surinktos maisto atliekos
smirdės...
Nė vienos rūšies atliekos nekvepia.
Atskirai surinktos maisto atliekos nesmirdės labiau už kitas. Joms rinkti yra išdalinti specialūs kibirėliai su maksimalia
ventiliacija ir specialūs konteineriai, kurių apačioje yra vieta iš atliekų susidariusiam skysčiui kauptis. Labiausia dvokia neišrūšiuotos, visos kartu sumestos
atliekos.

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Ar maisto atliekas į konteinerį geriau mesti su plastikiniu maišeliu, ar
be jo?
Ogi kaip jums patogiau. Galima ir taip,
ir taip. Maišeliuose atliekos ilgiau pūva ir
labiau dvokia.
Turite klausimų?
Skambinkite 8 315 72842
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras
ISSN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.
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Budrioji akis (39,40)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Gyvenimas 07:00
Klausimėlis 07:30 Premjera.
Džekas nori broliuko 09:00 Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios.
Orai. 12:00 Pasaulio dokumentika. Laukinės gamtos sekliai
12:55 Pasaulio dokumentika.
Atšiaurioji Kanada 13:50 Džesika Flečer 8 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto“.”
15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Euromaxx
18:30 Vakaras su Edita 19:30
Stilius 20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai. 21:00
Muzikos festivalis „Nida 2019“.”
22:40 Antikvariato paslaptys 5.
Kaltas, kol neįrodyta priešingai
00:05 Pasaulio pabaiga 01:50
Tarptautinės sportinių šokių
varžybos „Gintarinė pora 2019“.”
03:30 Pasaulio dokumentika. Atšiaurioji Kanada. Laukiniai vakarai 04:25 Džesika Flečer 8

07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Lietuvos mokslininkai. Antanas Tyla“ 07:55 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Liudvika Didžiulienė – Žmona“
08:30 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Mariana Korvelytė
– Moravskienė“ 09:00 „Pasaulis
iš viršaus“ 09:30 Vantos lapas
10:00 Skonio reikalas 10:30
Kitoks pokalbis su D 11:00 „Inspektorius Luisas. Auksinio taško
klausimas“ (4/3) 13:00 Premjera.
„Grobis“ (1/1) 14:00 „Tu esi mano“ (13; 14) 16:00 Žinios 16:28
Orai 16:30 Baltijos kelias 17:00
Laikykitės ten 18:00 Žinios 18:28
Orai 18:30 „Pamiršk mane“
(1/19; 1/20; 1/21) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas“
(1/21; 1/22) 21:30 Nusikaltimas
ir bausmė 22:30 Žinios 22:58
Orai 23:00 „Rasputinas“ (1; 2)
01:10 „Moterų daktaras“ (3/33;
3/34) 03:00 „Nusikaltimas ir
bausmė. Lenkų ekstrasensai“
03:40 „Mylima mokytoja“ (3; 4)
05:20 „Pamiršk mane“ (1/12;
06:25 Tomas ir Džeris (1,2,3) 1/13/ 1/14)
06:55 Įspūdingasis ŽmogusTV6
voras (16) 07:20 “Nickelodeon” 06:15 Televitrina 14 06:30 Canvalanda. Sveiki atvykę į “Veiną” dy Crush 1/105s. 07:30 Ledo
(1) 07:45 Kung Fu Panda (25) kelias 11/3s. 08:30 Sandėlių
08:15 Riterių princesė Nela (6) karai 5/6s. 09:00 Nuo amato iki
08:45 Tomo ir Džerio pasakos verslo 5/8s. 09:30 Statybų gidas
(11) 09:15 Ogis ir tarakonai 5/45s. 10:00 Įspūdingiausios
(65,66,67) 09:45 KINO PUS- atostogų vietos 1/6s. 10:30 JuoRYČIAI Vėžliuko Semio nuoty- kingiausi Amerikos namų vaizdekiai 2 11:40 Berniuko Rykliuko ir liai 26/30s. 11:00 Žygis per AmeLavos mergaitės nuotykiai 13:25 rikas 1/2s. 12:00 Candy Crush
Sidnė Vait 15:40 Forestas Gam- 1/106s. 13:00 Žygis per Ameripas 18:30 Žinios 19:20 Sportas kas 1/3s. 14:00 Išlikimas 25/7s.
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS 15:00 Ledo kelias 11/4s. 16:00
Vėžliukai nindzės 21:35 Ponas Iš peties 7/11s. 17:00 Sandėlių
ir ponia gangsteriai 23:40 Seks karai 5/7,8s. 18:00 Amerikos
video 01:30 Džonas Vikas
dievaitis 16/1s. 20:00 Miestas
ar kaimas 1/4s. 21:00 Žinios 194
TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo 21:50 Sportas 1 21:58 Orai 194
plauko istorija 1/22s. 07:00 22:00 Karaliaus vardu. Požemių
Keršytojų komanda 1/42s. 07:30 pasaulio sakmė 00:25 NemirtinAladinas 1/102s. 08:00 Ilgo plau- gieji 02:25 Javos karštis

ko istorija 1/23s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 9/201s.
09:00 Simpsonai 12/5s. 09:30
Skaniai ir paprastai 2/11s. 10:00
Maisto kelias 3 10:30 Bibliotekininkai 3/6s. 11:30 Žvaigždė prieš
blogio jėgas 13:10 Užburta meilė
14:15 Meilė keliauja laiku. Rubinė 16:50 Ekstrasensų mūšis
19/13s. 18:30 TV3 žinios 194
19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3
orai 194 19:25 Eurojackpot 28
19:30 Narnijos kronikos: Aušros užkariautojo kelionė 21:50
Iksmenai 23:50 Slaptas mamos
gyvenimas 01:35 Kodas: L.O.
B. I. A. I. 03:45 Rembo. Pirmasis kraujas

06:05 Varom! (16,17,18) 07:30
Džiunglių princesė Šina (21)
08:30 Varom! (19) 09:00 Ultimate Strongman Pasaulio veteranų
čempionatas 10:00 Geriausi
šuns draugai (3) 10:30 Nematoma karalystė (3) 11:40 Iš visų
jėgų (15) 12:10 Būk ekstremalas (5) 12:40 Pragaro viešbutis
(5) 13:40 Policijos akademija
(11) 14:40 Ekstrasensų mūšis
(6) 17:20 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas (10) 18:25
Kas žudikas? (14) 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 Išvadavimas
00:15 Bleiro ragana 01:55 F. T.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys 07:30
Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu 08:30 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 09:00
Brolių Grimų pasakos 10:00
Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30
Mūsų gyvūnai 12:00 Pasaulio
dokumentika. Paslaptingos Šangri La beždžionės 12:55 Pasaulio
dokumentika. Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas.
Šviežias kraujas... 13:50 Mis Marpl 3. „Bertramo“ viešbutis 15:25
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno
Loto“.” 15:45 Žinios. Orai 16:00
Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė
su „Dviračio žiniomis“.” 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Duokim
garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30
Panorama 20:52 Sportas. Orai.
21:00 Premjera. Laisvės kaina.
Sąjūdis 22:00 Premjera. Zacherio
viešbutis. Vieno suvedžiojimo istorija 23:45 Fotografas 01:20 Pasaulio dokumentika. Paslaptingos
Šangri La beždžionės 02:15 Pasaulio dokumentika. Gorongozos
nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas. Šviežias kraujas... 03:10
Pasaulio dokumentika. Laukinės
gamtos sekliai. Išdaigos ir pokštai
04:05 Klausimėlis 04:20 Mis Marpl 3. „Bertramo“ viešbutis

06:30 Tomas ir Džeris (4,5,6)
07:00 Įspūdingasis Žmogus-voras (17) 07:25 “Nickelodeon” valanda. Sveiki atvykę į “Veiną” (2)
07:50 Kung Fu Panda (26) 08:20
Riterių princesė Nela (7) 08:50
Tomo ir Džerio pasakos (12)
09:20 Ogis ir tarakonai (68,69,70)
09:50 KINO PUSRYČIAI Tomas
ir Džeris. Pasaka apie Spragtuką
10:50 Storulis ringe 13:00 Mano
monstriukas ir aš 15:10 Kongas 17:20 Teleloto 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas 22:25 Turistas 00:30 Gelbėk
06:00 Lietuvos Respublikos mus nuo pikto 02:35 Ponas ir
himnas 06:05 Duokim garo! ponia gangsteriai
07:30 Misija: Vilnija 08:00 GimTV3
toji žemė 08:30 ARTS21 09:00
Mano mama gamina geriau! 06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo
10:00 Į sveikatą! 10:30 Meno plauko istorija 1/23s. 07:00 Kerritmai 11:00 Pradėk nuo sa- šytojų komanda 1/43s. 07:30 Alavęs 11:30 Mokslo sriuba 12:00 dinas 1/103s. 08:00 Ilgo plauko
Orfėjaus medis 12:40 Kau- istorija 1/24s. 08:30 Kempiniuno bažnyčios: miesto tapatu- kas Plačiakelnis 9/202s. 09:00
mo kodas. Šv. Jurgio Kankinio Simpsonai 12/6s. 09:30 Ūkio še(Pranciškonų) bažnyčia. 12:50 fas 1/7s. 10:00 Keliauk išmaniai
Legendos 13:40 Muzikos talen- 1/3s. 10:30 Bibliotekininkai 3/7s.
tų lyga 2019. 7 d. 15:15 Skren- 11:30 Beilio nuotykiai. Naktis
dam 15:30 Kultūrų kryžkelė. Kautaune 13:15 Daktaras DoRusų gatvė 16:00 Euromaxx litlis 3 15:10 Nilo perlas 17:25
16:30 Klauskite daktaro 17:20 Havajai 5.0 5/524s. 18:30 TV3
Stilius 18:15 Istorijos detekty- žinios 195 19:22 TV3 sportas 1
vai 19:00 Daiktų istorijos 19:45 19:27 TV3 orai 195 19:30 Šimto
Stambiu planu 20:30 Panorama žingsnių kelionė 21:55 Džekas
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino Ryčeris 00:45 30 dienų nakties
žvaigždžių alėja. Gyvenk du kar- 02:40 Iksmenai 04:25 24 valantus 23:00 Tarptautinis pučiamųjų dos. Palikimas 1/4s.
muzikos festivalis „Amber Wind
2019“. Gala koncertas: „Cory
Band“ 00:15 Dabar pasaulyje 06:30 Ultimate Strongman Pa00:45 Europos kinas. Trūkusi saulio veteranų čempionatas
kantrybė 02:15 Meno ritmai. 07:30 Džiunglių princesė Šina
Rodeno krateris. Didžiausias (22) 08:30 Tauro ragas 09:00
meno kūrinys pasaulyje 02:45 Geriau vėliau, negu niekada (1)
Pranciškonų metai. Mažesnysis 10:00 Geriausi šuns draugai (4)
brolis Augustinas Dirvelė 03:45 10:30 Žirafos. Ramiosios Afrikos
ARTS21 04:15 Klauskite daktaro milžinės 11:40 Iš visų jėgų (16)
12:10 Būk ekstremalas (6) 12:40
05:05 Stilius
Pragaro viešbutis (6) 13:40 Polici-

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

jos akademija (12) 14:40 Ekstrasensų mūšis (7) 17:15 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(11) 18:15 Kas žudikas? (15)
19:30 Šuo (7,8) 21:30 Juodasis
sąrašas (5) 22:25 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (4) 23:25 Pasmerktieji 2 01:10 Bleiro ragana
07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“
(2/34) 08:30 Kaimo akademija 09:00 „Pasaulis iš viršaus“.
09:30 Skonio reikalas 10:00
Šiandien kimba 11:00 „Detektyvas Linlis“ (16) 13:00 Premjera. „Grobis“ (1/2) 14:00 „Tu esi
mano“ (15; 16) 15:45 Keliauk su
Reporteriu 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:30 Krepšinio pasaulyje
su V 17:00 Laikykitės ten 00:05
„Grobis“ (1/1; 1/2) 02:15 „Rojus“
(2) 03:00 „24/7“ 03:40 „Detektyvas Linlis“ (16) 05:10 „Kelrodė
žvaigždė“ (50) 05:50 „Pasaulio
turgūs. Akas“

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Candy Crush 1/106s. 07:30 Ledo
kelias 11/4s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/31,32s. 09:30 Vienam gale
kablys 20/28s. 10:00 Sandėlių
karai 5/7,8s. 11:00 Žygis per
Amerikas 1/3s. 12:00 Candy
Crush 1/107s. 13:00 Žygis per
Amerikas 1/4s. 14:00 Išlikimas
25/8s. 15:00 Ledo kelias 11/5s.
16:00 Iš peties 7/12s. 17:00 Sandėlių karai 5/9,10s. 18:00 Amerikos dievaitis 16/2s. 20:00 Gero
vakaro šou 5/12s. 21:00 Žinios
195 21:50 Sportas 1 21:58 Orai
195 22:00 Nakties TOP. Vasara
3/7s. 22:30 Geriausi mūsų metai 1/7s. 01:20 Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio sakmė 03:25
Velnio stuburo paslaptis
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Grupės „Golden Parazyth“ koncertas 07:05 Kalbantys
tekstai 07:30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų
kryžkelė. Menora 08:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio
žodis 09:00 Misija: Vilnija 09:30
Euromaxx 10:00 Lietuvos mokslininkai 10:30 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ 11:00 7
Kauno dienos 11:30 Linija, spalva, forma 12:00 Brydė. Alfonsas
Nyka-Niliūnas 12:30 Pašauktieji
13:00 Stop juosta 13:25 Muzikinė
pramoginė programa „Du balsai
– viena širdis“ 15:35 Šventadienio
mintys 16:00 Mokytojų kambarys
16:25 Mokslo sriuba 16:50 Vartotojų kontrolė 17:45 Kultūringai su
Nomeda 18:30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“ 19:20
Dauntono abatija 4 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00
Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus. Svečias – kompozitorius, dirigentas Krzysztofas
Pendereckis (Lenkija) 22:00
Moniuszko 200. Keturios Aušros
Vartų litanijos. „Vilniaus festivalio
2019“ koncertas. 23:10 Orfėjaus
medis 23:50 Kolumbijoje tvoros
nežydi 00:40 Kino žvaigždžių
alėja. Gyvenk du kartus 02:30
Antikvariato paslaptys 5. Kaltas,
kol neįrodyta priešingai 04:00 Legendos 04:50 Skrendam 05:05
Vartotojų kontrolė

Pirmadienis, liepos 15 d.

Antradienis, liepos 16 d.

Išvadavimas 01:20 Juodasis sąrašas (5) 02:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VI (4) 02:55 Įstatymas ir tvarka. 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:00 Lietuvos Respublikos him- Specialiųjų tyrimų skyrius (16)
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
10:25 Štutgarto kriminalinė poli06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė poli- 06:13 Programa 06:14 TV parduo- cija 7 11:10 Komisaras Reksas
cija 7 11:10 Komisaras Reksas tuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su 15 12:00 Stilius 13:00 Klauskite
15 12:00 Beatos virtuvė 13:00 V 07:00 Šiandien kimba 08:00 daktaro 13:58 Loterija „Keno LoKlauskite daktaro 13:58 Loterija Ant bangos 09:00 „24/7“ 10:00 to“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Spor- „Rojus“ (13) 11:05 Laikykitės ten 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40
tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie- 12:10 „Bruto ir Neto“ (2/9) 12:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žituva 16:40 Premjera. Ponių rojus „Šviesoforas“ (1/19; 1/20) 13:40 nios. Sportas. Orai 18:00 TV žai17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV parduotuvė 13:55 „Namas dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 KlausTV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 su lelijomis“ (24) 15:00 Lrytas kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai
Klauskite daktaro 19:30 Vartoto- tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:58 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30
jų kontrolė 20:25 Loterija „Keno Orai 17:00 2019 m. „Formulės- Panorama 21:00 Dienos tema
Loto“.” 20:30 Panorama 21:00 1“ čempionatas. D. Britanijos GP 21:20 Sportas. Orai. 21:29 LoDienos tema 21:20 Sportas. Orai. apžvalga 18:00 Reporteris 18:45 terija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Prem- Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miški- ekspedicija „Dniepru per Ukraijera. Žalgirio mūšis 23:10 Dvira- nis“ (4/28) 20:00 Reporteris 20:48 ną“.” 22:30 Dviračio žinios 23:00
čio žinios 23:40 Kostiumuotieji 2 Sportas 20:55 Rubrika „Verslo Kostiumuotieji 3 00:30 Klausimė00:23 Kostiumuotieji 3 01:05 Sa- genas“.” 20:58 Orai 21:00 „Bruto lis 01:00 LRT radijo žinios 01:10
vaitė 02:00 LRT radijo žinios 02:05 ir Neto“ (2/12) 21:30 „Pamiršk ma- Istorijos detektyvai 02:00 LRT
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo ne“ (1/37; 1/38) 22:30 Reporteris radijo žinios 02:05 Klauskite dakžinios 03:05 TV žaidimas „Kas ir 23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30 taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
kodėl?“ 03:30 Dviračio žinios 04:00 Lrytas tiesiogiai 00:30 „Miškinis“ TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30
LRT radijo žinios 04:05 Komisaras (4/28) 01:35 2019 m. „Formulės-1“ Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
Reksas 15 05:00 LRT radijo žinios čempionatas. D. Britanijos GP apž- žinios 04:05 Komisaras Reksas
valga 02:35 „Bruto ir Neto“ (2/12) 15 05:00 LRT radijo žinios 05:10
05:10 Ponių rojus
03:00 „Pamiršk mane“ (1/37; 1/38) Ponių rojus
03:40 Laikykitės ten 04:30 „Gyvy06:05 Mano gyvenimo šviesa bės langelis“ (2/4) 05:20 „Namas
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(934,935,936) 07:30 Tomas ir su lelijomis“ (23)
(937,938,939) 07:30 Tomas ir
Džeris (7,8,9) 08:00 Volkeris, TekTV6
Džeris (10,11,12) 08:00 Volkeris,
saso reindžeris (96,97) 09:50 Mir06:15 Televitrina 3 06:30 CSI
Teksaso reindžeris (98,99) 09:50
tis rojuje (3) 10:55 Kandisė Renuar
kriminalistai 907 07:30 SkorpiMirtis rojuje (4) 10:55 Kandisė Re(8) 12:00 Neklausk meilės vardo
onas 1/122s. 08:30 Rezidentai
nuar (9) 12:00 Neklausk meilės
(58,59) 13:00 Mano likimas (102)
4/16,17s. 09:30 Išlikimas 24/11s.
vardo (60,61) 13:00 Mano likimas
14:00 Našlaitės (30) 15:00 Sva10:30 Simpsonai 15/10,11s.
(103) 14:00 Našlaitės (31) 15:00
joklė (30) 16:00 Labas vakaras,
11:30 Univeras. Naujas benSvajoklė (31) 16:00 Labas vakaLietuva 17:30 Baudžiauninkė (15)
drikas 1/101,102s. 12:30 Veras, Lietuva 17:30 Baudžiaunin18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
dęs ir turi vaikų 11/1104,1105s.
kė (16) 18:30 Žinios 19:20 SporOrai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
13:30 Gelbėtojai 1/15s. 14:30
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
20:30 Valanda su Rūta 21:30 ŽiTelevitrina 13 15:00 Skorpionas
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta
nios 22:20 Sportas 22:27 Orai
2/1s. 16:00 CSI kriminalistai 908
21:30 Žinios 22:20 Sportas 22:27
22:28 Telefoninė loterija 1634
16:55 Univeras. Naujas bendriOrai 22:30 VAKARO SEANSAS
22:30 VAKARO SEANSAS Pakas 1/103,104s. 18:00 Vedęs ir
Menas vogti 00:20 Kortų namelis
saulinė invazija. Mūšis dėl Los
turi vaikų 11/1106,1107s. 19:00
(3) 01:20 Pasaulinė invazija. MūAndželo 00:50 Kortų namelis (2)
Gelbėtojai 1/16s. 20:00 Rezidentai
šis dėl Los Andželo
01:50 Turistas
4/18s. 20:30 Žinios 139 20:58 Orai
20 21:00 Farai 12/15s. 22:00 NaTV3
TV3
06:10 Televitrina 34 06:25 Žvaigž- ša Raša 1/11,12s. 23:00 Nebylios 06:10 Televitrina 34 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/7s. 06:55 dvasios 01:00 Pėdsakai 1/105s. džių karai. Sukilėliai 2/8s. 06:55
Simpsonai 21/4,5s. 07:55 Ūkio 01:45 Svieto lygintojai 1/109s. Simpsonai 21/6,7s. 07:55 Atsargiai! Merginos 3/47,48s. 08:55
šefas 1/7s. 08:20 Skaniai ir pa- 02:30 Rezidentai 9/275,276s.
Meilės sūkuryje 3112 10:00 Meilės
prastai 2/11s. 08:55 Meilės sūsparnai 1/61,62s. 12:00 Tai bent
kuryje 3111 10:00 Meilės sparnai
1/59,60s. 12:00 Gyvenimo išdai- 06:00 Lietuvos Respublikos him- giminaičiai 1 13:00 Pažadėtoji
gos 2/19,20s. 13:00 Pažadėtoji nas 06:05 Tarptautinis pučiamųjų 6/533,534,535,536s. 15:00 Simp6/529,530,531,532s.. 15:00 Simp- muzikos festivalis „Amber Wind sonai 21/8,9s. 16:00 TV3 žinios
sonai 21/6,7s. 16:00 TV3 žinios 2019“. Gala koncertas: „Cory 140 16:25 TV3 orai 140 16:30 TV
139 16:25 TV3 orai 139 16:30 TV Band“ 07:20 Kauno bažnyčios: Pagalba 11/53s. 18:30 TV3 žinios
Pagalba 11/52s. 18:30 TV3 žinios miesto tapatumo kodas. Šv. Jurgio 197 19:22 TV3 sportas 1 19:27
196 19:22 TV3 sportas 1 19:27 Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia. TV3 orai 197 19:30 Atsargiai!
TV3 orai 196 19:30 Atsargiai! 07:30 Detektyvė Miretė 07:40 Pa- Merginos 3/49,50s. 20:30 Kam
Merginos 3/47,48s. 20:30 Kam ta šėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 ta meilė? 2/10s. 21:00 TV3 vakameilė? 2/9s. 21:00 TV3 vakaro ži- Lesė 2 08:20 Pašauktieji 08:50 ro žinios 112 21:57 TV3 orai 112
nios 111 21:57 TV3 orai 111 22:00 Šunų ABC 2 09:15 Labas rytas, 22:00 Aš, kitas aš ir Irena 00:15
Už priešo linijos 2 00:00 Kaulai Lietuva 12:00 DW naujienos rusų Kaulai 11/13s. 01:15 24 valandos.
11/12s. 01:00 24 valandos. Paliki- kalba. 12:15 Savaitė 13:10 Istorijos Palikimas 1/6s. 02:05 Detektyvas
mas 1/5s. 01:55 Detektyvas Beks- detektyvai 14:00 Dauntono abatija Bekstriomas 1/4s. 02:55 Salemas
triomas 1/3s. 02:45 Salemas 3/2s. 4 15:10 Šunų ABC 2 15:40 Detek- 3/3s. 03:50 Kaulai 11/13s. 04:40
03:40 Kaulai 11/12s. (kart.) 04:30 tyvė Miretė 15:50 Pašėlę Blinkio Tai bent giminaičiai 1
Moderni šeima 7/15s. 04:55 Gyve- Bilo nuotykiai 16:05 Premjera.
Lesė 2 16:30 Laba diena, Lietuva
nimo išdaigos 2/19,20s.
18:00 Mokslo ekspresas 18:20 06:15 Mentalistas (18) 07:10 PraPremjera. Ten, kur namai 6 19:15 garo virtuvė (14) 08:05 Sudužusių
06:25 Mentalistas (17) 07:20 Pra- Kalė. Sveiki atvykę į džiungles žibintų gatvės (9) 09:05 Teisingugaro virtuvė (13) 08:15 Sudužusių 20:10 Kultūros diena. 20:30 Pano- mo agentai (12) 10:05 Kobra 11
žibintų gatvės (8) 09:15 Teisingu- rama 21:00 Dienos tema 21:20 (13) 11:05 Ekstrasensų mūšis (7)
mo agentai (11) 10:15 Kobra 11 Sportas. Orai 21:30 Ramybė mū- 13:50 Pragaro virtuvė (15) 14:50
(12) 11:15 Ekstrasensų mūšis (6) sų sapnuose 23:15 Poeto Alfonso Sudužusių žibintų gatvės (10)
13:50 Pragaro virtuvė (14) 14:50 Nykos-Niliūno 100-osioms gimi- 15:55 Teisingumo agentai (13)
Sudužusių žibintų gatvės (9) 15:55 mo metinėms. Po 54 metų 23:40 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
Teisingumo agentai (12) 17:00 Info Poeto Alfonso Nykos-Niliūno 100- (14) 18:30 Mentalistas (19) 19:30
diena 17:30 Kobra 11 (13) 18:30 osioms gimimo metinėms 00:30 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyriMentalistas (18) 19:30 Įstatymas DW naujienos rusų kalba 00:45 mų skyrius (17) 20:30 Varom! (21)
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky- Dabar pasaulyje 01:15 Bliuzo va- 21:00 Neramumai Bronkse 22:50
rius (16) 20:30 Varom! (20) 21:00 karas. XXV tarptautinis festivalis Žvaigždžių kelias į begalybę 01:10
F. T. Budrioji akis (41) 02:00 ĮstaŽvaigždžių kelias į begalybę 23:20 „Bliuzo naktys 2017“

tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (17)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Kaimo akademija
07:00 „Gluchariovas“ (2/25) 08:00
Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00
„Rojus“ (14) 11:05 Laikykitės ten
12:10 „Bruto ir Neto“ (2/10) 12:40
„Šviesoforas“ (1/21; 1/22) 13:40
TV parduotuvė 13:55 „Svarbiausia - įstatymas“ (1) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“
(2/29) 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ (4/31) 20:00 Reporteris
20:23 Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir
Neto“ (2/13) 21:30 „Pamiršk mane“ (1/39; 1/40) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
Lrytas tiesiogiai 00:30 „Miškinis“
(4/29) 01:35 „Gluchariovas“ (2/29)
02:35 „Bruto ir Neto“ (2/13) 03:00
„Pamiršk mane“ (1/39; 1/40) 03:40
Laikykitės ten 04:30 „Gyvybės
langelis“ (2/5) 05:20 „Namas su
lelijomis“ (24)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 CSI
kriminalistai 908 07:30 Skorpionas 2/1s. 08:30 Rezidentai
4/18s. 09:00 Nuo amato iki verslo 5/8s. 09:30 Išlikimas 24/12s.
10:30 Simpsonai 15/12,13s.
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 1/103,104s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų 11/1106,1107s.
13:30 Gelbėtojai 1/16s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Skorpionas
2/2s. 16:00 CSI kriminalistai 909
16:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/105,106s. 18:00 Vedęs ir
turi vaikų 11/1108,1109s. 19:00
Gelbėtojai 1/17s. 20:00 Rezidentai 4/19s. 20:30 Žinios 140 20:58
Orai 21 21:00 Mašina 22:50
Grotos gyvenimui 1/11s. 01:50
Pėdsakai 1/106s. 02:40 Svieto
lygintojai 1/110s. 03:25 Rezidentai 9/277,278s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017“ 07:05 Po 54 metų. Alfonsas
Nyka-Niliūnas 07:30 Detektyvė
Miretė 07:40 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:55 Lesė 2 08:20 Lietuvos mokslininkai. Biochemikas
Mindaugas Zaremba 08:50 Šunų
ABC 3 09:15 Labas rytas, Lietuva
12:00 DW naujienos rusų kalba.
12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10
Misija – Pasaulio Lietuva 14:00
Muzikos talentų lyga 2019. 6 d.
15:25 .formatas. Poetas Albinas
Galinis 15:40 Detektyvė Miretė
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05 Premjera. Lesė 2 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo
ekspresas 18:20 Premjera. Ten,
kur namai 6 19:15 Pokyčių karta.
Permainų metai 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Damos.Kraujo dama 23:15
Jerzy Popieluszko. Tiesos pasiuntinys 00:45 DW naujienos rusų kalba. 01:00 Dabar pasaulyje 01:30
Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo naktys 2017“
02:10 Ramybė mūsų sapnuose
03:55 Skambantys pasauliai su
Nomeda Kazlaus 04:50 Kultūrų
kryžkelė. Menora
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tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius (18)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 11:10 Komisaras Reksas
15 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. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Mano mama gamina geriau! 20:25 Loterija „Keno Loto“.”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.”
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiumuotieji 3 00:30 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stilius 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 Komisaras
Reksas 15 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(940,941,942) 07:30 Tomas ir Džeris (13,14,15) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (100,101) 09:50
Mirtis rojuje (5) 11:00 Kandisė
Renuar (10) 12:10 Neklausk meilės vardo (62) 12:40 Mano likimas
(104) 14:00 Našlaitės (32) 15:00
Svajoklė (32) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 Baudžiauninkė
(17) 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo...
Iki... 20:30 Valanda su Rūta 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Pabėgimas 00:15 Kortų namelis (4)
01:15 Menas vogti

TV3

06:10 Televitrina 34 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 2/9s. 06:55
Simpsonai 21/8,9s. 07:55 Atsargiai! Merginos 3/49,50s. 08:55
Meilės sūkuryje 3113 10:00 Meilės sparnai 1/63,64s. 12:00 Tai
bent giminaičiai 2 13:00 Pažadėtoji
6/537,538,539,540s. 15:00 Simpsonai 21/10,11s. 16:00 TV3 žinios
141 16:25 TV3 orai 141 16:30
TV Pagalba 11/55s. 18:30 TV3
žinios 198 19:22 TV3 sportas 1
19:27 TV3 orai 198 19:30 Atsargiai! Merginos 3/51,52s. 20:30
Kam ta meilė? 2/11s. 21:00 TV3
vakaro žinios 113 21:57 TV3 orai
113 22:00 Geležinkelio tigrai 22:25
Vikinglotto 29 00:40 Kaulai 11/14s.
01:35 24 valandos. Palikimas 1/7s.
02:25 Detektyvas Bekstriomas
1/5s. 03:15 Salemas 3/4s. 04:05
Kaulai 11/14s. 04:55 Tai bent giminaičiai 2
06:20 Mentalistas (19) 07:15 Pragaro virtuvė (15) 08:10 Sudužusių
žibintų gatvės (10) 09:10 Teisingumo agentai (13) 10:10 Kobra
11 (14) 11:10 Ekstrasensų mūšis
(13) 13:50 Pragaro virtuvė (16)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(11) 15:55 Teisingumo agentai (14)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(15) 18:30 Mentalistas (20) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius (18) 20:30 Varom!
(22) 21:00 Lemiamos lenktynės
22:55 Neramumai Bronkse 00:45
F. T. Budrioji akis (42) 01:35 Įsta-

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Skonio reikalas
07:00 „Gluchariovas“ (2/26) 08:00
Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00
„Rojus“ (15) 11:05 „Žmogus be
praeities“ (7) 12:10 „Bruto ir Neto“
(2/11) 12:40 „Pamiršk mane“ (1/35;
1/36) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Svarbiausia - įstatymas“ (2) 15:00
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/30) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
„Miškinis“ (4/30) 20:00 Reporteris
20:23 Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir
Neto“ (2/14) 21:30 „Pamiršk mane“
22:30 Reporteris 23:20 Sportas
23:28 Orai 23:30 Lrytas tiesiogiai
00:30 „Miškinis“ (4/30) 01:35 „Gluchariovas“ (2/30) 02:35 „Bruto ir
Neto“ (2/14) 03:00 „Pamiršk mane“
(1/41; 1/42) 03:40 „Žmogus be praeities“ (4) 04:30 „Gyvybės langelis“
(2/6) 05:20 „Rojus“ (1)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 CSI kriminalistai 909 07:30 Skorpionas
2/2s. 08:30 Rezidentai 4/19s.
09:00 Statybų gidas 5/45s. 09:30
Išlikimas 24/13s. 10:30 Simpsonai
15/14,15s. 11:30 Univeras. Naujas bendrikas 1/105,106s. 12:30
Vedęs ir turi vaikų 11/1108,1109s.
13:30 Gelbėtojai 1/17s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Skorpionas
2/3s. 16:00 CSI kriminalistai 910
16:55 Univeras. Naujas bendrikas
1/107,108s. 18:00 Vedęs ir turi vaikų 11/1110,1111s. 19:00 Gelbėtojai 1/18s. 20:00 Rezidentai 4/20s.
20:30 Žinios 141 20:58 Orai 22
21:00 Persis Džeksonas. Monstrų jūra 23:05 Aukščiausia pavara
18/1801s. 00:15 Pėdsakai 1/107s.
01:10 Svieto lygintojai 1/111s.
02:00 Dainų dvikova 3/1,2s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Bliuzo vakaras. XXV
tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys
2017“ 06:50 Orfėjaus medis 07:30
Detektyvė Miretė 07:40 Pašėlę
Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 Lesė
2 08:20 Pradėk nuo savęs 08:50
Šunų ABC 3 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Aš – laidos vedėjas 13:10 Kultūringai su Nomeda
14:00 Pradėk nuo savęs 14:30 Kalė. Sveiki atvykę į džiungles 15:20
..formatas. Poetas Edmundas Janušaitis 15:40 Detektyvė Miretė
15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05 Premjera. Lesė 2 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo
ekspresas 18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 19:00 Mano tėviškė.
Dionizas Poška. 19:15 Didžiosios
Visatos paslaptys su Morganu Freemanu. Pasąmonės paslaptys...
20:05 Šimtas. Trumpos istorijos
apie dvi Lietuvas. 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Elito kinas. Įtūžis 23:30 Už
laisvę bėgti 01:10 DW naujienos
rusų kalba 01:25 Dabar pasaulyje
02:00 Bliuzo vakaras. XXV tarptautinis festivalis „Bliuzo naktys 2017“
03:00 Damos. Kraujo dama 04:45
Mokslo ekspresas 05:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 05:15 Giminės.
Gyvenimas tęsiasi.

Ketvirtadienis, liepos 18 d.

Penktadienis, liepos 19 d.

mos lenktynės 00:40 F. T. Budrioji
akis (43) 01:30 Įstatymas ir tvarka.
06:00 Lietuvos Respublikos him- Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė po- 06:13 Programa 06:14 TV par- 10:25 Štutgarto kriminalinė policija 7 11:10 Komisaras Rek- duotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 licija 7 11:10 Komisaras Reksas
sas 15 12:00 Gyvenimas 13:00 „Gluchariovas“ (2/27) 08:00 Re- 15 12:00 (Ne)emigrantai 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija porteris 08:50 Sportas 08:58 Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Spor- Orai 09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lie- „Rojus“ (16) 11:05 „Žmogus be tas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Premjera. Ponių rojus praeities“ (8) 12:10 „Bruto ir Neto“ tuva 16:40 Premjera. Ponių rojus
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2019-07-24 11.00 val. bus atliekami žemės sklypo (kad.
Nr. 6910/0007:114), esančio Alksnių g. 16, Šiauliškių k.,
Išlaužo sen., Prienų r., kadastriniai matavimai. Matavimus
atliks matininkė Rūta Balčiauskienė, tel. (8 37) 787843, el.
paštas ruta.balciauskiene@registrucentras.lt, adresas: Laisvės al. 32A, Kaunas. Į matavimus kviečiame atvykti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6910/0007:124) Petraitiškių k.,
Išlaužo sen., Prienų r. mirusio savininko Romo Petraičio
įpėdinius, gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 6910/0007:12)
Alksnių g. 14, Šiauliškių k., Išlaužo sen., Prienų r. ir (kad. Nr.
6910/0007:13) Šiauliškių k., Išlaužo sen., Prienų r., mirusio
savininko Jurgio Aukštakalnio įpėdinius. Jei nedalyvausite
nurodytą dieną, galėsite per 30 d. (nuo matavimų dienos)
susipažinti su atliktais matavimais ir pareikšti pastabas.

Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę, apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.

„VW Passat“ (2002 m., D, 1,9 l, TA
iki 2019 m. 08 mėn., 1300 Eur).
Tel. 8 650 75873.

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.

Perka

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

Brangiai
perkame mišką.

Avansinis atsiskaitymas.
Konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 687 42959.

PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.
Tel. 8 682 61641.

Nekilnojamas turtas

Žemės sklypus

Vietiniai sertifikuoti nekilnojamojo turto agentūros „21Amžius“
brokeriai parduos Jūsų butą,
namą, žemę už aukščiausią rinkos kainą! Išsamios nemokamos
konsultacijos telefonu, įvertinimas atvykus į vietą, dokumentų
sutvarkymas. Dalyvaujame patvirtinant sandorius pas notarą.
Tel. Prienuose 8 683 91121.

14 a namų valdos sklypą (yra
trifazė elektra, vandentiekis,
kanalizacija, atlikti geodeziniai
matavimai) gražioje vietoje, prie
Nemuno, Prienuose. Tel. 8 614
78148.

Parduoda

3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

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

Sodybas, sodus
Sodybą (graži, prižiūrėta, apmūrytame name centrinis šildymas,
plastikiniai langai, yra du garažai,
rūsys, ūkiniai pastatai, 21 a žemės
sklypas, 26 900 Eur) Medžionių
k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.
Sodybą su 6,5 ha ūkio paskirties
žeme Prienų r. Girnas, svarsčius
(200 kg), kultivatorių, priekabą
prie traktoriaus, vežimą, suvirinimo aparatą, dvi akselines,
vonią, „kreizą“, grūdus. Tel. 8
600 19450.
Sodybą (yra mūrinis namas,
ūkiniai pastatai, 27 a žemės sklypas) Pušyno g. 13, Žemaitkiemio
k., Naujosios Ūtos sen., Prienų
r. Sodo sklypą (6 a žemės) SB
„Dūmiškės“, Prienų r. Tel. 8 623
38249.
REKLAMA

Komercines patalpas (40 kv. m,
aukštos lubos, yra atskiras įėjimas, vanduo, kanalizacija, vietinis
šildymas elektra arba kietu kuru,
apsauga, sandėliukas, 13 500 Eur)
J. Basanavičiaus g., Prienuose.
Tel. 8 656 35127.

Kita
Pigiai mobilų namelį (3,5 x 2,2 x
11,7 m, du miegamieji, virtuvėlė,
svetainė, san. mazgas, su kai kuriais baldais). Tel. 8 682 25076.

Perka
Ieško pirkti 1 arba 2 kambarių butą Prienuose. Tel. 8 684
73181.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

Žemės ūkis
Parduoda
Avis auginimui, pjovimui ir veislei.
Reikalingas kombainininkastraktorininkas (gali būti vyresnio
amžiaus, galiu apgyvendinti).
Tel.: (8 319) 41484 (vakare nuo
19 val.), 8 671 42853.
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, perkant 2
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,45
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur/kg. Tel. 8 607
12690.
8 m. stambią, juodos spalvos
kumelę (2200 Eur). Tel. 8 641
70329.
Pirmaveršę ir 7 m. šviežiapienes
karves. Tel. 8 676 18373.

28 a namų valdos žemės sklypą
(yra vanduo, trifazė elektra, 18
000 Eur) Kauno g., Prienuose. Tel.
8 605 32061.

Komercines patalpas

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.

Karvę, po antro veršio. Galima
rinktis iš dviejų. Tel. (8 319)
42981.
Karves, kiaules ir arklinį ravėtuvą.
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.

Išnuomoja

3 m. karvę. Tel. 8 610 69649.

Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda motobloką (kultivatorius), naudotą
kieto kuro katilą „Stropuva” (geros būklės). Tel. 8 656 35185.

Pašarines bulves. Didesnį kiekį
gali atvežti. Tel. 8 606 91063.

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

Automobiliai, dalys
Parduoda
„Ford Mondeo“ (1996 m., 1,8 l,
D, universalas, veliūro salonas,
tamsiai žalios spalvos, 350 Eur).
Tel. 8 645 06162.
„VW Passat“ (2000 m., D, TA iki
2020 m. 09 mėn.). Tel. 8 600
49633.

Kviečius, avižas ir žirnius. Tel. 8
650 41295.
Šieną „kitkomis“. Tel. 8 615
90307.
Šieną ritiniais (1,25x1,20 m). Tel.
8 606 91063.
2019 m. derliaus sausą šieną,
šienainį ritiniais. Perkant 38 ir
daugiau ritinių, atveža. Tel. 8
698 78024.
Šių metų šieno ritinius (sausi,
mišrios pievos). Gali pristatyti.
Tel. 8 675 84559.
Vejapjoves (kainos 70 iki 150
Eur), sodo traktoriukus „Murai“,
„Sabo“, „MTD“, „Toro“ (kainos
iki 600 Eur), savadarbį traktorių
(apie 800 Eur), savadarbę priekabą (apie 400 Eur). Tel. 8 672
07238.

Prašome pagalbos
Veiverių seniūnijos Papilvio kaime ugnis pasiglemžė visą
šeimos turtą. Šeima su keturiais ikimokyklinio ir mokyklinio
amžiaus vaikais liko be pastogės, taip kaip stovi. Kol abu tėvai,
bei vyresnioji dukra buvo darbuose, o mažamečiai vaikai po
mokyklos ir darželio pradėjo atostogas namuose, darbščių tėvo
rankų pastatytas namas sudegė iki pamatų. Tėvai kūrė savo ir
vaikų gyvenimą gimtąjame krašte, deja negailestinga ugnis
tėmė viltį ir paliko šeimą be dokumentų, be visų daiktų.
Mūsų visų pagalba yra labai reikalinga. Nebūkime abejingi.
Visų geros valios žmonių prašoma paremti pinigais (Staybinėms medžiagoms, laikinam bustui. Sask.:
LT577044000340640668, SEB bankas), įvairiais daiktais
(prašome nešti į seniūniją).

Dalyvaukime saldumynų akcijoje
Š. m. liepos 28 d. Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje
bus švenčiami Šv. Onos atlaidai. Sakoma, kad Šv. Ona – šviežios duonos ponia. Taigi suaugusieji laukia šviežios duonos, o
vaikučius labiau domina saldumynai. Todėl atlaidų dieną parapijos karitietės organizuoja saldumynų akciją. Karitietės su
raudonomis liemenėmis prieš ir po kiekvienų šv. Mišių lauks
aukotojų su saldumynais. O liepos 30 d. 13.00 val. kviečiame
vaikus į saldumynų šventę, kuri vyks „Carito“ kieme.
Nuoširdžiai dėkojame aukotojams. Laukiame atvykstančių vaikų.
Parapijos karitietės
Naujas gamyklines lenkiškas
lėkštes „Bromet“ (keturios sekcijos), elektrinę sviestmušę, ranka
sukamą pieno separatorių, arklio
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę
runkelių sėjamąją, pamatų blokus
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601
31832 (skambinti vakarais).
Javų kombainą „Internacional
431“ (Jiezne). Tel. 8 683 29029.
Kombainą „Niva SK-5“. Grūdus:
kvietrugius ir miežius. Tel. 8 671
27089.

Perka
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
NUKelta Į 14 p. 
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UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.

M A L KO S

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Statybinę medieną. Pjauname
pagal klientų užsakymą. Taip pat
gaminame lauko dailylentes. Tel.
8 625 83061.
Pigiai naudotą sekciją „Kaunas“.
Tel. 8 606 68925.
Pigiai ketaus radiatorius (įvairaus
skaičiaus sekcijų radiatoriai, 1,50
Eur/1 sekcija, iš viso 60 sekcijų).
Tel. 8 612 15436.

Paslaugos

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Profesionalios muzikantų paslaugos laidotuvėse, ketvirtinėse ir
metinėse. Programoje – gražiausi
lietuvių ir pasaulio sakralinės muzikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.

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

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

REKLAMA

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Nebrangiai skaldytas pušines ir
beržines malkas. Atveža. Tel. 8
609 14843.

PAMINKLAI. Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles,
kryžius. Atliekami betonavimo,
montavimo, restauravimo, kapo
tvarkymo darbai. Tel. 8 687
36706.

Medžio apdirbimo stakles „Eglutė“ (vienfazė), centrinio šildymo
katilą „Astra“ (naudotas, 25 kW),
suvirinimo aparatą „svarkę“,
(vienfazis), naują stiklą (lapas
1,10x0,9 m). Tel. 8 655 10847.

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171

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

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.

refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai
mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, 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 dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.
Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Brigada be žalingų įpročių atlieka
vidaus bei lauko apdailą. Taip pat
gipso montavimas, glaistymas
dažymas, plytelių klijavimas,
parketlenčių dėjimas, lauko lentelių kalimas, langų apdaila ir kiti
darbai. Tel. 8 602 06379.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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

Remontuoju ir prijungiu skalbykles, elektrines virykles, orkaites, džiovykles. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8
647 55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Mini ekskavatoriumi atlieku žemės gręžimo ir kasimo darbus.
Grąžtai ir kaušai įvairūs. Tel. 8
653 66987.
Pjaunu ir skaldau malkas bei
pjaunu žolę trimeriu. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Pjaunu žolę, pjaunu ir kapoju
malkas. Tel. 8 606 17618.
Pjauna, skaldo malkas ir atlieka smulkius darbus. Tel. 8 672
48432.

Darbo skelbimai
Reikalinga
UAB „Vita Simplex“ šeimos klinikai reikalinga buhalterė dirbti visu
etatu. Tel. 8 699 28907, el. paštas
vitasimplex@gmail.com
Darbas namų tvarkytojoms (ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra. Atlyginimas 15002000 Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083,
www.superdarbas.com
Tvarkinga, be žalingų įpročių, moteris prižiūrėti dienomis senutę,
gyvenančią gyvenvietėje, ir kartu
gyventi. Tel. 8 684 37900.
Įmonei reikalingas elektrikas,
turintis darbo patirties. Tel. 8
698 46063.
Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties, apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k.,
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

UAB „Hegelmann Logistics“
ieško vairuotojo po Lietuvą
su CE kategorija.
Darbo vieta: Kaunas

Tel. (8 37) 343752,

el. p. rnorkunaite@hegelmann.com

Santechnikos darbai: vamzdžių
keitimas, metalinių vamzdžių
sriegimas, klozetų tvarkymas ir
keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia
įranga atkišu kanalizacijas. Katilų
prijungimas ir kiti santechnikos
darbai. Atvykstu ir savaitgaliais
bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308
arba 8 619 54866.

Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 46063.

Ieško darbo

Kokybiškai taisau
automatines

Moteris ieško auklės darbo. Tel.
8 623 38249.

SKALBIMO
MAŠINAS

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

Remontuojame
skalbykles, džiovykles, el. virykles ir
kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į
namus, dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.

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

Dovanoja
Trijų spalvų katytes ir siamo
katiną (visi jauni, sterilizuoti, paskiepyti). Tel. 8 604 20704.

Kviečia
Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

Jeigu turite problemų su alkoholizmu, Jums gali padėti Birštono
anoniminių alkoholikų draugija.
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A
(„Carito“ bendruomenės namai),
Birštone. Tel. 8 689 36747.
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Renginiai
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Liepos 13 d. Veiveriuose – 20 km
pėsčiųjų žygis Veiverių apylinkėmis.
9.30–10.00 val. Dalyvių registracija
prie Juodbūdžio bendruomenės
namų (Draugystės g. 4. Juodbūdžio
k.).11.00–11.15 val. Dalyvių registracija Leskavoje (Ateities g. 9, Leskavos k.).11.00–11.30 val. Arklių
Žemaitukų parodomoji programa
Leskavoje.12.45–13.00 val. Dalyvių
registracija Skriaudžiuose (Jaunimo g. 11A, Skriaudžių k.).14.30 val.
Žygio uždarymas prie Juodbūdžio
bendruomenės namų.Prie žygeivių galima prisijungti tarpinės
stotelėse Juodbūdyje ir Skriaudžiuose.Išankstinė registracija ir
informacija tel. +370 635 95225,
el. paštu vysraminta@gmail.com.
Dalyvavimas nemokamas.

buities muziejuje – „Vasaros suktinis“ – naktišokiai visai šeimai
su multiinstrumentalistu Algirdu
Seniūnu ir Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro mėgėjų meno
kolektyvais. Kviečiame pasišokti, o
nemokančius – išmokti. Renginys
nemokamas.

atlaidai Balbieriškio parapijos
bažnyčioje.
Liepos 21 d. 18 val. prie Juodbūdžio bendruomenės namų
– Veiverių seniūnijos gyventojų
sambūris „Prie balto stalo“. Vakaro
svečias – Kazlų Rūdos R. Žigaičio
menų mokyklos ansamblis. Visus,
norinčius pabendrauti, pasidalinti
gera nuotaika, idėjomis, kviečiame
susėsti prie bendro vaišių stalo ir
pasiklausyti nuotaikingos muzikos.
Kviečiame atsinešti gerą nuotaiką
ir krepšelį, o krepšelyje – kąsnelį.

Liepos 27–28 dienomis – Veiverių
seniūnijos vasaros šventė. Liepos
27 d. Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos kiemelyje: 9.00 val.
– Seniūnijos gyventojų bėgimas
„Veiva 2019“. 10.00 val. – Sportinės rungtys (krepšinis, futbolas,
šaškės, šachmatai). 16.00 val.
– Vaikų popietė. 19.00 val. – Šventinis koncertas. Liepos 28 d. 12.00
val. – Šv. Onos atlaidai Veiverių
šv. Ludviko bažnyčioje. 13.30 val.
– Agapė Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos kiemelyje.

Liepos 19–21 dienomis – Balbieriškio seniūnijos vasaros šventė
„Prie Ringio ir Peršėkės“. Liepos 19
d. 21.30 val. – Birutės Švedienės
darbų parodos „Gimę nakties spalvos“ atidarymas Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre. 22.00 val.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
– Kino filmas po atviru dangumi Liepos 24–25 dienomis nuo 19 val.
(Balbieriškio KLC prieigose). Lie- Veiverių Antano Kučingio meno Prienų rajono savivaldybėje (2
pos 20 d. 9.00 – 10.00 val. sporto mokyklos kiemelyje – nemokamos aukšte) eksponuojama dailininko
turnyrų dalyvių registracija. 10.00 pilateso treniruotės su sporto ir Vlado Tranelio autorinė tapybos
val. Futbolo, krepšinio, tritaškių sveikatingumo klubu „Veiva“. Tre- darbų paroda.
metimo, badmintono, smiginio niruotes ves licencijuota trenerė
Prienų kultūros ir laisvalaikio centurnyrai, žaidimai vaikams (Balbie- Daiva Macijauskienė.
tre eksponuojama Prienų meno
riškio mokyklos sporto aikštyne ir
Liepos 25 d. 18 val. Prienų kultūros
mokyklos dailės klasės mokinių taparko stadione). 10.00 val. Karo
ir laisvalaikio centre – eksperimenpybos paroda „Spalvos ir mintys“.
prievolės tarnybos kariuomenės
tinės muzikos koncertas, kuriame
pristatymas, karinės technikos
Liepos 13 d. Prienuose – pėsčiųjų paroda (Parko stadione). 19.00 val. savo tyrinėjimus pristatys įvykusių Prienų krašto muziejuje ekspožygis Nemuno kilpomis 2019 su „Dvaro“ parke, kultūrinė – meninė kūrybinių dirbtuvių lektoriai (iš nuojama paroda „Prabyla medis“,
korespondencijai: garso meno ir eksperimentinės
Gjensidige. Ketvirtasis pėsčiųjų programa.Adresas
skirta Kazio Dereškevičiaus 110V.Dalyvauja:
Pyvinskio g.liaudiškos
49-305, LT 44243
Kaunas
Mob.tel.: 8 (685) 32019
muzikos
renginių ciklo „Susikiržygis Nemuno Kilpomis siūlo at- muzikos kapela
osioms gimimo metinėms paminėTel.: 8 (37)
750009folkloEl.paštas: reklama@kurstoti.lt
„Temela“,
naujintus maršrutus, kuriuose ro ansamblis „Dūmė“, Palangos timai“). Dalyvauja SALA, 6P3S, ti. Paroda veiks iki liepos 30 d.
gausu grožybių bei įdomybių. kultūros ir jaunimo centro folkloro Simonas Nekrošius. Renginys
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėDaugiau informacijos – www. ansamblis „Mėguva“, Zyplių dvaro nemokamas.
Tai
Jūsų
mokyklos
reklamos
projektas
paruoštas
spausdinimui
leidinyje
„KUR
STOTI
2019“.
je eksponuojama
Prienų krašto
trenkturas.lt Feisbuko paskyroje kapela, Balbieriškio pradinės moLiepos
26
d.
–
popietė
„Pažink
fotomenininkų
darbų
paroda
Prašome
peržiūrėti
šį
projektą,
patvirtinti
jį
ir
atsiųsti
el.paštu
kuobuti.reklama@gmail.com
– Žygis Nemuno Kilpomis’19 su kyklos liaudiškų šokių kolektyvas
Veiverių krašto istoriją“ – Veive- „Nemunas man“.
Gjensidige
• TrenkTuras
Jei radote
klaidų, prašome
apie taiBalbieriškio
informuoti
el.paštu
„Ringutis“,
bendruorių kuobuti.reklama@gmail.com
krašto muziejų lankymas (iš
arba
telefonu
+370
605
87530.
menės
„Balbieriškis“
vyresniųjų
renginių
ciklo „Veiverių kraštas Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje
Liepos 14 d. Veiverių Šv. Liudviko
šokių
kolektyvas
„Ringis“,
Prienų
švenčia
vasarą“):
16.00–18.00 val. sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g.
bažnyčioje – sakralinės muzivaikų
meninio
lavinimo
studija
Klebono
Kazimiero
Skučo Rimo- 12, Pilotiškių k., N. Ūtos sen.) ekskos koncertas „Tekyla širdys mūs
„Ramunėlė“,
ritminių
šokių
grupė
rystės
muziejus
(prie
Veiverių šv. ponuojama Irmos Urbonavičienės
aukštyn“. 9.30al. – šv. Mišios.
„Fidema“,
Balbieriškio
bažnyčios
akvarelės miniatiūrų paroda „RaLiudviko
bažnyčios);
18.00–20.00
Po šv. Mišių – atlikėjų Neringos
parapijos
meno
vadovė
Aurelija
ganų draustinis: kelionių užrašai“.
val.
Veiverių
krašto
istorijos
muNavikauskaitės ir Edgaro PilypaiSinicienė,
vokalinis
duetas
Elena
Paroda veiks iki spalio 31 d.
ziejus
(Kauno
g.
54,
Veiveriai);
čio koncertas. Koncertmeisterė
ir
Raminta,
grupė
„Dainiai“,
grupė
20.00–22.00
val.
Skriaudžių
buiBeata Andriuškevičienė. Renginys
„Age“, atlikėjas „Mino“. 23.00 val. ties muziejus (Puskunigio g. 2, Prienų sporto arenoje eksponemokamas.
nuojama fotografo Algimanto
– šventinis fejerverkas. Liepos 21 Skriaudžiai).
Barzdžiaus fotografijų paroda
Liepos 18 d. 20 val. Skriaudžių d. 12.00 val. – Šv. Magdalenos

HOROSKOPAS
Liepos 15-21 d.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

GALIŪNAS Žydrūnas Savickas

Stichija: Vanduo
Planeta: Mėnulis
Savaitės diena: pirmadienis
Akmuo: smaragdas, perlai, mėnulio akmuo, „katės akis“
Spalvos: oranžinė, sidabrinė, žalia



AVINAS
(03.21-04.20)

Jūsų sugebėjimas įtikinti ir patraukti
žmones į savo pusę pagaliau išjudins
reikalus iš mirties taško. Pirmoji savaitės pusė bus produktyvi, tinkama
drąsioms investicijoms ir pamatuotai
rizikai. Kita vertus, nesijauskite kaltas
sakydamas “ne”. Dar daug ko turite
išmokti, bet jau turite ir ko pamokyti kitus...



JAUTIS
(04.21-05.21)

Pirmadienį pjausite vaisius to, ką pasėjote praeitą savaitę. Savaitės viduryje aplinkinių bambėjimas tenetrukdo
jums užsiimti tuo, ką mokate ir mėgstate. Savaitgalį būsite labai gerai nusiteikęs ir ypač patiksite vaikams. Meniškos
prigimties žmonės galėtų drąsiau imtis
eksperimentų- rezultatai tikrai gali pranokti lūkesčius.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Pirmadienį galite susirasti naują draugą ar verslo partnerį. Savaitės viduryje
teks sunkiai padirbėti, užtat labai pakilsite boso akyse. Savaitgalį pasistenkite
nieko neimti giliai į širdį. Mažiausio pasipriešinimo kelias tikriausiai bus ir pats
tinkamiausias.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Problemos dėl giminaičių savaitės
pradžioje gali likti nemaloniu akmeniu širdyje visai savaitei. Antradienį ar
trečiadienį užsispyrimas gali padaryti
jums meškos paslaugą. Neįvarykite
savęs į kampą pats. Savaitgalį jūsų įtaka žmonėms bus kur kas didesnė nei
jums atrodys.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje dirbkite ypač atidžiai, nes lengvai galite būti apkaltintas
nebūtomis nuodėmėmis ar klaidomis.
Antroje savaitės pusėje būtinai raskite
laiko sportui ar kokiai kitokiai fizinei
veiklai. Į galimus nesusipratimus ar
nesėkmes savaitgalį pasistenkite reaguoti ramiai - tikriausiai spėsite nuveikti anaiptol ne viską, ką esate susiplanavęs.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Kad išsaugotumėte taiką, savaitės pradžioje teks eiti į kompromisą, o gal net
pačiam siekti jo. Tarp antradienio ir trečiadienio nemažai laiko teks skirti buičiai. Tikriausiai tvarkysite savo namą ar
butą. Sekmadienį pagaliau pamirškite
visa, kas kėlė jums rūpesčių visą savaitę, ir pagaliau užsiimkite tuo, kas jums
iš tiesų įdomu.
REKLAMA



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje įgytos žinios labai
pravers ateityje. Skirkite pakankamai laiko profesiniam tobulėjimui.
Antroje savaitės pusėje pasistenkite būti komunikabilus ir draugiškas.
Kuo daugiau naujų pažįstamų įgysite
šiomis dienomis, tuo geriau. Savaitgalį pagaliau apsispręskite dėl meilės
reikalų- bent jau sau aiškiai pasakykite, taip ar ne.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Finansinės investicijos savaitės pradžioje turėtų būti sėkmingos. Savaitės viduryje tikriausiai laukia kelionė. Atidžiai saugokite savo bagažą. Tikriausiai sutiksite labai įdomių
žmonių. Šalin drovumą ir uždarumą
- turite būti komunikabilus ir atviras
naujoms idėjoms.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Pirmadienį kaskitės giliai, kad sužinotumėte visą tiesą apie savo partnerį.
Jei ketinate pirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą, geriausiai tai padaryti
antradienį ar trečiadienį. Negaiškite
laiko pernelyg ilgai galvodamas apie
svetimas klaidas ir problemas- neliks
laiko savosioms.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje pasistenkite
būti ypač malonus ir draugiškas tiek
su viršininkais, tiek su pavaldiniais ar
klientais. Iš jūsų elgesio bus daromos
toli siekiančios išvados. Ketvirtadienį
ir penktadienį verčiau nedarykite su
pinigais susijusių sprendimų. Bendra situacija bus pernelyg nestabili
ir greitai kintanti.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Pirmoje savaitės pusėje turėtumėte
visa galva pasinerti į verslo ar tarnybos rūpesčius. Visi pokyčiai bus tik į
naudą. Jei nebūsite pernelyg drovus,
ketvirtadienį ar penktadienį galite užmegzti naują jaudinantį meilės ryšį.
Savaitgalį teks nemažai rūpintis šeimos ar giminės reikalais, ir tarpais tai
bus gana nuobodu ar įkyru.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Neinvestuokite nei laiko, nei pinigų į
svetimus projektus. Eikite savo keliu.
Antroje savaitės pusėje nutiks kažkas, kas jus tiesiogiai liečia, bet kol
kas susilaikykite nuo griežtų vertinimų ar sprendimų, nes jums žinomos
anaiptol ne visos aplinkybės. Tikrai
verta kiek luktelėti.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2019 m. LIEPOS 13 d., www.naujasisgelupis.lt

Liepos 13 d.
ŠEŠTADIENIS
Durbės mūšio diena
Saulė teka 04:57
leidžiasi 21:51
Dienos ilgumas 16.54
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Eugenijus, Henrikas, Arvilas,
Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ropes, grieščius,
burokus, braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas skinti ir šaldyti
vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Liepos 15 d.
PIRMADIENIS
Žalgirio mūšio diena
Saulė teka 05:00
leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 16.49
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė, Herkus
Tinkamas laikas sėti:
morkas, pastarnokus, česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
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Liepos 16 d.
ANTRADIENIS
Škaplierinė, prapjovos
Agronomų diena
Saulė teka 05:01
leidžiasi 21:47
Dienos ilgumas 16.46
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Vaigaudas, Danguolė, Faustas,
Marija
Tinkamas laikas sėti:
morkas, pastarnokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Laukinukas.

Liepos 18 d.
KETVIRTADIENIS
Tarptautinė aludarių diena
Saulė teka 05:04
leidžiasi 21:45
Dienos ilgumas 16.41
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas,
Eimantė, Kamilis, Ervinas, Arnas, Arentas
Tinkamas laikas sėti:
salierus, burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Š E ŠTA D I E N I S

LIEPOS

+11 +18

Liepos 14 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 04:59
leidžiasi 21:50
Dienos ilgumas 16.51
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ropes, grieščius,
burokus, braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas skinti ir šaldyti
vaisius.

Liepos 17 d.
TREČIADIENIS
Pasaulio lietuvių vienybės
diena
Dariaus ir Girėno žuvimo
diena
Pasaulinė emociukų diena
Saulė teka 05:03
leidžiasi 21:46
Dienos ilgumas 16.43
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Aleksas, Magdalena, Darius,
Girėnas, Vaiga
Tinkamas laikas sėti:
morkas, pastarnokus, salierus,
burokus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius, tręšti, netinkamas laikas
laistyti.

ORAI

Įrašykite skaitmenis nuo 1
iki 9 taip, kad
skaitmenys
nesikartotų
eilutėse, stulpeliuose bei
paryškintuose 9 langelių
(3×3) kvadratuose.

Lošimas
Nr. 1374
2019-07-10

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 01, 07, 14,
15, 32, 42
Vikingo skaičius: 05

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

3000000.00€ 0

6

220140.50€ 0

5+1

13452.00€ 1

5

820.00€

3

4+1

109.00€

27

4

8.00€

243

3+1

5.00€

570

3

1.50€

3920

2+1

1.25€

4236

2

0.75€

30071

Kito tiražo prognozė:

4,3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį
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VANDENS TEMPERATŪRA

1244

1945
1251

m. liepos 15 d.: popiežius Inom. liepos 16 d.: 5 val. 30 min.
Savaitė istorijos puslapiuose
centas IV nusiuntė savo paN. Meksikos valstijoje (JAV)
m. liepos 13 d.: prie Dur- sveikinimus ir palaiminimą tikintiesiems, išbandyta pirmoji atominė bomba.
bės ežero (netoli Liepojos) gyvenantiems Lietuvoje.
m. liepos 17 d.: Lietuvos Diįvyko Durbės mūšis, kuriame žemaičiai,
m. liepos 15 d.: popiežius
džioji Kunigaikštystė popiekuršiai ir estai sutriuškino Livonijos ordiAleksandras IV paskelbė Kry- žiaus Inocento IV Milane surašyta bule buno pajėgas.
žiaus karą prieš Livoniją ir prūsų pagonis. vo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste,
m. liepos 13 d.: Urugvajuje
m. liepos 15 d.: Žalgirio mūšy- suteikiant jai „šv. Petro nuosavybės“ teises,
prasidėjo pirmasis Pasaulio
je Lietuvos ir Lenkijos pajėgos – taip Lietuvą kaip suverenų europinės pofutbolo čempionatas.
litikos subjektą pripažino didžiausias tuosumušė Kryžiuočių ordiną.
m. liepos 14 d.: Jogaila su
m. liepos 15 d.: Jogaila ir Vy- metinės Vakarų Europos autoritetas, taigi
Vytautu paskelbė Teutonų
tautas su Danija bei su ja uni- ir pati Europa;
ordinui karą.
m. liepos 17 d.: popiežius
joje buvusiomis šalimis sudarė sąjungą
m. liepos 14 d.: Vedrošos prieš Kryžiuočių ordiną.
Inocentas IV pavedė Kulmo
mūšyje prie Vedrošos upės
vyskupui
karūnuoti
Mindaugą Lietuvos
m. liepos 15 d.: Steponas Darusų kariuomenė sumušė Lietuvos kakaraliumi.
rius ir Stasys Girėnas Niujorriuomenę.
m. liepos 17 d.: nuskridęs 6411
ke lėktuvu „Lituanica“ pakilo į skrydį per
m. liepos 14 d.: Prancūzijos Atlanto vandenyną.
km ir sėkmingai įveikęs Atlanrevoliucija: Paryžiuje sukilėm. liepos 15 d.: LSSR AT pre- to vandenyną, tuometinės Vokietijos teriliai įsiveržė į Bastiliją.
zidiumo įsaku patvirtintas torijoje sudužo lėktuvas Lituanica.
m. liepos 14 d.: Alfredas No- naujas Lietuvos SSR himnas, uždraustas
m. liepos 18 d.: vokiečiai pabelis pirmą kartą pademons- senasis Lietuvos himnas – Vinco Kudirkos
reikalavo darbams į Vokietiją
travo dinamitą.
išvežti dešimtadalį Lietuvos gyventojų.
„Tautiška giesmė”.
m. liepos 14 d.: Vokietijoje
m. liepos 19 d.: rastas Rozetės
m. liepos 15 d.: LSSR AT prenacionalsocialistų partija užakmuo, kurio dėka iššifruota
zidiumas įteisino Lietuvos
draudė visas opozicines partijas.
senovės Egipto kalba.
SSR vėliavą.

1260

19

+15 +17

1258
1410
1419
1933

1950
1953

1251

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+17 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

Saulės audrų
nenumatoma.
Radiometrinių (radio trukdžių)
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1933

1943
1799

GAMA RADIACINIS FONAS

39
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8436 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8320 nSv/val.

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

