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Mažai pažįstamas 
Zanavykų kraštas

Pernai pasaulyje gyveno 37,9 mln. 
ŽIV užsikrėtusių žmonių

Vienas didžiausių šių 
dienų socialinių iššūkių 
– sumažinti išmetamo 
maisto kiekius. Jis tampa 
ypač aktualus vasarą, kai 
maisto išmetimo kiekiai 
dar labiau padidėja. 

Šiuo metu Europoje išme-
tama 88 mln. tonų maisto per 
metus. Prie to prisideda ir lie-
tuviai, kurių kiekvienas kas-
met išmeta apie 60 kg nesu-
valgyto maisto. Tai didžiulė 
žala ne tik planetai, jos resur-
sams, bet ir kiekvienam var-
totojui, kurio piniginę plonina 
neefektyviai panaudoti maisto 
likučiai. Tad ko imtis, siekiant 
namuose suvalgyti visą maistą 
ir jo neišmesti?  

Jungtinių Tautų maisto ir že-
mės ūkio organizacija (FAO) 
skelbia, kad kiekvienais me-
tais pasaulyje išmetama maž-
daug trečdalis viso pagamin-
to maisto. Remiantis Europos 
Komisijos duomenimis, jeigu 
nebus imtasi priemonių, iki 
2020 m. iššvaistomo maisto 
kiekis Europoje padidės apie 

Vasara – be maisto švaistymo: 
patarimai, kaip sumaniai panaudoti 
maisto likučius

Yra gyvenime ir praeities, ir ateities,
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės...

Laimingas tas, kas moka atvira širdim
Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.

75-ojo gimtadienio proga  

Oną 
KARPAVIČIENĘ,

gyvenančią Pociūnų k., Prienų r., 

nuoširdžiai sveikina ir linki šviesių, 
džiaugsmingų gyvenimo metų 

sūnus ir dvi dukros su šeimomis.

40 proc. Besivystančiose vals-
tybėse maisto atliekų daugiau-
sia susidaro gamybos procese, 
o išsivysčiusiose (kartu ir Lie-
tuvoje) šalyse prie to ženkliai 
prisideda ir vartotojai. 

Duona – tai vienas dažniau-
siai namų ūkiuose išmetamų 
maisto produktų. „Gardėsio“ 
užsakymu „Spinter tyrimų“ 
atliktos lietuvių apklausos 
duomenimis, kone kas antras 
lietuvis (52 proc.) dažnai (7 
proc.) arba kartais (45 proc.) 
išmeta nesuvalgytus duonos 
gaminius.  

„Nors atrodo, kad Lietuvoje 
duona yra vienas iš tų produk-
tų, kurių nekyla ranka išmesti 
dėl tradicijų ar pagarbos, ta-
čiau skaičiai kalba patys už 
save – nors ir retai, duoną iš-
meta kas antras. 

Idėjos, kaip sumaniai 
panaudoti duoną

Anot „Fazer Lietuva“, ats-
tovaujančios „Gardėsio“ pre-
kės ženklą, rinkodaros ir ko-
munikacijos vadovės Indrės 

Laima
DUOBLIENĖ

Neretai keliaujame 
panemune Jurbarko link, 
stabtelėdami gražiuose ir 
turistams patraukliuose 
miesteliuose. Ne mažiau 
įdomybių galima rasti 
ir keliaujant kairiuoju 
Nemuno krantu po 
Zanavykų kraštą, 
besiklausant artimiausios 
bendrinei kalbai zanavykų 
šnektos. 

Kačerginė: senos 
vilos, „Nemuno 

žiedas“ ir... tvartelis
16 km nuo Kauno nutolusi 

Kačerginė, tarpukariu garsė-
jusi kaip unikalus priemies-
čio kurortas, kuriame namus 
statėsi daug garsių to meto 
visuomenės veikėjų, politi-
kų, menininkų, dabar labiau 
žinoma dėl automobilių ir 
motociklų sporto komplekso 
„Nemuno žiedas“, kuriame 
vyksta ir tarptautinės varžy-
bos. Ne taip seniai miestelis 

„garsėjo“ ir vieno tvartelio 
istorija... Gaila, kad iki jo nė-
ra nuorodos. 

Kačerginėje ilgiau ar trum-
piau yra gyvenę nemažai me-
nininkų: vaikų rašytojas Pra-
nas Mašiotas, aktorius Juozas 
Stanulis, poetas Liudas Gira, 
skulptorius Juozas Zikaras, 
architektas Vytautas Lands-
bergis-Žemkalnis, rašytojas 
Jonas Biliūnas. Čia1961–
1967 m. gyveno ir mirė rašy-
tojas Vincas Mykolaitis-Pu-
tinas (1893–1967). Išlikęs jo 
namas, su memorialine lenta 
(V. Mykolaičio-Putino g. 34) 
ir kiemelyje pastatytu skulp-
toriaus B. Zalenso sukurtu 
paminklu. 

Į Vilkiją – keltu
Važiuojant kairiuoju Ne-

muno krantu, beveik du tūks-
tančius gyventojų turinti Vil-
kija yra kitapus Nemuno, ties 
Pavilkiju. 

Vilkija – savitas kalnų mies-
tas, urbanistikos paminklas. 
Miestas žinomas dar nuo XIV 
a., turtingas istorinių ir archi-
tektūros vietų, piliakalnių bei 
nuostabaus kraštovaizdžio 
apylinkių. Dėmesį traukia ir 
bent stabtelėti verčia aukštuo-
se šlaituose išsidėstę nameliai, 
į kalną vingiuojančios stačios 
gatvelės. Gal kuri statumu ap-
lenktų ir Gineso rekordininkę 
– gatvelę Velse?

Į Aukštutinę ir Žemutinę 
dalį padalintame miestelyje 
ar šalia jo vilkai jau nebekau-

Zypliai

2018 metais pasaulyje 
gyveno 37,9 mln. 
užsikrėtusiųjų ŽIV infekcija 
žmonių, šią savaitę 
skelbiama metinėje 
Jungtinių Tautų AIDS 
programos (angl. UNAIDS) 
ataskaitoje apie ŽIV ir 
AIDS situaciją 2018 metais 
pasaulyje. 

Pasak ataskaitos, daugu-
ma pasaulyje su ŽIV infek-
cija gyvenančių žmonių yra 

suaugusieji, kurie sudaro be-
veik 96 proc. visų užsikrėtu-
siųjų bei 1,7 mln. vaikų (4,4 
proc.). Pagal lytį, registruota 
18,8 mln. moterų ir tai sudaro 
beveik pusę (49,6 proc.) visų 
gyvenančių su ŽIV žmonių 
pasaulyje. Daugiausiai ŽIV 
užsikrėtusiųjų žmonių (20,6 
mln.) gyvena rytų ir pietų Af-
rikos regionuose.

Naujausiais JT AIDS pro-

„Žiburio“ gimnazijos abiturientų 
brandos atestatų įteikimo šventė

Prienų „Žiburio“ gimnaziją 
šiemet baigė 107 
gimnazistai. Tai jau 95-oji 
abiturientų laida. 

Liepos 17 d. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre vyko iš-
kilminga brandos atestatų įtei-
kimo šventė, kurioje dalyvavo 
Prienų r. savivaldybės meras 
Alvydas Vaicekauskas, admi-
nistracijos direktorė Jūratė 
Zailskienė, Švietimo skyriaus 
vedėjas Rimvydas Zailskas, 
vyriausioji specialistė Renata 
Pavlavičienė.

Abiturientus, jų tėvelius, 
mokytojus, svečius su gražia 

švente sveikino gimnazijos 
direktorė Irma Kačinauskie-
nė. Ji pažymėjo, kad iš viso 
šiais metais abiturientai laikė 
375 valstybinius ir 36 moky-
klinius brandos egzaminus. 
Net 37 abiturientų valstybinių 
brandos egzaminų rezultatai 
atitinka aukštesnįjį pasiekimų 
lygį ir yra įvertinti nuo 86 iki 
100 balų. 

Visiems abiturientams di-
rektorė palinkėjo sėkmės ir 
išminties įgyvendinant sva-
jones, renkantis gyvenimo 
kelią ir profesiją, drąsiai pri-
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V. Uspaskichas ir J. Blažytė privalo papildomai 
sumokėti 158 tūkst. eurų mokesčių 
Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas ir jo buvusi 
sutuoktinė, koncerno „Vikonda“ savininkė Jolanta Blažytė, 
anksčiau suteikę paskolas „Vikondai“, siekė mokestinės 
naudos, todėl už gautas palūkanas turi sumokėti 157,8 
tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, - teismas.

„LitCon“ įtraukta į nepatikimų tiekėjų sąrašą
Finansinių sunkumų turinti Vilniaus statybos bendrovė 
„LitCon“ Kauno valdžios prašymu įtraukta į nepatikimų 
tiekėjų sąrašą. Ji įtraukta, nes atsisakė šalinti techninio 
prižiūrėtojo nurodytus Nemuno ir Neries santakos parko 
sutvarkymo darbų trūkumus ir atsisakė atlikti dalį būtinų 
darbų bei neatliko visų darbų iki numatyto termino.

Seniūnų pasitarime aptarti aktualūs 
klausimai – nuo atliekų tvarkymo, 
socialinių būstų priežiūros iki kovos su 
Sosnovskio barščiais

Antradienį Savivaldybėje 
vyko seniūnų pasitarimas, 
kuriame buvo aptarti 
atliekų tvarkymo, 
Sosnovskio barščių, 
socialinių būstų priežiūros, 
vienkartinių pašalpų 
skyrimo, viešųjų pirkimų 
organizavimo, kelių 
priežiūros, prekybos 
vasaros švenčių metu 
klausimai.

Pasitarime dalyvavo Savi-
valdybės vadovai, seniūnai, 
skyrių specialistai. 

Vienas iš pavojingiausių 
invazinių augalų Sosnovs-
kio barščiai – problema viso-
je Lietuvoje. Jų plantacijų ar 
nedidelių augimviečių yra ir 
Prienų rajone. Kai kurios se-
niūnijos yra ėmęsi priemonių 
– keletą kartų per metus juos 
iškerta. Tačiau yra nemažai 
privačių žemės sklypų, ap-
augusių Sosnovskio barš-
čiais, bet savininkai nesiima 
priemonių juos išnaikinti. 
Tokiems savininkams gresia 
administracinė atsakomybė, 
o seniūnai įpareigoti juos apie 
tai įspėti.

Pasak Savivaldybės mero 
A. Vaicekausko, norint su-
valdyti Sosnovskio barščių 
augimą ir plitimą, reikia prie-
žiūros, o geriausiai veikia apa-
rimas. Administracijos direk-
torė J. Zailskienė pabrėžė, kad 
visi turi dėti pastangas kontro-
liuoti šio pražūtingo augalo 
plitimą. Direktorė pasiūlė su-
daryti priemonių planą, o se-
niūnai paprašyti iki rugpjūčio 
mėnesio vidurio surinkti in-
formaciją apie visus plotus (ir 
valstybinės žemės, ir privačių 

asmenų), kuriuose auga Sos-
novskio barščiai, bei pateikti 
Savivaldybės specialistams. 
Kitų metų Savivaldybės biu-
džete planuojama numatyti 
lėšų būtinoms priemonėms 
įgyvendinti.

Pasitarime buvo atkreiptas 
dėmesys, kad Veiverių se-
niūnijos sodininkų bendrijo-
se esančiuose bendruosiuose 
konteineriuose susikaupia per 
daug atliekų, kurias atneša (at-
veža) ne tik bendrijų gyvento-
jai. Šių atliekų tvarkymas yra 
ne tik tvarkos palaikymo klau-
simas, bet ir didelė finansinė 
našta, todėl buvo aptartos ga-
limybės surinkti bendruosius 
konteinerius ir sodininkų ben-
drijų gyventojams išdalinti in-
dividualius. 

Daugiau dėmesio Savival-
dybės vadovybė nutarė skirti 
ir socialinių būstų priežiūrai 
bei kontrolei, kad socialiniai 
būstai būtų naudojami tik pa-
gal paskirtį (socialinių būs-
tų priežiūros koordinavimo 
funkcijos bus paskirtos seniū-
nų pavaduotojams), taip pat 
vienkartinių pašalpų skyrimo 
kriterijams. Iš seniūnų taip pat 
laukiama pasiūlymų, pastabų 
ir iniciatyvų. 

Pasitarime su seniūnais iš-
sakytos pastabos dėl darbo su 
dokumentų valdymo sistema, 
viešųjų pirkimų organizavi-
mo, leidimų prekybai seniūni-
jų vasaros švenčių metu išda-
vimo, aptartos savivaldybės 
biudžeto lėšos, skirtos vietinės 
reikšmės kelių ir gatvių prie-
žiūrai šiais metais.

Prienų rajono savivaldybės 
informacija 

Vasara – pavojingas metas širdžiai: 10 patarimų ligoms išvengti
Pagrindinė mirčių 
Lietuvoje priežastis – 
širdies ir kraujagyslių 
ligos. Pasak medikų, 
karštuoju metų 
laikotarpiu, žmonių 
besiskundžiančių širdies 
ir kraujagyslių ligomis 
itin padaugėja. Kaip 
prižiūrėti sveikatą vasarą 
ir ką reikėtų daryti, kad 
išvengtume su širdimi 
susijusių sveikatos 
problemų? 

Statistiškai, širdies ir krau-
jagyslių ligos vis dar labiau-
siai lietuvius kamuojančių 
ligų sąrašo viršūnėje. Tokie 
sveikatos sutrikimai gali su-
kelti nedarbingumą, o dažnu 
atveju – baigtis mirtimi. 

„Remiantis išankstiniais 
Higienos instituto duomeni-
mis, 2018 metais nuo krau-
jotakos sistemos ligos suda-
rė daugiau nei pusę, t. y. 55,4 
proc., mirčių. Atitinkamai, 
didelę dalį mūsų išmokų kli-
entams sudaro būtent širdies 
ir kraujagyslių ligų atvejai, 
todėl primename reguliariai 
tikrintis sveikatą ir vadovautis 
sveiko gyvenimo taisyklėmis. 
Deja, kartais žmonės su pa-
vojingomis ligomis susiduria 
kai keisti kažką – per vėlu“, - 
sako „PZU Lietuva gyvybės 
draudimas“ produktų ir rizi-
kos valdymo skyriaus vadovė 
Brigita Poškuvienė.

Pasak „Benu“ vaistininkės 
Ingos Norkienės, jeigu vasa-
rą aplanko šiltesni ir tvankesni 
orai, žmonės pastebimai daž-
niau skundžiasi širdies ir krau-
jagyslių ligomis. Hipertonine 
liga sergantiems žmonėms 
tokiu metu sunkiau, nes dėl 
karščių sunkiau kontroliuoti 
kraujospūdį, organizmas gali 
netekti tam tikrų mineralų, ap-
sunksta širdies darbas. Kai ku-
riems žmonėms – priešingai, 
spaudimas nukrinta, o tokiu 
atveju be medikų pagalbos jį 
pakelti sunku. Paradoksalu, 
bet kartais hipertonine liga 
sergantys žmonės karštomis 
dienomis turi riboti išgeriamų 
skysčių kiekį, nes tam tikrais 
atvejais skysčiai nepasišalina 
iš organizmo ir pasunkėja šir-
dies veikla. 

„Užklupus karštiems orams 

reikėtų stengtis būti vėsesnėse 
vietose, rengtis lengvais, na-
tūralaus pluošto drabužiais. 
Visgi, reikėtų nepersisteng-
ti kondicionuoti patalpų, nes 
per daug atsišaldžius (patal-
pų ir lauko temperatūra netu-
rėtų skirtis daugiau 7 laipsnių)  
galima susidurti su kitomis 
sveikatos problemomis, to-
kiomis kaip peršalimas.  Taip 
pat svarbu palaikyti tinkamą 
mitybą, valgyti lengvai virš-
kinamą maistą, kad organiz-
mas neišeikvotų daug energi-
jos; gerti mineralinį vandenį, 
palaikyti mineralų organizme 
balansą. Suaugusiam žmogui 
reikėtų gerti du litrus vandens, 
bet jeigu žmogus serga hiper-
tonine liga, kiek vandens iš-
gerti turėtų nurodyti gydytojas 
kardiologas. Visiems vyrams 
nuo maždaug 40 metų am-
žiaus reikėtų apsilankyti pas 
gydytojus ir patikrinti širdies 
ir kraujagyslių būklę. Vyrams 
egzistuoja specialios sveika-
tos patikrinimo programos 
susijusios su širdies sveikata, 
nes vyrai nuo maždaug tokio 
amžiaus patenka į rizikos gru-
pę“, - pasakoja vaistininkė I. 
Norkienė.

Kaip sumažinti 
širdies ir kraujagyslių 

ligų tikimybę?
Kontroliuokite kraujo 

spaudimą. Aukštas kraujos-
pūdis yra vienas pagrindinių 
širdies ligų rizikos veiksnių. 
Svarbu reguliariai tikrinti 
kraujospūdį – sveikai besijau-
čiantiems rekomenduojama 
tai daryti bent kartą per me-
tus, bet daugumai suaugusių-
jų ir dažniau, ypač jei žmogus 
linkęs į aukštą kraujo spaudi-
mą. Svarbu ir imtis veiksmų, 
įskaitant gyvenimo būdo po-
kyčius, siekiant užkirsti kelią 
aukštam kraujospūdžiui ir jį 
kontroliuoti. 

Kontroliuokite choleste-
rolio ir trigliceridų kiekį. Di-
delis cholesterolio kiekis gali 
užkimšti arterijas ir padidinti 
širdies ligų riziką. Gyvenimo 
būdo pokyčiai ir vaistai (jei 
reikia) gali sumažinti cho-
lesterolio kiekį. Trigliceridai 
yra dar vienas riebalų tipas 

kraujyje. Didelis šių riebalų 
kiekis taip pat gali padidinti 
vainikinių arterijų ligų riziką, 
ypač moterims.

Kovokite su antsvoriu. 
Antsvoris ar nutukimas gali 
padidinti širdies ligų riziką. 
Taip yra daugiausia dėl to, nes 
antsvoris yra susijęs su kitais 
širdies ligų rizikos veiksniais, 
įskaitant aukštą cholesterolio 
ir trigliceridų kiekį kraujy-
je, aukštą kraujo spaudimą 
ir diabetą. Kontroliuodami 
kūno svorį galite išvengti šių 
grėsmių.

Sveikai maitinkitės. Sten-
kitės apriboti daug sočiųjų 
riebalų, druskos, pridėtinio 
cukraus turinčių maisto pro-
duktų kiekį. Valgykite daug 
šviežių vaisių, daržovių ir 
skaidulinio maisto. Tai gali 
padėti sumažinti kraujo spau-
dimą ir cholesterolio kiekį 
kraujyje.

Reguliariai mankštinki-
tės. Sportas turi daug priva-
lumų, įskaitant širdies stipri-
nimą ir kraujo apytakos ge-
rinimą. Mankštinimasis taip 
pat gali padėti išlaikyti sveiką 
svorį ir sumažinti cholestero-
lio kiekį bei kraujo spaudimą. 
Visa tai gali sumažinti širdies 
ligų riziką.

Saikingai vartokite alko-
holį. Per dažnas alkoholio 
vartojimas gali padidinti krau-
jo spaudimą, taip pat alkoho-
lis suteikia papildomų kalori-
jų, kurios gali sukelti svorio 
didėjimą. 

Nerūkykite. Cigarečių rū-
kymas padidina kraujospūdį 
ir didina grėsmę būti ištiktam 
širdies smūgio bei insulto. Rū-
kalų atsisakymas sumažins 
riziką susirgti širdies ligomis. 
Jei sunku mesti savarankiškai, 
tai padaryti padėti gali šeimos 
gydytojas.

Valdykite stresą. Stresas 
gali būti susijęs su daugybe 
širdies problemų. Jis didina 
širdies kraujospūdį, o labai 
didelis stresas gali būti širdies 
smūgio katalizatorius. Be to, 
būdai, kurie „padeda“ susido-
roti su stresu, pvz., nervinis 
valgymas, alkoholio vartoji-
mas ir rūkymas taip pat ken-
kia jūsų širdžiai. Specialistai 

stresą malšinti pataria įvai-
riomis meditacijomis, mėgs-
tamomis ir ramiomis veiklo-
mis, sportu, muzika. Jei nepa-
deda tokios atsipalaidavimo 
priemonės nebijokite kreiptis 
į psichologą ar psichoterapeu-
tą. Jie išklausys ir patars, o pri-
reikus skirs gydymą.

Gydykite diabetą. Cukri-
nio diabetas padvigubina ri-
ziką susirgti širdies ligomis. 
Taip yra dėl to, nes ilgainiui 
dideli cukraus kiekiai kraujyje 
gali pakenkti jūsų kraujagys-
lėms ir nervams, kurie kon-
troliuoja širdies darbą. Taigi, 
svarbu išsitirti dėl diabeto, o 
sergantiems šia liga – ją kon-
troliuoti.

Išsimiegokite. Jei nemie-
gate pakankamai, didinate 
aukšto kraujospūdžio, nutu-
kimo ir diabeto riziką. Dau-
gumai suaugusiųjų per naktį 
reikia miegoti maždaug 7–9 
valandas. Jei susiduriate su 
miego problemomis, kreip-
kitės į šeimos gydytoją, kuris 
patars, kaip išugdyti tinkamus 
miego įpročius. 

Kada kreiptis 
pagalbos?

Kai kurie simptomai pra-
našauja insultą arbą infarktą. 
Pajutus tokius simptomus rei-
kėtų nedelsiant kviesti greitą-
ją pagalbą.

Insultą galima įtarti jeigu 
sutrinka pusiausvyra ir koor-
dinacija, nutirpsta viena kūno 
pusė, pakinta gebėjimas kal-
bėti – žmogus sunkiai taria žo-
džius ar sunkiai supranta, ką 
kalba kiti, sutrinka regėjimas, 
pradeda pykinti ar pasidaro 
sunku ryti, užklumpa stiprus 
galvos skausmas. 

Infarkto požymiai yra sti-
prus, skausmas už krūtinkau-
lio, kuris plinta į kitas kūno 
vietas, pavyzdžiui, ranką, ka-
klą ar pilvą. Suskubkite kvies-
ti pagalbą, jei kankina dusu-
lys, trūksta oro, išmuša šaltas 
prakaitas, pykina, svaigsta 
galva. 
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Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar gavę 
mokyklos 
baigimo 
dokumentą 
žinojote 
(žinote), ką 
veiksite toliau? 

Lina Šakavičienė

Baigdama mokyklą jau 
laukiausi pirmagimio, todėl 
žinojau, ką veiksiu toliau 
– auginsiu vaiką. Norėjau 
mokytis ir tapti siuvėja, bet 
teko mokytis būti mama, o 
vėliau mokslams jau nebu-
vo nei laiko, nei noro, o ir 
mokslai man nelabai sekė-
si. Bet raginčiau jaunimą, 
jei tik turi noro ir gabumų, 
stoti mokytis. Jei ką tik po 
mokyklos nėra apsispren-
dę, kur stoti, tai po metų gal 
jau žinos. 

Laima Dekaminavičienė 

Jau paskutinėje klasėje 
tvirtai žinojau, kad noriu 
būti darželio auklėtoja. Bai-
giau mokslus, apie penkio-
lika metų dirbau darželyje, 
bet paskui, kai vaikų darže-
liuose sumažėjo ir dėl įvai-
rių kitokių priežasčių, teko 
keisti profesiją. Diplomas 
jau daug metų guli giliai 
stalčiuje – manau, kad dabar 
net nebesugebėčiau dirb-
ti darželyje, mano žinios 
jau pasenusios. Gimnazijas 
baigęs dabartinis jaunimas, 
mano įsitikinimu, yra labai 
motyvuotas ir žino, „kuo 
nori būti užaugęs“. Aš lin-
kėčiau visiems po moky-
klos iš karto stoti, o ne laukti 
metus ar daugiau, nes ir ži-
nios pasimirš, ir motyvacija 
pradings. Darbui dar visas 
gyvenimas lieka. 

Paulina Ignatavičiūtė

Kaip tik šiandien (trečia-
dienį) gausiu atestatą. Noriu 
mokytis toliau, nenoriu eiti 
dirbti, nes bijau, kad paju-
tusi, jog galiu turėti pinigų 
ir be diplomo, nebenorėsiu 
mokytis. Aš iki šių mokslo 
metų pradžios buvau įsiti-
nusi, kad žinau, kuo noriu 
būti, bet paskui planai pa-
sikeitė ir pradėjau blašky-
tis. Dabar turiu pasirinkusi 
dvi gan skirtingas kryptis ir 
tik kelias dienas apsispręsti, 
kurią studijų programą įra-
šyti pirmu numeriu. 

Monika Šakavičiūtė 

Šiais metais aš baigiau 
dešimt klasių, toliau noriu 
mokytis ir įgyti statybinin-
ko profesiją, kartu ir vidu-
rinę mokyklą pabaigti. Tai 
planavau pastaruosius porą 
metų. Pabaigsiu vidurinę, 
įgysiu specialybę ir toliau 
mokytis neplanuoju. Sta-
tybininko specialybė man 
patinka, nes, kiek žinau, 
jos išmokti nesunku, dar-
bų netrūksta ir atlyginimas 
geras. 

Libija išdavė Mančesterio sprogdintojo brolį
Libija trečiadienį išdavė Jungtinei Karalystei mirtininko 
sprogdintojo Salmano Abedi 2017 metais surengusio 
kruviną išpuolį Mančesterio mieste, brolį. 22 metų 
libių kilmės britas S. Abedi detonavo bombą 2017 
m., kai minios žmonių ėjo iš popmuzikos žvaigždės 
Arianos Grande koncerto. Per išpuolį žuvo 22 žmonės.

Turkijoje dėl su teroru susijusių kaltinimų 
išteisinti trys žmogaus teisių aktyvistai
Stambulo teismas trečiadienį išteisino žiniasklaidos 
laisvę ginančios nevyriausybinės organizacijos 
„Reporteriai be sienų“ (RSF) turkų atstovą ir dar du 
žmogaus teisių aktyvistus, kaltintus teroristinės 
propagandos skleidimu.

Juozas Jagelavičius 

Baigęs mokyklą žinojau, 
kur stosiu, kuo noriu būti, 
nes tai planavau paskutinė-
se klasėse. Įstojau, baigiau, 
po to – tarnyba armijoje, 
darbas. Prasidėjo pertvarkos 
ir mano „popieriukas“ tapo 
nereikalingas. Dabar dirbu 
užsienyje „juodą“ darbą, in-
žinieriaus diplomas ten taip 
pat nebūtinas. Turiu keturis 
vaikus, trys jau baigė aukš-
tuosius mokslus, jauniau-
sioji dukra dar studijuoja, 
bet matau, kad Lietuvoje jų 
žinios nelabai reikalingos. 
Ypač juokinga, kad darb-
daviai iš kiekvieno jauno 
žmogaus reikalauja ne tik 
diplomo (žinių), bet ir pa-
tirties. Sūnūs įgytas žinias 
panaudoja savo versle, o 
štai dukra, baigusi buhal-
teriją, dirba padavėja, nes 
pagal specialybę nepriima 
dėl patirties stokos. Aš už 
tai, kad jauni žmonės, bai-
gę mokyklą, stotų mokytis. 
Jei ir tiksliai nežino, kokią 
specialybę rinktis, bet bent 
jau kryptį – menai, inžine-
rija, socialinė sritis ar pan. 
– tai tikrai visi žino. Žinių 
reikia ir gyvenime. Tikė-
kimės, kad pasikeitus situ-
acijai, bus vertinami ir di-
plomai. 

gramos duomenimis, 2018 m. 
užregistruota 1,7 mln. naujų 
ŽIV infekcijos atvejų ir tai 16 
proc. mažiau nei 2010 m. (2,1 
mln.), tačiau tai dar toli nuo 
pasaulinių tikslų, kuriais sie-
kiama iki 2020 m. sumažinti 
naujų ŽIV atvejų skaičių iki 
500 tūkst.  per metus.

Ataskaitoje skelbiama, kad 
daugiau kaip pusė (54 proc.) 
naujų ŽIV atvejų pernai re-
gistruota  tarp tikslinių po-
luliacijų atstovų ar jų lytinių 
partnerių: 17 proc. naujų ŽIV 
atvejų registruota tarp vyrų, 
turinčių lytinius santykius su 
vyrais, 12 proc. tarp švirk-
čiamųjų narkotikų vartotojų, 
18 proc. tarp seksualinių pas-
laugų teikėjų ar kitų tikslinių 
grupių seksualinių paslaugų 
klientų bei 3 proc. tarp seksu-
alinių paslaugų teikėjų. Kaip 
pažymima ataskaitoje, mi-
nėtų grupių atstovai turi itin 
didelę ŽIV infekcijos riziką, 
pvz., apskaičiuota, kad 2018 
m. švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojai turėjo 22 kartus di-
desnę riziką užsikrėsti ŽIV, nei 
asmenys, kurie nesišvirkštė 
narkotikų.

Per beveik 15 pastarųjų 
pasaulinės AIDS epidemi-
jos metų (2004 - 2018), su 
AIDS susijusių mirčių suma-
žėjo daugiau nei dvigubai (55 

Pernai pasaulyje gyveno 37,9 mln. ŽIV užsikrėtusių 
žmonių proc.) - atitinkamai nuo 1,7 

mln. iki 770 tūkst. per metus. 
Pernai mirė 100 tūkst. vaikų 
ir 670 tūkst. suaugusiųjų dėl 
su AIDS susijusių priežas-
čių.  JT užsibrėžtas tikslas - 
iki 2020 m. pasiekti, kad kas-
met mirčių skaičius neviršytų 
500 tūkst. Sparčiausiai mirčių 
skaičių mažina didėjantis ŽIV 
ligos gydymo prieinamumas. 
Pranešama, kad pernai 23,3 
mln. ŽIV užsikrėtusiųjų gavo 
antiretrovirusinius vaistus ar-
ba trys iš penkių ŽIV užsikrė-
tusiųjų. Antivirusiniai vaistai, 
skiriami ŽIV ligai gydyti, vi-
ruso organizme nesunaikina, 
bet stabdo ŽIV ligos progresa-
vimą, pagerina gyvenimo ko-
kybę, prailgina jo trukmę.

 Naujausiais Užkrečiamųjų 
ligų ir AIDS centro (ULAC) 
duomenimis, Lietuvoje (iki 
birželio 1d.) ŽIV infekcija di-
agnozuota 3242 žmonėms, iš 
kurių penki iš dešimties ŽIV 
infekcija užsikrėtė per injek-
cinių narkotikų vartojimą, 
ketvirtadalis - per heterosek-
sualius, dešimtadalis - per ho-
moseksualius santykius ir dar 
dešimtadalio asmenų užsikrė-
timo būdas nežinomas. Lietu-
voje registruoti 7 vaikai, kurie 
ŽIV infekcija užsikrėtė nuo 
ŽIV infekuotos motinos. Kas 
penktas, kuriam ŽIV infekcija 
diagnozuota Lietuvoje, susir-
go paskutine ŽIV ligos stadi-
ja, t.y. AIDS, kas septintas yra 

miręs nuo įvairių priežasčių.
2018 metais valstybės kom-

pensuojamas ŽIV ligos gy-
dymas - antivirusinė terapija 
- Lietuvoje buvo skirta 1193 
ŽIV užsikrėtusiems asme-
nims, kas sudaro apie 40 proc. 
visų registruotų ŽIV atvejų 
Lietuvoje. Pasaulinė šio ro-
diklio reikšmė 2018 m. siekė 
62 proc., tačiau tarptautinėse 
rekomendacijose šalims siūlo-
ma siekti 90 proc. aprėpties.

Pasak ULAC gydytojos, 
Irmos Čaplinskienės, tokios 
nepakankamos ŽIV ligos gy-
dymo aprėptys Lietuvoje, ne-
abejotinai susijusios su nepa-
kankamu geografiniu ŽIV gy-
dymą galinčių skirti medikų 
prieinamumu (tik penkiuose 
didžiuosiuose miestuose) bei 
nepakankama nuo narkotikų 
priklausomų žmonių gydymo 
prieinamumo pažanga šalyje. 
Iš esmės tai pagrindinės kliū-
tys siekiant spartesnės ŽIV 
prevencinio atsako pažangos 
iki 2030 m. įveikti AIDS epi-
demiją.

Pasauliniai tvaraus vysty-
mosi tikslai numato iki 2030 
metų įveikti AIDS epide-
miją.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centras - pagrindinė naciona-
linė institucija, kurios medikai 
- ekspertai, vykdo tarptautinį 
bendradarbiavimą su Jungti-
nių Tautų AIDS organizacija 
(UNAIDS).  ULAC 

imti gyvenimo iššūkius, iš-
likti draugiškiems, kūrybin-
giems, tobulėti siekiantiems 
ir Lietuvos ateitį kuriantiems 
žmonėms. 

Ypatingos šventės proga 
abiturientus pasveikino Prie-
nų r. savivaldybės meras A. 
Vaicekauskas ir Švietimo sky-
riaus vedėjas R. Zailskas, lin-
kėjo jiems būti kantriems, at-
rasti savo profesinį kelią, o už 
puikius rezultatus dėkojo ne 
tik mokiniams, bet ir moky-
tojams bei tėveliams. Taip pat 
įteikė padėkas bei piniginius 

„Žiburio“ gimnazijos abiturientų brandos atestatų 
įteikimo šventė
atKelta IŠ 1 p.

čekius abiturientams, gim-
nazijai dovanojusiems aukš-
čiausius valstybinių brandos 
egzaminų pasiekimus: 100 
balų įvertinimą iš anglų kalbos 
valstybinio brandos egzamino 
gavusiems Dovilei Juocevi-
čiūtei, Saulei Kulvinskaitei, 
Domintui Liniauskui, Godai 
Lukoševičiūtei, Karolinai Pe-
traškaitei, Akvilei Tirvaitei, 
Akvilei Vitkauskaitei ir Mil-
vydui Kutuliui, kuris 100 ba-
lų įvertinimą gavo ir iš mate-
matikos valstybinio brandos 
egzamino. 

Šventės metu tradiciškai 
buvo padėkota geriausiems 
abiturientams už akademinius 

bei sportinius pasiekimus, ak-
tyvų dalyvavimą gimnazijos ir 
visuomeninėje veiklose. Pa-
dėkos įteiktos ir jų tėveliams. 
Geriausiųjų abiturientų pavar-
dės įrašytos į Gimnazijos gar-
bės knygą. Už puikius akade-
minius pasiekimus abiturien-
tams padėkojo ir Seimo narių 
bei UAB „Prienų kompiute-
riai“ atstovai.

Pasveikinti sėkmingai bai-
gusių mokyklą absolventų 
susirinko gausus būrys jų ar-
timųjų bei bičiulių, linkėjimus 
išsakė ir mokytojai, gimnazi-
jos Tėvų tarybos atstovai. 

Prienų r. savivaldybės 
informacija 
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Rusija pratęsė areštą Ukrainos jūreiviams, 
tęsiantis deryboms dėl apsikeitimo kaliniais
Maskvos teismas pratęsė areštą pernai netoli Rusijos 
aneksuoto Krymo sulaikytiems Ukrainos jūreiviams, 
abiem kaimynėms vedant sudėtingas derybas dėl 
apsikeitimo kaliniais. Teismas nutarė, kad 13 jūrininkų turi 
būti areštinėje dar tris mėnesius – iki spalio 24 dienos.

Mini penktąsias Malaizijos lėktuvo 
numušimo virš Rytų Ukrainos metines
Praėjus lygiai penkeriems metams nuo tos dienos, kai 
virš Rytų Ukrainos raketa buvo numuštas Malaizijos 
oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reisu MH17 skridęs 
lėktuvas, žuvusiųjų giminaičiai ir draugai trečiadienį 
rinkosi prie memorialo Olandijoje.

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

2019-07-15 apie 13 val. 30 
min. kelio Vilnius-Prienai-
Marijampolė 91 km, patikri-
nimui sustabdžius automobilį 
„BMW“, jį vairavęs neblaivus 
(blaivumą tikrintis atsisakė) 
vyras (g. 1982 m.) sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2019-07-15 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas vyro (g. 
1998 m.) pareiškimas, kad 
liepos 14 d. apie 22 val. Prie-
nuose, Kęstučio g., jį sumušė 
nepažįstamas asmuo. Vėliau 
jis kuprinėje pasigedo dviejų 
mobiliojo ryšio telefonų.

2019-07-15 Alytaus apskr. VPK 
Prienų r. PK gautas vyro (g. 
1973 m.), pareiškimas, kad 
vienai Vokietijos bendrovei jis 
už užsakytas prekes pervedė 
7681 eurą, tačiau prekių nega-
vo. Nuostolis – 7681 euras.

2019-07-15 12:23 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų m., 
Stadiono g. reikia nuvalyti ke-
lio dangą po eismo įvykio. 3x2 
m plote buvo išsilieję tepalo. 
Surinkta apie 10 kg teršalų, 
nuo kelio dangos sušluotos 
šukės.

2019-07-15 17:09 val. gautas 
pranešimas, kad Prienų m., 
Stadiono g. išsilieję tepalo. 0,3 
m² plote buvo tepalų dėmė. 
Surinkta apie 0,5 kg teršalų.

2019-07-15 gautas praneši-
mas, kad Veiverių sen., Byliš-
kių k., Purienų tak. kaimynai 
statinėje degina šakas, uždū-
minta gatvė. Gaisro požymių 
nebuvo.

2019-07-16 gautas praneši-
mas, jog liepos 14 d. apie 23 
val. Prienuose, Žemaitės g., 
moterį (g. 1969 m.) sumušė 
nepažįstami asmenys. Nuken-
tėjusiajai medikai diagnozavo 
galvos, nugaros sumušimus, 
suteikus med. pagalbą ji iš-
leista į namus.

kia (šiais laikais, greičiausiai, 
ir miestelio pavadinimas bū-
tų kitoks), žvejai su pilnomis 
valtimis lašišų, starkių, karšių, 
šapalų ar kitokių žuvų nebe-
grįžta paryčiais iš Nemuno ir 
odos apdirbėjų nebeliko, todėl 
Odminių gatvė Vytauto vardu 
pavadinta... 

Tačiau miestelis turi vienin-
telį Lietuvoje reguliariai (nuo 
Motinos dienos iki Vėlinių) 
keleivius ir transporto prie-
mones per Nemuną keliantį 
motorinį keltą „Vilkynė“, jun-
giantį Kauno rajone esančią 
Vilkiją ir Šakių rajone įsikū-
rusį Pavilkijį. Nenukrypti nuo 
kurso keltui padeda Nemuno 
dugnu nuo vieno kranto į kitą 

nutiestas metalinis lynas. Vie-
tiniams gyventojams ir turis-
tams keltas leidžia sutaupyti 
60 kilometrų kelio. 

Gaila tik, kad Žemutinė-
je Vilkijoje nėra kavinės, tad 
tenka pasitenkinti kava iš par-
duotuvėje esančio automato. 

Nuo Žemosios Panemu-
nės piliakalnio atsiveria de-
šiniojo Nemuno kranto kraš-
tovaizdis

Šakių rajone yra per dvide-
šimt piliakalnių, dauguma jų 
išsidėstę palei Nemuną. Vie-
nas įspūdingiausių ir puikiai 
sutvarkytų – Žemosios Pane-
munės. Sakoma, kad čia prieš 
du tūkstančius metų viena iš 
sūduvių genties bendruome-
nių, norėdama apsiginti nuo 
priešų ir apsaugoti savo tur-
tą, Nemuno ir Pausės upelio 
santakos prieslėnyje pasistatė 
medinę pilį. Jai pasirinkta pa-
čios gamtos gerai apsaugota 
vieta. Iš trijų pusių pilį saugo-
jo upių vandenys bei jų slėnių 
statūs 25–30 metrų aukščio 

Mažai pažįstamas Zanavykų kraštas 
šlaitai. Atragis nuo aukštumos 
atkirstas iškasus 20 m pločio 
daubą, o jos dugne – ir 4 m 
pločio griovį. Aplink pilies 
kiemą buvo pastatyta gyny-
binė siena. Pilyje gyveno tik 
bendruomenės aukštuomenė 
ir karinė įgula, kita dalis ben-
druomenės namus pasistatė 
netoli, aukštumoje į vakarus 
nuo piliakalnio. Į pilį visi su-
bėgdavo tik kilus pavojui. 

1997 m. tyrinėjimų metu 
buvo rasta graikiška Romos 
imperatoriaus Marko Aureli-
jaus moneta, pasaginių segių 
ir jų dalių, apyrankės ir antka-
klės fragmentai, susilydžiusio 
žalvario fragmentų, grublėtos 
ir lygios keramikos.

Pasistengus nuo piliakalnio 

galima pamatyti Seredžių ir 
Vilkiją bei jų piliakalnius.

Ilguvos dvaras mena Grin-
cevičių giminę 

Pavažiavus apie 12 km nuo 
Žemosios Panemunės – Ilgu-
va. XVI a. antroje pusėje pra-
sidėjusi Ilguvos dvaro istori-
ja pasakoja, kad keitėsi ne tik 
dvaro savininkai, bet ir vie-
tovės pavadinimas, dabartinį 
vardą saugantis nuo XVIII a. 
antrosios pusės, kai jį nusipir-
ko Veliuonos klebonas prela-
tas Viktoras Talko-Grincevi-
čius-Ilgauskas. 

XIX a. pabaigoje – XX a. 
pradžioje Ilguvos dvare virė 
kultūrinis gyvenimas. Čia lan-
kėsi ir kūrė daug žymių Lie-
tuvos, Lenkijos rašytojų, mu-
zikantų, kompozitorių, daili-
ninkų, buvo sukaupta didelė 
biblioteka, kambarius puošė 
vertingi paveikslai ir baldai. 
Dvaras žinomas ir dėl to, kad 
čia vaikystėje kelerius metus 
gyveno dainininkė Beatričė 
Grincevičiūtė (1911–1988). 

Greta dvaro – medinė Šv. 
Kryžiaus Atradimo bažnytė-
lė, 1814 m. pastatyta Juliaus 
Grincevičiaus. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
dvaras buvo nacionalizuotas, 
jame įkurta senelių prieglau-
da, psichoneurologinis in-
ternatas. Ligoniai jau įsikūrę 
greta pastatytuose namuose, 
o dvaro pastatai, nors daugiau 
nei prieš du dešimtmečius 
ir aptvarkyti, dar vis laukia, 
kad būtų atgaivinti. Aplinka 
prižiūrima, o kol pastatai dar 
užrakinti, belieka pasigėrėti 
nuostabiu vaizdu į Nemuną, 
atsiveriančiu nuo dvaro laiptų 
ir apžvalgos aikštelės. 

Plokščiai: gatvė-upė 
ir slaptos V. Kudirkos 

meilės pėdsakai
Nuo Ilguvos iki Plokščių 

reikia važiuoti maždaug 16 
km, nes kelias iš pradžių ve-
da ko ne į priešingą pusę, kol 
vėl, aplenkęs bekelius miškus, 
grįžta į reikiamą kryptį. 

Didžiausia Plokščių įžymy-
bė – vienintelė Lietuvoje ga-
tvė-upė Vaiguva. Šios gatvės 
ilgis – vos keli šimtai metrų, 
ja važiuoti gali tik kelių šalia 
esančių sodybų gyventojai, 
o smalsiems turistams prieš 
keletą metų nutiestas trinke-
lėmis grįstas takas. Naujajam 
takui pasibaigus ir liepteliu 
persikėlus į kitą Vaiguvos 
pusę, paprastu miško taku 
galima nueiti iki Vaigeliškių 
piliakalnio.

XX a. pradžioje Plokš-
čiuose gyveno mokytojas ir 
visuomenės veikėjas Petras 

Šakių centrą puošia miesto skveras su plieno konstrukcijos 24 varpų karilionu, kurį nuliejo varpų 
liejykla Olandijoje, o kariliono konstravimą kuravo kompozitorius karilionininkas Giedrius Kupre-

vičius. Varpų muzika skamba darbo dienai prasidedant, jai įpusėjus ar besibaigiant. 

Vilkija

Žemoji Panemunė

Seredžiaus piliakalnis iš kitos Nemuno pusės

Ilguva

Plokščiai
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Rusija neišduoda vizų vaikų mokytojams
JAV ambasadorius Maskvoje pranešė, kad Rusija neišdavė 
vizų diplomatų vaikų mokyklos mokytojams. Rusija 
neišdavė vizų 30-čiai naujų mokytojų, kurie turi atvykti 
kitą mėnesį. Anglų ir amerikiečių mokykloje mokosi 
maždaug 1,1 tūkst. vaikų iš daugiau kaip 60 valstybių, tarp 
jų – kai kurių turtingų rusų vaikai.

J. Powellas: finansų krizė paspartino 
ekonominius pokyčius
JAV Federalinio rezervo sistemos (FRS) vadovas Jerome 
Powellas pareiškė, kad 2008-ųjų finansų krizė paspartino 
reikšmingus Jungtinių Valstijų ir viso pasaulio ekonomikos 
pokyčius, nulėmusius lėtesnį augimą, mažesnę infliaciją ir 
mažesnes palūkanų normas.

Kriaučiūnas, pas kurį atvyk-
davo daug garsių ir nusipel-
niusių žmonių, tarp kurių 
buvo ir Vincas Kudirka. Tau-
tos budintojas vienas pirmų-
jų Plokščių gamtą prilygino 
Alpėms. Beje, pasakojama, 
kad V. Kudirka ant Vaiguvos 
upelyje gulėjusio didžiulio 
akmens ne tik rašydavo, il-
sėdavosi ir ugningas kalbas 
rėždavo, bet ir susitikinėda-
vo su suomių rašytoja Maila 
Talvio. Deja, slaptos meilės 
liudininkas per Pirmąjį pasau-
linį karą buvo susprogdintas, 
o vietinis ūkininkas iš gabalo 
akmens pasigamino girnas. 
Dabar girnapusė, pavadinta 
Kudirkos akmeniu, stovi ne-
toli Plokščių mokyklos. 

Šventaduobe vadinama vie-
ta, kurioje trykšta stebuklingu 
laikomas šaltinis, o šalia pa-
statyta koplytėlė su altoriumi. 
Legenda pasakoja, kad koply-
tėlė šioje vietoje buvo pastaty-
ta po to, kai Nemunu atplau-
kusį ir ties Plokščiais ištrauktą 
Marijos paveikslą pakabinus 
bažnyčioje, jis stebuklingu 
būdu vis atsidurdavo ant šlai-
to prie šaltinio.  

Plokščių Švč. Mergelės 
Marijos Vardo bažnyčia sta-
tyta 1868 metais, o jos bokš-
te skamba 1573 metais Rytų 
Prūsijoje išlietas žalvarinis 
varpas. 

Gelgaudiškio ir 
Zyplių dvarai – vieni 

lankomiausių 
Lietuvoje 

Gelgaudiškio dvaro rūmai 
– didingas XIX a. architek-
tūros statinys, savo grožiu ir 
modernumu nenusileidęs di-
diesiems Europos dvarams. 
Dvaro istorija prasideda XVI 
a., tačiau dvaras „sužibo“ apie 
1842–1846 m., kai naujasis 
savininkas vokiečių baro-
nas Teodoras Henrikas Fry-
drichas Koidelis ant aukšto 
Nemuno slėnio šlaito pastatė 
įspūdingus rūmus. Po pus-
šimčio metų, valdant Medar-
dui Komarui, rūmai buvo re-
konstruoti, suteikiant pasta-
tui klasicistinį stilių. Tuomet 
dvaro rūmų vidus pasipuošė 
vokiškąja polichrominesece-
sija. Dvaras buvo žymus tuo, 
kad turėjo savo vandentiekį ir 

Per pusmetį muitinėje sulaikyta šimtai 
kilogramų narkotikų, saldumynų ir 
raketų sistema
Per pusmetį Lietuvos 
muitininkai sulaikė šimtus 
kilogramų narkotikų, 
tonas suklastotų saldainių 
ir raketų paleidimo 
sistemą.

Kaip trečiadienį pranešė 
Muitinės departamentas, per 
šešis šių metų mėnesius mui-
tinės pareigūnai, pirminiais 
duomenimis, sulaikė kontra-
bandinių ir neteisėtai gaben-
tų prekių už daugiau nei 13,5 
milijono eurų.

12,5 mln. eurų iš šių pinigų 
sudaro sulaikytų kontrabandi-
nių cigarečių vertė.

Trijų stambių narkotikų 
siuntų sulaikymų metu kon-
fiskuota per 200 kilogramų 
hašišo, 25 kilogramai marihu-
anos ir 3,7 kilogramai kokai-
no. Bendra tokio kiekio kvai-
šalų vertė juodojoje rinkoje 
gali siekti 3 milijonus eurų – 
ši suma į bendrą konfiskuotų 
prekių vertę neįskaičiuota. 

Pirmąjį šių metų pusme-
tį Lietuvos muitinė kartu su 
Valstybine maisto ir veteri-
narijos tarnyba dalyvavo tarp-
tautinėje operacijoje OPSON 
VIII, skirtoje kovai su suklas-
totu maistu ir gėrimais. Jos 
metu buvo išaiškinta ir sulai-
kyta 335 tūkst. vienetų padirb-
tų saldainių.

Gegužės mėnesį Medinin-
kų kelio poste buvo sustabdy-

ta ir neįleista į Lietuvą iš Bal-
tarusijos dviem krovininiais 
automobiliais gabenta karinė 
įranga – raketų paleidimo sis-
tema „M20 Missile Weapon 
System Model“.

Dviem krovininiais auto-
mobiliais į muitinės postą at-
vykę vežėjai neslėpė, kad vy-
ko iš Minske vykusios paro-
dos į Klaipėdos uostą. Raketų 
paleidimo sistema turėjo būti 
išgabenta į Kiniją.

Ši raketų paleidimo siste-
ma buvo grąžinta atgal į Bal-
tarusiją. 

Lietuvos muitininkai nuo 
2018 metų pastebi naują ciga-
rečių kontrabandos tendenci-
ją – suaktyvėjusį gabenimą iš 
Rusijos Karaliaučiaus srities.

2017 metais pasienyje su 
Rusija tebuvo sulaikytas vos 
1 procentas bendro Lietuvo-
je sulaikytų kontrabandinių 
cigarečių kiekio, pernai šis 
skaičius pasiekė 11 procentų, 
o per pirmus šešis šių metų 
mėnesius muitininkai fiksuoja 
augimą iki 38 procentų. 

Kalbėdami apie narkotikų 
gabenimo tendencijas, mui-
tininkai pastebi, kad Lietuva 
dėl savo geografinės padėties 
yra pakeliui iš Vakarų į Rytų 
šalis gabenant hašišą, mari-
huaną ir kokainą, o iš Rytų 
valstybių į Vakarų valstybes 
per mūsų šalį vežamas heroi-
nas.  BNS

kanalizaciją.
Karai ir sovietų okupaci-

jos laikotarpis šį dvarą buvo 
pavertęs karo ligonine, vai-
kų namais, specialiąja inter-
natine mokykla. Tik 2009 m. 
dvaras pradėtas restauruoti: 
pirmiausia atnaujinti rūmai, 
oficina, kumetynas, tuomet 
– oranžerija, vandens bokš-
tas, kuriame įrengtas 36 varpų 
karilionas. 

Pastaraisiais metais Gel-
gaudiškio dvare nuolat vyks-
ta įvairūs meno renginiai: 
festivaliai, koncertai, teatro 
projektai, eksponuojamos 
parodos, rengiami knygų pri-
statymai. 

Zyplių dvaro istorija taip 
pat įspūdinga. Iki šių dienų 
išliko 11 buvusio dvaro an-
samblio pastatų, kurie ap-
supti vieno didžiausių parkų 
Lietuvoje. Vaikštinėjant jame 
galima atrasti įdomių medžių 
– čia auga platanalapiai ir si-
dabriniai klevai, paprastieji ir 
raudonieji ąžuolai, baltosios ir 
balzaminės tuopos, europiniai 
ir Sukačiovo maumedžiai, 
juodosios pušys, sidabriniai 
kėniai, karpotieji ir plaukuo-
tieji beržai, kalninės guobos, 
kamštiniai skirpstai. 

Pagrindiniame dvaro pasta-
te nuolat veikia kelios nuolati-
nės ekspozicijos, kuriose eks-
ponuojami vietinių išsaugoti 
įvairūs XIX a. buities daiktai, 
taip pat meno ekspozicijos, 
kuriose ir nemažai Zypliuo-
se vykusių plenerų dalyvių, 
įvairių sričių menininkų, dar-
bų. Viename iš dvaro pastatų 
– vežiminėje – įsikūręs ir Za-
navykų muziejus, kuriame 
taip pat gausu renginių, temi-
nių edukacijų.Netrūksta čia 
ir koncertų bei kitų renginių, 
per metus sutraukiančių per 
10 tūkst. lankytojų. .

Lukšiuose – pieno 
upės ir gėlių 
vandenynai

Šalia Šakių– Kauno plento 
įsikūrusiose Lukšiuose gyve-
na apie 1,5 tūkst. gyventojų. 
Važiuojant per miestelį akis 
užkliūva už gražaus parko 
su daugybe akmeninių, me-
talinių skulptūrų, tvenkinių 
ir įvairiaspalvių gėlių. Juo-
kaujame, kad grožio čia tiek 

daug, jog keliems parkams 
pakaktų. 

Gėlių, fontanų ir gražiai 
sutvarkytų viešųjų erdvių 
miestelyje gausu. Gal dėl to, 
kaip kalbama, miestelyje ir 
nekilnojamojo turto kainos 
didesnės nei rajono centre 
Šakiuose.  

Lukšių miestelis žinomas 
ne tik dėl nuo 1939 m. vei-
kiančios „Lukšių pieninės“ 
produkcijos, bet ir dėl to, kad 
Lukšių seniūnija Lietuvai at-
kūrus nepriklausomybę buvo 
pirmoji gavusi išimtinį statusą 
– turėjo savo biudžetą, orga-
nizavo komunalinių paslaugų 
tvarkymą. Viso to „priežastis“ 
– seniūnas ir menininkas Vi-
das Cikana. Jo dėka atgimė ir 
Zyplių dvaras. 

Zanavykų kraštas 
garsus ne tik 
skilandžiais

Lankantis svetimame, kad 
ir netolimame, krašte norisi 
paragauti to krašto valgių. Ir 
kavinėje Šakiuose, ir Zyplių 
dvaro restorane rengiami „Za-
navykų ragaučiai“ – edukaci-
nės programos, supažindinan-
čios su autentiškais šio krašto 
valgiais. 

Zanavykų krašto žmonės 
dirbo sunkiai, tad ir pavalgyti 
turėjo gerai. Pusryčiams vi-
rė sriubas su mėsa (barščių, 
kopūstų, duonzupės), pie-
tums valgydavo, kas likda-
vo nuo pusryčių, vakarienei 
– pienišką sriubą, dažniau-
siai sausienę (nuluptos virtos 
bulvės), košes („marškonę“ 

– tik iš bulvių, „pusmarško-
nę“ – įsukdavo saują kvieti-
nių miltų, dėdavo spirgučių 
su kepintu svogūnu, sviesto, 
pildavo pieno, vandens ar 
grietinėlės). Tokią košę val-
gydavo su rūgpieniu, vadin-
dami „pirspieniu“. Virdavo ir 
šutbulves, t.y. neluptas bulves. 
Jas nulupę valgė su šviežiu 
pienu, sviestu ar rūgpieniu. 

Kai kurie „ragaučiuose“ 
patiekiami valgiai – žydų ku-
linarinis palikimas. Tai – mor-
kų saldainiai, kugelis. Visiems 
mums žinomą kugelį žydai 
kepdavo su žąsų ar ančių tau-
kais, o įdarui naudodavo mor-
kas ir varškę. O šiame krašte 
kugelį iki šiol dauguma valgo 
ne su riebia grietine, bet su 
saldžia obuoliene. 

Zyplių dvare įsikūrusiame 
restorane „Kuchmistrai“ ga-
lima pasimėgauti pagal Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštys-
tės kuchmistrų (virtuvės šefų) 
tradicijas pagamintų dvariškų 
patiekalų skoniu. Čia siūlo-
ma paragauti šviežiai gruz-
dintų pastarnokų pončkučių 
(spurgų) su peletrūnais gar-
dinta grietine, sodrios tam-
saus alaus sriubos su jautie-
na, žarijose keptų burokėlių 
su lazdyno riešutais, lauže, 
ant kopūsto lapo, su midumi 
kepto karpio su geltonosios 
jukos padažu, patiekiamo su 
grikiais, gardintais karameli-
zuotais ruginės duonos trupi-
niais ir dvaro virtuvėje sūdy-
tomis citrinomis bei daugybės 
kitų, ne mažiau intriguojančių 
patiekalų. 

Gelgaudiškis

Lukšiai

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

naujienų!
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Premjeras tiki, kad SGD terminalo 
išlaikymo našta nuo gruodžio mažės
Koncernui „Achemos grupė“ skundžiantis dėl planų 
atskirai įmonei perduoti suskystintų gamtinių dujų (SGD) 
terminalo veiklą ir taip sumažinti jo išlaikymo naštą 
visiems dujų vartotojams, premjeras tikisi, kad ginčai 
nesutrukdys priimti sprendimų ir sumažinti mokestį.

Vokietijoje - privalomi skiepai nuo tymų
Vokietijoje nuo 2020-ųjų kovo bus privaloma skiepyti 
nuo tymų vaikus, siekiant išnaikinti šią vėl atsigaunančią 
ir potencialiai mirtiną ligą. Į darželius ir mokyklas bus 
priimami tik skiepyti vaikai, be to, skiepai bus privalomi 
žmonėms, dirbantiems dienos priežiūros centruose, 
švietimo ir gydymo įstaigose bei pabėgėlių centruose.

REKLAMA

Bažnyčios vieta – su 
Marija prie Kristaus 

Kryžiaus
„Šiandien, minėdami Karmelio 

kalno Švč. Mergelės šventę, kon-
templiuojame Mariją, stovinčią 
prie Kristaus Kryžiaus. Ten yra 
Bažnyčios vieta“. Twitter tinkle 
paskelbta žinute popiežius Pran-
ciškus priminė liepos 16-ąją mi-
nimą Karmelio kalno Dievo Mo-
tinos šventę. Liaudies pamaldu-
mo tradicijoje ši šventė vadinama 
Škaplierine.

Karmelio Marijos šventė isto-
riškai susijusi su Palestinoje, ant 
Karmelio kalvos, susibūrusia at-
siskyrėlių bendruomene, davusia 
pradžią karmelitų ordinui, ir su 
pirmiausia karmelitams būdin-
gu atributu – škaplieriumi. Ška-
plierius yra karmelitų ypatingo 
pamaldumo Švenčiausiajai Mer-
gelei Marijai ženklas. Ordino na-
riams škaplierius yra abito dalis. 
Katalikų pasauliečių nešiojamas 
škaplierius – tai dvi rudo audeklo 
(kaip karmelitų abitas) skiautės, 
sujungtos virvutėmis arba juos-
telėmis. Škaplierius nešiojamas 
ant kaklo: viena jo dalis kabo ant 
krūtinės, kita – ant nugaros. Ška-
plierius, kaip ir vienuolio abitas, 
simbolizuoja naują gyvenimą ap-
sivilkus Kristumi.

Palestinoje įsikūrusi Karmelio 
kalno Dievo Motinos brolija nuo 
pat pradžių brangina su Karmelio 
kalva susijusį pranašo Elijo atmi-
nimą. Senojo Testamento Pirmo-
joje karalių knygoje pasakojama 
apie pranašo Elijo šioje vietoje 
aukotą auką. Ant Karmelio kalvos 
susigrūmė tikrojo Dievo pranašas 
Elijas ir pagonių dievaičio Baalo 
kunigai. Dievas priėmė Elijo au-
ką, o pagonių auka buvo atmesta 
ir Baalo kunigai sugėdinti kaip 
stabmeldžiai.

Kryžiaus žygių laikais Karme-
lio kalne įsikūrė krikščionių atsis-

kyrėlių bendruomenė. Tryliktojo 
amžiaus pradžioje tuometinis Je-
ruzalės vyskupas Albertas parašė 
Karmelio kalno vienuoliams regu-
lą ir nuo to laiko pradėta juos va-
dinti karmelitais. Pasibaigus kry-
žiaus žygiams ir žlugus Palestinos 
krikščionių valstybei Karmelio 
kalno vienuoliai persikėlė į Euro-
pą ir greitai paplito visose žemyno 
šalyse. Pasak tradicijos, 1251 m. 
vienam Anglijos vienuoliui ap-
sireiškusi Mergelė Marija įteikė 
škaplierių ir pažadėjo, kad, kas jį 
nešios, nepateks į pragarą.

Po dviejų šimtų metų, jau pla-
čiai po Europą paplitęs karmelitų 
ordinas buvo praplėstas ir papil-
dytas: buvo įkurta klauzūroje gy-
venančių seserų karmeličių atšaka 
ir vadinamasis trečiasis ordinas, 
tai yra pasaulietiškoji karmelitų 
ordino atšaka. Šešioliktojo am-
žiaus viduryje šv. Teresės Avilie-
tės ir šv. Kryžiaus Jono mokymo 
įtakoje karmelitų ordinas buvo 
reformuotas ir pasidalijo į dvi pa-
grindines atšakas – senosios re-
gulos karmelitus ir reformuotuo-
sius (basuosius) karmelitus. Nuo 
to laiko karmelitai liudija Kristų 
ir kontempliatyviu gyvenimu, ir 
apaštališka veikla.

Karmelitų ordinas davė Baž-
nyčiai tokius garsius šventuosius 
kaip jau minėtieji Teresė Avilie-
tė ir Kryžiaus Jonas. Karmelitė 
buvo šventoji Kūdikėlio Jėzaus 
Teresėlė ir garsioji dvidešimtojo 
amžiaus šventoji kankinė Šven-
tojo Kryžiaus Teresė Benedikta 
Edita Stein.

Septynioliktajame amžiuje 
karmelitai pasiekė ir Lietuvą. Iki 
aštuonioliktojo amžiaus vidu-
rio įsikūrė net dvylika karmeli-
tų ir karmeličių, priklausančių ir 
senos regulos atšakai, ir basųjų 
karmelitų vienuolynų. Šiuo metu 
tėra tik vienas – Paštuvos seserų 
karmeličių vienuolynas, atkurtas 
1994 m.

Tuo tarpu Linkuvoje, kur kar-
melitų vienuolynas veikė nuo 
septynioliktojo iki devynioliktojo 
amžiaus, iki mūsų dienų yra išli-
kę kasmet iškilmingai švenčiami 
Karmelio Kalno Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos – Škaplierinės 
– atlaidai. Šiemetiniai Linkuvos 
atlaidai prasideda penktadienį, 
liepos 19-ąją. Pagrindinė atlaidų 
diena bus švenčiama sekmadienį, 
liepos 21-ąją. 

VATICAN NEWS

Vasara – be maisto švaistymo: patarimai, 
kaip sumaniai panaudoti maisto likučius

Švelnytės, duona yra dėkin-
gas maisto produktas, nes 
tarp dviejų duonos riekių gali 
atsidurti daugelis nesuvalgyto 
maisto produktų. Kita vertus, 
duona – tai kur kas daugiau 
nei sumuštinis. Nors vasarą 
duona džiūsta lengviau, iš jos 
galima pasigaminti gausybę 
skirtingų patiekalų, kurie pa-
saulio virtuvėse gaminami 
daugybę metų. 

Iš kiek apdžiūvusios duo-
nos galite gaminti brusketas, 

pakaitindami duoną orkaitėje. 
Kai duona tampa kietesnė, su-
pjaustykite ją kubeliais ir pa-
kepinę naudokite ant Cezario 
ar marokietiškų duonos salo-
tų. Kai duona tampa itin kie-
ta, sutrupinkite ją ir panaudo-
kite sriuboms ar troškiniams 
gardinti, net tirštinti padažus. 
Kai norite deserto, ruoškite 
duonos pudingą ar prancūziš-
kus skrebučius. Yra daugybė 
įdomių ir neatrastų skonių, 
kurie padėtų išvengti duonos 
išmetimo. 

Prancūziškas skrebutis
Prancūziškas skrebutis – pusryčių klasika, kuri leis nau-

jam gyvenimui prikelti kiek apdžiūvusią duoną.
Ingredientai:2 dideli kiaušiniai, stiklinė pieno, žiupsnelis drus-

kos, šaukštas rudojo cukraus, agavos sirupo arba truputis stevi-
jos sirupo, arbatinis šaukštelis cinamono ir vanilės ekstrakto, 8 
riekelės šviesios duonos, 70 g sviesto. Uogos, mėgstami vaisiai 
ir medus papuošimui. 

Gaminimas:suplakite kiaušinius, pieną, druską ir cukrų ar ki-
tą saldiklį, vanilės ekstraktą ir cinamoną plačiame negiliame in-
de. Mirkykite kiekvieną duonos riekę plakinyje iš abiejų pusių, 
kol prisigers skysčio. Keptuvėje išlydę sviestą kepkite kiekvieną 
šviesios duonos riekelę, kol apskrus – apie 3 minutes kiekvieną 
pusę. Valgykite šiltą, papuošę mėgstamais vaisiais ar uogomis, 
apšlakstę medumi. 

Itališkos salotos „Panzanella“
Egzistuoja ne vienas Toskanos salotų „Panzanella“ recep-

tas, tačiau vienas iš ingredientų, be kurių jos neįsivaizduo-
jamos – tai duona. Ir būtent kiek sausesnė ir kietesnė duona 
joms puikiai tinka.  

Ingredientai:200 g šviesios duonos, 300 g įvairių pomidorų, 
sauja kaparėlių, 1 mažas raudonasis svogūnas, 200 g konservuo-
tos arba žalios paprikos, 8 mažų ančiuvių filė, druskos, pipirų, 
raudonojo vyno acto, alyvuogių aliejaus ir šviežių bazilikų. 

Gaminimas:Duoną suplėšykite ar supjaustykite kubeliais ir 
lengvai paskrudinkite ant sausos keptuvės. Į salotų dubenį sudė-
kite vidutinio dydžio gabalėliais pjaustytus pomidorus, papriką, 
griežinėliais pjaustytą raudonąjį svogūną ir smulkiai pjaustytus 
ančiuvius bei kaparėlius. Pabarstykite druska, pipirais, gardinki-
te alyvuogių aliejumi ir raudonojo vyno actu. Patiekite su švie-
žiais baziliko lapeliais. 

Sumuštinis su kalakutienos salotomis
Po šeimos ar didelio draugų būrio susitikimų dažnai na-

muose lieka įvairiausių salotų ar mišrainių. Kad nereikėtų 
jų išmesti, puiki išeitis – pasigaminti sumuštinį, kurį galite 
paskaninti mėgstama žuvimi ar mėsa.

Ingredientai: 4 riekelės juodos duonos su saulėgrąžomis, 100 
g kubeliais pjaustytos keptos kalakutienos arba vištienos, 150 g 
mišrainės ar salotų. 

Gaminimas: mišrainę ar salotas pagardinkite norimais mė-
sos gabalėliais, ant duonos riekių dėkite mėgstamų žalumynų 
– špinatų, gražgarsčių petražolių, o ant viršaus gausiai paskirs-
tykite mišrainę ar salotas. Gaminkite sotų suvožtinį iš dviejų 
duonos riekelių.  

Duonos pudingas
Originali idėja panaudoti likusią šviesią duoną – tai duo-

nos pudingas, kuris patiks visiems šeimos nariams, net ir pa-
tiems mažiausiems.

Ingredientai:6 riekelės šviesios duonos, 3 šaukštai sviesto (tir-
pinto), kelios saujos razinų, 4 kiaušiniai, 250 ml pieno, 3 šaukš-
tai cukraus, 1 arbatinis šaukštelis cinamono ir vanilės ekstrakto, 
pusės citrinos žievelė.

Gaminimas:įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Riebalais ištep-
tame kepimo inde sudėkite plėšytą duoną, užpilkite ant jos lydytą 
sviestą. Užberkite vandenyje pamirkytų razinų. Kitame inde su-
plakite kiaušinius, pieną, cukrų, cinamoną, vanilę. Užpilkite pla-
kinį ant duonos ir lengvai įspauskite, kad skystis įsigertų. Kepkite 
apie 45 minutes, kol gražiai apskrus. Puoškite mėgstamais riešu-
tais, sėklomis, o patiekite su uogienėmis, ledais ar grietinėle.

Skandinaviškas sumuštinis su silke
Silkė – tai dažnos šeimininkės virtuvėje sutinkamas ingre-

dientas. Jeigu namuose liko nedidelis gabalėlis šios žuvies, iš-
bandykite skandinaviško stiliaus sumuštinio receptą. Jame 
taip pat dominuoja burokėliai, kuriuos galite keisti dažnuose 
namuose sutinkama pupelių ir burokėlių mišraine.

Ingredientai: 2 riekės ruginės duonos, plonai pjaustyti buro-
kėliai (arba vakarykštės pupelių ir burokėlių salotos su raugintais 
agurkais), virtas kiaušinis, pusė raudonojo svogūno, pusė sūdytos 
silkės, šlakelis citrinos sulčių, krapai papuošimui. 

Gaminimas: ant duonos riekelių dėkite burokėlių mišrainės, 
ant viršaus dėliokite riekelėmis pjaustytą kiaušinį bei silkę. Gar-
dinkite griežinėliais pjaustytu svogūnu bei krapais, apšlakstykite 
citrinos sultimis. Jeigu norite sočiau, duoną aptepkite mėgstamu 
humusu, sviestu ar kita užtepėle.
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Kauno apskrityje išaugo sergamumas 
vėjaraupiais ir skarlatina
Kauno apskrityje šiemet pastebimas sergamumo 
vėjaraupiais ir skarlatina augimas. Kaip pranešė NVSC 
Kauno departamentas, lyginant su pirmuoju praėjusių 
metų pusmečiu, užregistruota 30 proc. daugiau 
vėjaraupių ir net 70 proc. daugiau skarlatinos atvejų.

Į Kazachstaną išlydėti ekspedicijos 
„Misija Sibiras“ dalyviai
Vilniaus geležinkelio stotyje trečiadienį iškilmingai 
į Kazachstaną išlydėti ekspedicijos „Misija Sibiras“ 
dalyviai. Anksčiau ekspedicijos vykdavo į Rusiją, 
tačiau ši šalis antrus metus atsisako leisti „Misijos 
Sibiras“ dalyviams atvykti tvarkyti kapų. NG

stasė
AsIPAvIČIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį, 
liepos 11 dieną, Birštone 
buvo atidarytas 
aukščiausias Lietuvoje 
apžvalgos bokštas. 

Bokšto atidarymo ceremo-
nijoje dalyvavo LR aplinkos 
ministras Kęstutis Mažeika, 
Valstybės saugomų teritorijų 
tarnybos direktorius Albertas 
Stanislovaitis, UAB „Empo-
wer-Fidelitas“ vadovas Va-
clovas Kirkilis bei Birštono 
ir Prienų savivaldybių merai 
Nijolė Dirginčienė ir Alvydas 
Vaicekauskas, Nemuno kilpų 
regioninio parko atstovas, l. 
a. direktoriaus pareigas Re-
natas Jakutis bei kiti atsakin-
gi Birštono savivaldybės dar-
buotojai.

Apžvalgos bokštas pastaty-
tas Nemuno kilpų regioninia-
me parke ant Škėvonių gūbu-
rio, todėl pakilę 45 m iki bokš-
to apžvalgos aikštelės lanky-
tojai iš tiesų atsiduria net 137 
m aukštyje virš jūros lygio. 
Iki šiol Nemuno kilpų krašto-
vaizdis buvo matomas tik pa-
kilus oro balionu, iš lėktuvo 
(sklandytuvo) ar parasparnio, 
o dabar juo bus galima pasi-

Birštono apžvalgos bokštas jau kviečia smalsuolius
grožėti ir užkopus 300 bokšto 
laiptelių. 

Susirinkusiuosius į Apžval-
gos bokšto atidarymą pasvei-
kino Birštono savivaldybės 
merė Nijolė Dirginčienė, saky-
dama, kad tai – bene reikšmin-
giausias įvykis Lietuvoje, nes 
šio bokšto buvo ilgai laukiama, 
idėja ilgai brandinta ir paga-
liau įgyvendinta. Pasak merės, 
bokštui vieta buvo parinkta dar 
1997 metais, kai Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė patvirtino 
Nemuno kilpų regioninio par-
ko planavimo schemą – pa-
grindinį dokumentą, nustatantį 
priemones šiai unikaliai terito-
rijai saugoti ir tvarkyti. Jau tada 
buvo svajojama apie apžval-
gos bokštą, kur žmogus galė-
tų suprasti šios vietos krašto-
vaizdžio grožį ir išskirtinumą. 
„Dėkoju Aplinkos ministerijai, 
kuri matė galimybę šį bokštą 

pastatyti būtent šitoje vietoje, 
dėkoju Valstybinei saugomų 
teritorijų tarnybai, Nemuno 
kilpų regioninio parko direk-
cijai, projektuotojams ir ran-
govams, kad dabar turime šį 
bokštą, nuo kurio atsiveria 
nuostabūs mūsų krašto vaiz-
dai. Džiaugiuosi ir tikiu, kad tai 
kurortui sukurs didelę pridėti-
nę vertę“, – kalbėjo merė.

Aplinkos ministras K. Ma-

žeika pritarė visų džiaugsmui, 
kad pagaliau turime patį aukš-
čiausią Lietuvoje apžvalgos 
bokštą, kad galime pakvies-
ti visus pasidžiaugti unikaliu 
kraštovaizdžiu, išraižytu Ne-
muno kilpų.

VSTT direktorius Albertas 
Stanislovaitis pabrėžė, kad 
esame lygumų šalis, tad retsy-
kiais turime pažvelgti iš aukšto 
ir pasidžiaugti, kokį puikų tu-
rime kraštovaizdį. Be to, šiam 
bokštui negresia jokie potvy-
niai, jis pastatytas iš patvarių 
medžiagų ir stovės ilgai, nors 
projektuotojai ir statytojai duo-
da garantiją 50 metų. Šį uni-
kalų statinį projektavo UAB 
„Prosfera“ ir architektas Do-
natas Malinauskas.

UAB „Empower-Fidelitas“ 
generalinis direktorius Vaclo-
vas Kirkilis papasakojo, kiek ir 
kokių medžiagų buvo panau-

dota šio galingo bokšto staty-
bai. Skaičiuojama, kad statant 
bokštą buvo sunaudota 38 ku-
biniai metrai maumedžių ta-
šų. Jų bendras ilgis siekia apie 
7 km, o jiems pritvirtinti pri-
reikė 10 tūkst. varžtų. Bokšto 
konstruktyvą sudaro erdvinė 
metalinių profilių konstrukcija. 
Šioms konstrukcijoms ir varž-
tiniams sujungimams sunau-
dota 111,6 tonų metalo. Pats 

bokštas primena senovės pilių 
kuorą, tad labai dera prie mū-
sų kraštovaizdžio ir Birštono 
karališkojo kurorto įvaizdžio. 
Tvirta metalinė bokšto kons-
trukcija dekoruota maumedžio 
plokštėmis, o trikampiai lan-
geliai – tarsi raštai, naudojami 
medžio drožyboje. Bokštas 
– keturkampis lygiasienis su 
ažūriniu stogeliu – tęsia lie-
tuvių gynybinės architektū-
ros tradiciją, primena senųjų 
medinių pilių bokštų formą ir 
siejasi su vėlyvesne bažnyčių 
varpinių architektūra. Anot V. 
Kirkilio, bokštas tvirtas ir pa-
tikimas, nes UAB „Empower-
Fidelitas“ turi patirtį jų statybo-
je. Birštono apžvalgos bokštas 
– pats aukščiausias ir jau šeš-
tas, kurį pastatė bendrovės spe-
cialistai ir meistrai.

Kadangi bokšto statybos 
užsakovė ir iniciatorė buvo 
Valstybės saugomų teritorijų 
tarnyba, dabar šį bokštą (tiesa, 
paveiksle) VSTT direktorius 
A. Stanislovaitis perdavė Birš-
tono savivaldybės merei N. 
Dirginčienei, kad savivaldybė 
toliau rūpintųsi jo eksploataci-
ja bei infrastruktūra.

Nemuno kilpų direkcijos 
atstovas R. Jakaitis pristatė 
bokšto geografinę padėtį ir si-
tuaciją, pasidžiaugė, kad nuo 
šio bokšto bus gerai matomos 
visos gražiausios Birštono ir 
Prienų apylinkės.

Simbolinę juostelę perkir-
po aplinkos ministras Kęstu-
tis Mažeika, VSTT direktorius 
Albertas Stanislovaitis, Birš-
tono merė Nijolė Dirginčienė, 

Nemuno kilpų parko direkci-
jos atstovas Renatas Jakaitis 
ir „Empower-Fidelitas“ ge-
neralinis direktorius Vaclovas 
Kirkilis. Pirmieji į atidarytą 
apžvalgos bokštą pasigrožėti 
apylinkių vaizdais pakilo sve-
čiai, po jų ir kiti drąsiausi ren-
ginio dalyviai. 

Bokšto aukštis su stogeliu 
siekia 51 metrą. Norint užlipti 
į 45 m aukštyje esančią apž-
valgos aikštelę bus galima pa-
ilsėti 6-ose atokvėpio vietose. 
Tad galima drąsiai lipti ir nebi-
joti pavargti, juk lipant taip pat 
galima gėrėtis panorama pro 
mažus trikampius langelius. 
Net ir labai bijantys aukščio 
gali jaustis saugūs – juk bokš-
tas pastatytas patikimai ir tikrai 
atlaikys visus norinčius į jį už-
lipti. Tiesa, vienu metu į bokštą 
gali lipti 40 žmonių.

Atvykstantiems iš toliau iš-
kyla klausimas, kaip pasiekti 
bokštą – jis matomas iš toli, o 
kaip prie jo prieiti? 

Kaip minėjo tiek merė, tiek 
NKRP atstovas, bokštas stovi 
ypatingoje kraštovaizdžio vie-
toje, tad ir įvairios infrastruk-
tūros galimybės ribojamos. 
Be to, aplink yra ne valstybi-
nė, bet ir privati žemė. Lanky-
tojai automobilius gali statyti 
restorano „Seklytėlė“ aikš-
telėje, prie prekybos centro 
„Norfa“ esančioje aikštelėje 
arba viešbučio „Royal SPA 
Residence“ aikštelėje, o kiti 
savo transporto priemones sta-
to prie plento, kur stovi rody-
klė „Apžvalgos bokštas“. Kur 
bestatysi, vis tiek reikės eiti 

pėstute apie 500–800 metrų. 
Bet tai tik smagus pasivaikš-
čiojimas. Lankytojams su ne-
galia yra įrengta nedidelė sto-
vėjimo aikštelė.

Penktadienį, liepos 12 die-
ną, bokštas buvo atidarytas ir 
plačiajai visuomenei. Buvo ti-
krai daug norinčiųjų išbandyti 
svaiginantį aukštį. O šeštadienį 
tai jau buvo tikras žmonių ant-
plūdis – automobilių stovėjo 
visose Birštono prieigose, ant 
plento ir visas kelias nuo „Se-
klytėlės“ iki plento.

Apsilankyti bokšte ir pasi-
žvalgyti po apylinkes galima 
kiekvieną dieną, bokštas ati-
darytas kasdien nuo 7 val. ry-
to iki 22 val. vakaro. Skubėti 
apsilankyti šiuo metu ir stovė-
ti eilėse gal neverta, juk bokš-
tas bus atviras ištisus metus ir 
lauks lankytojų. Birštono ir 
Prienų apylinkės gražios visais 
metų laikais.
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Vyriausybė: visos didesnės kaimo 
parduotuvės turi priimti tarą
Visos didesnės kaimo parduotuvės turi priimti alkoholio 
ir kitų gėrimų tarą, mano Vyriausybė. Ji nepritarė Seime 
svarstomam siūlymui panaikinti prievolę didesnėms 
kaimo parduotuvėms dalyvauti užstato sistemoje. Dabar 
tik iki 60 kv. metrų ploto kaimų parduotuvės yra atleistos.

Talibanas uždarė švedų organizacijos 
afganų sveikatos priežiūros įstaigas
Afganistane dirbanti švedų nevyriausybinė organizacija 
trečiadienį pranešė, kad Talibanas privertė uždaryti 42 jos 
vadovaujamas sveikatos priežiūros įstaigas. Talibanas šiuo 
metu kontroliuoja beveik pusę Afganistano ir dabar yra 
galingiausias nuo 2001 metų spalio.
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Lietuvoje yra kelios 
bažnyčios pavadintos 
šventojo Antano 
Paduviečio vardu. Tarp 
jų  ir Birštono kurorto 
bažnyčia. Tačiau tikriausiai 
ne visi žino, kas buvo tas 
šventasis, kurio vardu daug 
metų vadinama mūsų 
bažnyčia.

Dabartinę mūrinę Biršto-
no bažnyčią, šiemet šventusią 
110 metų sukaktį, 1900 metais 
suprojektavo žymus architek-
tas Vaclovas Michnevičius. 
Pamatai padėti 1903 metais, 
1909-aisiais bažnyčia konse-
kruota Šv. Antano Paduviečio 
titulu. Šis šventasis – šios baž-
nyčios ir parapijos globėjas.

Tad pabandysime jį prista-
tyti pagal knygą „Lietuvos 
šventieji globėjai“, kuri buvo 
išleista 2010 m. (tekstai para-
šyti prof. dr. Laimos Šinkū-
naitės, doc. dr. kun. Algimanto 
Kajacko).

Šventasis Antanas 
Paduvietis.

Šv. Antanas (1195–1231) 
gimė Lisabonoje, kilmingų 
portugalų šeimoje. Jo krikšto 
vardas buvo Ferdinandas. Va-
dinamas Paduviečiu, kadangi 
gyvenimo pabaigoje gyveno 
Italijos mieste Paduvoje, čia 
ir mirė, buvo palaidotas. Pa-
duvos bazilikoje ir šiandien jo 
kapas lankomas gausių maldi-
ninkų. Pranciškonas ir kuni-
gas. Tėvai dar vaiką jį atidavė 
auklėti į Lisabonos katedros 
mokyklą. Dar paauglys būda-
mas jis įstojo į šv. Augustino 
kanauninkų ordiną, studijavo 
Koimbros universitete. Čia 
gyvendamas pašventė save 
maldai, mokslui, atminties la-
vinimui ir Šventojo Rašto stu-
dijoms. Taip prabėgo 8 metai, 
kol karalius Don Pedro 1220 
m. iš Maroko pargabeno pran-
ciškonų, ten mirusių kankinių 
mirtimi, relikvijas. Ferdinan-
das šį įvykį jautriai išgyveno ir 
užsidegė troškimu mirti kanki-
nio mirtimi už Kristų. Tačiau, 
priklausydamas augustinų 
vienuolijai, turėjo maža vilties 
šiems siekimas įgyvendinti. 
Pasitaikius progai, jis susipa-

Šventasis Antanas Paduvietis 
žino su keliais pranciškonų 
vienuoliais ir 1221 m. įsto-
jo į pranciškonų vienuolyną, 
gaudamas vienuolišką Anta-
no vardą. Tada jam buvo leis-
ta ruoštis misijoms, ir netrukus 
Antanas išplaukė į Maroką, 
pasiryžęs ten skelbti Kristaus 
evangeliją. Tačiau Maroke 
susirgo, todėl jam teko grįžti į 
Europą. Kelionėje laivą užklu-
po audra, ir keleivius išmetė 
prie Mesinos uosto (Sicilija). 
Iš Mesinos prasidėjo Antano 
kelionė į Asyžių, kur 1221 m. 
pranciškonai rinkosi į genera-
linį susirinkimą. Pastarajam 
vadovavo brolis Elijas, pran-
ciškonų vienuolynų generolas, 
prie jo kojų sėdėjo pats vie-
nuolyno steigėjas Pranciškus. 
Jaunam vienuoliui portugalui 
susirinkimas padarė gilų įspū-
dį. Pasibaigus susirinkimui, 
Antanas buvo nusiųstas į nuo-
šalų šv. Pauliaus vienuolyną 
netoli Forli. Šiame vienuolyne 
Antanas laikėsi kukliai, ruo-
šėsi kunigo įšventimams, jam 
buvo patikėtos virtuvės pagal-
bininko pareigos. Tačiau grei-
tai buvo įsitikinta šio kuklaus 
jaunuolio dvasiniu gilumu ir 
išmintimi. Į Forli vienuoly-
ną per šventes atvyko keletas 
brolių domininkonų. Vienas iš 
jų pasisiūlė pasakyti pamoks-
lą, į kurį atsakymą duotų vie-
nas iš pranciškonų. Tai ryžosi 
padaryti Antanas. Pamokslas 
nustebino visą vienuolyną. 
Jame atsispindėjo gilus išsi-
mokslinimas, dvasinio gyve-
nimo nuoširdus pažinimas, 
Dievo baimė ir meilė, puiki 
iškalba. Vienuolyno viršinin-
kas apie jauną Dievo malone 
apdovanotą vienuolį pranešė 
Asyžiui. Čia buvo nuspręsta 
iškviesti Antaną, paskirti laiką 
susikaupimui ir paskui suteikti 
įgaliojimą misijoms Romani-
jos ir Lombardijos provinci-
jose. Taip prasidėjo Antano 
pamokslininko tarnystė. Jis 
vykdavo į tas Šiaurės Italijos 
vietas, kur buvo gausios at-
siskyrusios klaidatikių ben-
druomenės. Antano pamokslai 
daugybę jų vėl grąžino Bažny-
čiai. Juos ypač žavėjo Švento-
jo Rašto žinios. Po kurio laiko 

Antanas buvo pasiųstas dėstyti 
teologijos Bolonijos, Monpel-
jė ir Tulūzos universitetuose. 
Jis buvo pirmasis pranciško-
nas, užėmęs tokias pareigas. 
Raštą su leidimu dėstyti teolo-
giją universitete pasirašė pats 
Pranciškus Asyžietis. Jis rašė: 
„Mano brangiam broliui An-
tanui brolis Pranciškus siun-
čia sveikinimus Jėzuje Kris-
tuje. Aš džiaugiuosi, kad jūs 
mokysite šventos teologijos 
mūsų brolius, nepakenkiant 

nei mūsų šventoms maldoms, 
nei pamaldumui pagal mūsų 
šventas taisykles.“ 

Antanas neatsisakė ir pa-
mokslininko tarnystės; toliau 
garsėjo savo pamokslais, ku-
rie sutraukdavo milžiniškas 
minias žmonių, pamokslai bu-
vo skelbiami tiesiog aikštėse. 
Pasklido kalbos, kad nuosta-
būs Antano pamokslai yra ly-
dimi ir stebuklingų įvykių.

Mirus šv. Pranciškui, 1226 
m. Antanas trumpam buvo 
atšauktas į Asyžių ir išrinktas 

Emilijos ir Romanijos provin-
cijolu. Mūsų laikų istorikai da-
ro nepagrįstą išvadą, kad An-
tanas bandė oponuoti broliui 
Elijui ir pasisakė už kai kurių 
vienuolyno taisyklių pakeiti-
mą. Jie atkreipia dėmesį, kad 
leidimas Antanui dėstyti teo-
logiją buvo kaip ženklas nau-
jovėms. Tačiau atrodo, kad šį 
klausimą vienuolyno vyresny-
bė paprašė išspręsti popiežių 
Grigalių IX.

Antanas buvo popiežiaus 
atleistas nuo visokių pareigų 
ir paskirtas tik pamokslų tar-
nystei. Popiežius asmeniškai 

žinojo apie Antano veiklą, ją 
labai vertino ir vadino jį „Tes-
tamento Arka“, tuo pabrėž-
damas puikų Šventojo Rašto 
žinojimą.

Nuo to laiko Antanas pasto-
viai apsigyveno Paduvoje, kur 
toliau skelbė pamokslus. 1231 
m.  po pavasarinio pamokslų 
ciklo pašlijus sveikatai, An-
tanas kartu su dviem broliais 
pranciškonais nuvyko į Kam-
posampjero vienuolyną pa-
ilsėti. Dar blogiau pasijutęs, 
grįžo atgal į Paduvą, tačiau 

miesto nepasiekė. Mirė pake-
liui Arcelo vienuolyne 1231 
m. birželio 13 d., būdamas tik 
36 m. amžiaus. Minios žmo-
nių dalyvavo Paduvoje jo lai-
dotuvėse. Po metų Antanas 
buvo popiežiaus Grigaliaus IX 
paskelbtas šventuoju. 1232 m. 
Paduvoje šv. Antano relikvi-
joms saugoti buvo pastatyta 
didinga bazilika, kuri stovi ir 
dabar. Šv. Antano Paduviečio 
kapas tapo maldininkų piligri-
mine vieta.

Šv. Antano kultas įsigalėjo 
tuoj po jo mirties ir įgavo iš-
skirtinių bruožų: maldininkai 
patirdavo įvairių Dievo malo-
nių, todėl žmonės pradėjo va-
dinti šv. Antaną stebukladariu. 
Šiuos žmonių patirtus stebu-
klus sunku ištirti. XVII a. atsi-
rado legenda, kad vienuolyno 
naujokai, be leidimo iš švento-
jo celės pasiėmę jo psalmyną, 
naktiniais košmarais būdavo 
priverčiami pasisavintą knygą 
grąžinti. Galvojama, kad taip 
atsirado tikėjimas į šv. Anta-
ną, kaip pavogtų ir pamestų 
daiktų grąžintoją. Šv. Antano 
vargšų meilė, jo užtariančių 
neturtėlius pamokslų garsas 
1890 m. paskatino atsirasti 
vargšus globojančią instituci-
ją „Šventojo Antano Duona“, 
kuri plačiai pasklido įvairiuose 
Trečiojo pasaulio kraštuose ir 
gelbsti vargstančius.

Apie šv. Antaną yra sukurta 
daugybė įvairiausių legendų, 
kurios spausdinamos atski-
romis knygomis, pavadinto-
mis „Šventojo Antano žie-
dai“. Ypač garsus pasakojimas 
apie klaidžiatikio atsivertimą. 
Vienas žmogus šv. Antanui 
pareiškęs, kad netiki Jėzaus 
buvimu Švenčiausiajame Sa-
kramente. Šventasis pasakęs, 
kad asilas supranta šio Sakra-
mento didybę ir abejojantis 
savo akimis tai pamatys. At-
vestas prieš monstranciją su 
Švenčiausiuoju sakramentu 
asilas atsiklaupė priešakinė-
mis kojomis ir, nulenkęs gal-
vą, pagarbino Švenčiausiąjį 
Sakramentą, tuo įtikindamas 
paklydėlį.

Šv. Pranciškus sakė pa-
mokslą broliui Vilkui ir paukš-
teliams. Legenda pasakoja, 
kad panašiai ir šv. Antanas, 
kai viename miestelyje žmo-

nės nesusirinko klausyti jo pa-
mokslo, nuėjo prie vandens ir 
sukvietė žuvis. Daugybė žuvų 
susirinko prie kranto ir kantriai 
išklausė pamokslo.

Vieno miesto aikštėje šv. 
Antanui sakant pamokslą, 
piktoji dvasia pradėjo ardyti 
pakylą, ant kurios jis stovė-
jo. Nors buvo nugriautos vi-
sos atramos, bet pakyla ne-
sugriuvo, kol buvo sakomas 
pamokslas.

Šv. Antanas paprastai vaiz-
duojamas kaip vienuolis pran-
ciškonas su knyga ir balta le-
lija rankose. Kartais klūpantis 
ar stovintis prieš altorių, taip 
pat laikantis ant rankos Kūdi-
kėlį Jėzų.

Šv. Antano pagalbos ir šian-
dien šaukiamės ką nors pame-
tę, apvogti, keliaujantys, pate-
kę į vargą.

XV a. šv. Antano kultą ska-
tino šv. Bernardinas Sienietis 
(miręs 1444 m.), eilę šventų-
jų gyvenimų legendų pritaikęs 
šv. Antano gyvenimui.

1946 m. popiežius Pijus XII 
paskelbė šv. Antaną Bažny-
čios Daktaru, atsižvelgdamas 
į jo, kaip pamokslininko, tar-
nystę ir sėkmę. Šv. Antano mi-
nėjimo diena yra birželio 13.

Vilkaviškio vyskupija rink-
damasi šv. Antaną globėju, 
prisiėmė ir įsipareigojimus, 
kad šalia pagrindinių pasto-
racinių neužmirš ir socialinių 
tikinčiųjų rūpesčių.

Stebuklingais laikomų šv. 
Antano Paduviečio paveikslų 
yra Kretingos Viešpaties ap-
reiškimo Švč. Megelei Marijai 
bažnyčioje, taip pat Telšių ka-
tedroje yra Mostrancija su šv. 
Antano Paduviečio atvaizdu. 
O Birštono bažnyčioje, šoni-
niame altoriuje yra šv. Antano 
Paduviečio skulptūra su Jėzu-
mi ant rankų ir lelija. 
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Naujų automobilių pardavimai Europoje 
birželį smarkiai sumažėjo
Naujų automobilių pardavimai Europoje – 27 Europos 
Sąjungos (ES) šalyse, Islandijoje, Norvegijoje ir Šveicarijoje 
– birželį smarkiai sumažėjo ir į rinką grįžo anksčiau 
šiais metais stebėta neigiama tendencija. 6 mėnesių 
pardavimai smuko 3,1 proc. iki 8,426 mln. automobilių.

Kariuomenė paskelbė 40 mln. eurų vertės 
teršalų likvidavimo laivo pirkimą
Lietuvos kariuomenė paskelbė viešųjų pirkimų konkursą 
teršalų likvidavimo ir gelbėjimo laivui įsigyti. Laivas galės 
surinkti išsiliejusią jūroje naftą bei turės įrangą jai aptikti, 
jame bus sumontuota gelbėjimui ir paieškai skirta įranga, 
leisianti aptikti objektus naktį, turės prožektorius.

REKLAMA

Ar esate girdėję posakį, 
kad sportas – sveikata. O ar 
žinote, kad reguliariai spor-
tuojant kiekvieną dieną ga-
lima išvengti daugelio ligų, 
sumažinti savo kūno svorį, 
pagerinti kūno lankstumą ir 
net tvirtumą. Jeigu žinote ir 
tai darote – valio, sveikina-
me, o jeigu ne – tikrai pata-
riame pradėti.

Todėl, norintiems atro-
dyti grakščiai, jaustis gra-
žiai, o svarbiausia - sveikai, 
į pagalba atskuba trenerė 
Dovilė. 

Kiekvieną šeštadienį, ieš-
kokite laikraštyje jos patari-
mų, kaip puoselėti savo kū-
ną ir sveikatą namuose, lau-
ke arba sporto įstaigose.

Dovilė Goštautaitė
treniruoklių salės trenerė.
Darbo vieta: Prienų rajono 

savivaldybės kūno kultūros ir 
sporto centras.

Darbo patirtis: 5 metai.
Išsilavinimas: 
2012 m. Lietuvos kūno kul-

tūros akademija, įgytas spor-
to bakalauro kvalifikacinis 
laipsnis ir trenerio profesinė 
kvalifikacija.

2014 m. Lietuvos sporto 
universitetas, įgytas eduko-
logijos magistro kvalifikacinis 
laipsnis.

Daugelio teorinių ir prakti-
nių seminarų sporto temati-
ka dalyvė: „Pratimų parinki-
mas atletams: progresijos ir 
regresijos“, „Grupinės funkci-
nės jėgos treniruotės su lais-
vais svoriais: principai ir mo-
deliai“ ir kt.  

Šūkis: Tobulumas pasie-
kiamas lėtais žingsneliais, jis 
reikalauja laiko rankos (Vol-
teras).

K o n t a k t a i :  
gostautaitedov@gmail.com

KŪNAS-JŪSŲ TVIRTOVĖ, tad sukurkite 
ją tokią, kurioje norėtumėte gyventi!

Nesvarbu, koks jū-
sų tikslas, įtūpstai yra 
bene geriausias pa-
sirinkimas treniruo-
jant apatinę kūno da-
lį. Ypač jei vargina 
nugaros problemos ar 
turite sutrumpėjusius 
dvigalvius šlaunies 
raumenis ir negalite 
daryti pritūpimų. 

Yra daugybė įtūpstų 
variantų. Juos galima 
atlikti su savo kūno 
svoriu, su papildomu 
svoriu (štanga arba 
svarmenimis), nau-
dotis treniruokliais, 
atlikti vietoje, atgal, 
pirmyn, einant, į šo-
nus... Ir tai dar ne visi 
įtūpstų variantai. Skir-
tingi įtūpstai skirtingai 
aktyvuoja skirtingus 
kojų ir sėdmenų rau-
menis. Mes siūlome 
išbandyti statinius 
įtūpstus vietoje. 

Jei esate pradedan-
tysis, šis pratimas jums 
turėtų tikti labiausiai iš 
visų įtūpstų variacijų. 
Statiniai įtūpstai vie-
toje kur kas papras-
tesni ir lengvesni nei 
kiti įtūpstų variantai. 
Koja šiame pratime 
dalyvauja iš esmės tik 
kaip stabilizatorius 
ir šlaunies dvigalvis 
raumuo (šlaunies ga-
las) bei sėdmenys čia 
aktyvuojami kur kas 
mažiau nei šlaunies 
keturgalvis raumuo 
(šlaunies priekis). 

Įtūpstai – bene geriausias iš visų apatinės kūno 
dalies pratimų!

POzICIJA. viena koja ženkite didelį žingsnį į priekį. Nugara turi būti 
tiesi, krūtinė pakelta.

ATLIKIMAS. Įkvėpdami leiskite į apačią galinės kojos kelį. Apa-
tiniame judesio taške kojos turi likti sulenktos stačiu kampu. jei 
kampas per smailus, galite traumuoti kelius. Iškvėpdami stokitės į 
pradinę padėtį. Atlikite reikiamą pakartojimų skaičių viena, o tada 
kita koja (�x1�).

stasė
AsIPAvIČIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį, 
liepos 11-osios pavakare, 
muzikos ir poezijos 
gerbėjai vėl rinkosi į šiek 
tiek kitokį, kaip buvo 
skelbiama, vakarą. Jau 
intrigavo pati renginio 
pradžia – vos įėjus į 
kurhauzo salę stovėjo 
aukštakulniai, o prie 
scenos buvo ir daugiau 
moteriškų ar ne visai 
pažįstamų daiktų... 

Tai buvo kitoks nei įprastas 
projekto „Po žvaigždėtu vasa-
ros dangum. Literatūriniai va-
karai Birštone 2019 m.“ vaka-
ras – be fortepijono ir dainų, 
be įprastos tokiam renginiui 
muzikos.

Šį kartą žiūrovai ir klausy-
tojai buvo pakviesti į į išskir-
tinį ir unikalų susitikimą su 
lietuvių poete, rašytoja Agne 
Žagrakalyte, šiuo metu gyve-
nančia Belgijoje. Pirmuosius 
eilėraščius ji išspausdino 1996 
m., tais pačiais metais auto-
rė buvo apdovanota Liūnės 
Sutemos premija. Už pirmą-
jį savo poezijos rinkinį „Iš-
teku“ (2003) A. Žagrakalytė 
pelnė „Poetinio Druskininkų 
rudens“, o 2014 m. – Jurgos 
Ivanauskaitės premiją už ro-
maną „Eigulio duktė“. 

Pristatydama „kitokį rengi-
nį“ Birštono viešosios biblio-
tekos direktorė Alina Jaskū-
nienė linkėjo visiems malo-
naus buvimo ir gerų pojūčių. 

Iš  tikrųjų visi buvo įtraukti 
į A. Žagrakalytės poezijos ins-

Kitoks susitikimas su poezija

piruotą terapinę garsų, kvapų 
ir pojūčių oazę, kurią kūrė Po-
jūčių teatro aktorės Aistė Jan-
čiūtė, Raminta Šniaukštaitė ir 
Edita Niciūtė. 

Pirmiausia žiūrovams ak-
torės padalijo akmenukus, 
kuriuos visi sąžiningai laikė 
rankose ir nežinojo, ką rei-
kės su jais daryti. O salėje 
tarp žiūrovų ridinėjosi balti 
kamuoliukai, dūzgė bitės... 
Žinoma, sugaudyti ir suvokti 
visus garsus buvo galima tik 
užsimerkus ir įjungus savo la-
kią vaizduotę...

Moterį įkūnijo aukštakul-
nių aidas, skambantis skudu-
čiui imituojant vėjo gaudesį, 
kitas prietaisas zyzė kaip pati 
tikriausia bitė vasaros pievo-
je. Daug pojūčių buvo susiję ir 
susipynę, kaip ir moters gyve-
nimas, pilnas netikėtų kvapų, 
garsų, jausmų...

Kaip buvo įvardijama kal-
bant apie A. Žagrakalytės 
kūrybą, „svarbiausi poetės 
kūrybos bruožai – energinga, 
įmantri, pokštaujanti vaiz-
duotė, (auto)ironija, balan-
suojanti ties lengvo humoro 
ir sarkazmo riba, moters pa-
veikslas, kuris ypač įdomus 
ir netikėtas: ji – be galo įvai-
ri, drąsi, bet įžūli, drastiška ir 
aktyvi, lengvabūdiška ir net 
destruktyvi. Nenuspėjama“. 
Tikriausiai tai tiesa, nes eilės, 
kurias skaitė vėliau pati poe-

tė, tokios ir atrodė – kiek sar-
kastiškos, drąsios ir kažkokios 
kitokios...

Pasak Pojūčių teatro įkūrė-
jas Karolinos Žernytės, Pojū-
čių teatras – tai garsai, skoniai, 
kvapai ir prisilietimai, kuriais 
siekiama sužadinti žmogaus 
pojūčius, nes jutiminės pa-
tirtys yra universali kalba ir 
bendravimo būdas. Šiame 
teatre vaizdai užleidžia vietą 
vaizduotei, nes dalyviai bū-
na užrištomis akimis. Tokia-
me spektaklyje jautriau pati-
riamas judesys, prisilietimas, 
garsas, kvapas, skonis, išgirs-
tamas tekstas ir pajuntama 
atmosfera. 

Na, o renginio pabaigoje 
teko grąžinti rankose sušil-
dytus akmenėlius ir pasakyti, 
ko nebijome. Žiūrovai sakė, 
kad nebijo džiaugtis, mylėti, 
paguosti, atsiprašyti, aukščio, 
tamsos ir kt.

Pati poetė paskaitė kelis 
eilėraščius iš naujos, netru-
kus skaitytojus pasieksian-
čios knygos, papasakojo, kad 
dabar rašo istorinį romaną 
„Triukšmaujantys katalikai“, 
taip pat atsakė į susirinkusiuo-
sius dominančius klausimus 
apie asmeninį gyvenimą.

Kitas projekto „Po žvaigž-
dėtu vasaros dangum. Lite-
ratūriniai vakarai Birštone 
2019“ vyks liepos 26 d. Jun-
deliškėse.

PASTABA. jei turite problemų su keliais, tada bet kuris 
įtūpstų būdas jums gali pakenkti, nes didžioji kūno svorio 
dalis perkeliama ant vieno kojos sąnario ir tai gali netgi 
pabloginti kelių būklę!

!
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ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Liepos 20 d.Po žvaigždėtu va-
saros dangum. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Liepos 20 d. 19:00 val. Sakralinės 
muzikos festivalis „Gaudete, Biršto-
nas“. Vieta: Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčia 

Liepos 20 d. 18:00 val. Degustacinė 
vakarienė „Vytautas mineral SPA“ 
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Liepos 23 d. 13:00 val. Vaikų sociali-
zacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo 
programa „Knyga – tiltas per laiką 
ir erdves“. Vieta: Birštono viešoji 
biblioteka 

Liepos 23 d. 10:00 val. Įkalinti džia-
ze. Vieta: Birštono kurhauzas 

Liepos 26 d. 22:00 val. Kino kara-
vanas / Veidas. Vieta: Sanatorijos 
„Tulpės“ gydykla 

Liepos 26 d. 14:00 val. Vaikų sociali-
zacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo 
programa „Knyga – tiltas per laiką 
ir erdves“. Vieta: Birštono viešoji 
biblioteka 

Liepos 26 d. 08:00 val. ,,Magiškoji 
Lietuva“. Vieta: Birštono kultūros 
centras 

Liepos 26 d. 18:00 val. Po žvaigž-
dėtu vasaros dangum. Literatūri-
niai vakarai Birštone 2019. Vieta: 
Jundeliškės 

Kaune naktį ieškota dvejų metų mergaitė 
rasta mieganti laiptinėje
Kaune trečiadienio naktį ieškota dingusi dvejų metų 
mergaitė po penkių valandų rasta mieganti laiptinėje. 
Mergaitė dingo iš kiemo, kuriame žaidė su kitais vaikais. 
Juos prižiūrėjo mergaitės motinos sugyventinis ir jo 
draugas. Abiem vyrams nustatytas girtumas.

Į kelių priežiūrą per ateinančius dvejus metus 
ketinama investuoti apie 1 mlrd. eurų
Šalies kelių priežiūrai finansuoti 2020–2021 metais 
ketinama skirti apie 1 mlrd. eurų. Per 2017-2019 metus 
išasfaltuota 785 kilometrai žvyrkelių, iš kurių vien šiemet 
asfaltu padengtas 61 kilometras. Iš viso Lietuvoje reikia 
išasfaltuoti 1654 kilometrus žvyrkelių.

Liepos 27 d. 19:00 val. Sakralinės 
muzikos festivalis „Gaudete, Biršto-
nas“. Vieta: Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčia 

Liepos 27 d. 19:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Subtilu-Z. Vieta: 
Birštono kultūros centras 

Liepos 27 d. 18:00 val. Degustacinė 
vakarienė „Vytautas mineral SPA“ 
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Liepos 28 d. 19:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Sekmadienio de-
sertas. Vieta: Birštono kurhauzas 

Liepos 29 d. 19:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Pirmadienio stai-
gmena. Vieta: Birštono kurhauzas 

Liepos 29 d. 21:00 val. Birštono va-
saros muzika / Vakaro serenados. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Liepos 30 d. 19:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Antradienio ste-
buklai. Vieta: Birštono kurhauzas 

Liepos 30 d. 21:00 val. Birštono va-
saros muzika / Vakaro serenados. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Liepos 31 d. 19:00 val. Birštono va-
saros muzika / Trečiadienio impre-
sijos. Vieta: Birštono kurhauzas 

Liepos 31 d. 21:00 val. Birštono va-
saros muzika / Vakaro serenados. 
Vieta: Eglės sanatorija

Rugpjūčio 1 d. 19:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Ketvirtadienio kla-
jonės. Vieta: Birštono kurhauzas 

Praėjusį savaitgalį, 
liepos 13 dieną, 13:15, 
Birštone, greta „Eglės 
sanatorijos” užfiksuotas 
masiškiausio masažo 
rekordas Lietuvoje. Net 
176 masiškiausio rekordo 
dalyviai, kuriuos sudarė 
88 masažuotojai ir lygiai 
tiek pat – 88 TrenkTuro 
žygeiviai.

Viena iš TrenkTuro pėsčių-
jų žygio Nemuno kilpomis 
stotelių buvo „Eglės sanato-
rija”. Čia stabtelėję žygio da-
lyviai galėjo atsigaivinti šalta 
arbata, sudalyvauti mankštoje 
arba net tapti istorinio, Lietu-
voje dar niekada nefiksuoto 
rekordo dalimi. Sertifikuoti 
masažuotojai arba besimo-
kantys šios profesijos, atvykę 
iš įvairiausių Lietuvos vietų 
turėjo visi vienu metu atlikti 
nenutraukiamą masažą lygiai 
15 minučių.

Paklausti rekordo dalyviai, 

Birštone užfiksuotas masiškiausio masažo rekordas

kurią kūno dalį masažuos at-
sitiktinai parinktam žygeiviui, 
buvo nuoširdūs ir vieningai 
atsakė – tą, kurios paprašys 
žygio dalyviai. Specialistai 
improvizuotose darbo vietose 
atliko nugaros, pečių, kaklo, 
galvos, kojų ir net manuali-
nius masažus. 

„Aš visiškai neseniai bai-
giau masažo kursus” – džiau-
gėsi jauna specialistė iš Kau-
no, galėdama įtvirtinti savo 
neseniai įgytas žinias rekor-
do dieną.

Rekordo fiksavimą stebėjo 
dvi nepriklausomos ekspertės-
stebėtojos: mokslų daktarė, 
Vilniaus kolegijos reabilita-
cijos katedros vedėja, docen-
tė, Lietuvos kineziterapeutų 
draugijos valdybos narė doc. 
Milda Žukauskienė ir Kauno 
kolegijos reabilitacijos kate-
dros vedėja Milda Gintilienė, 
organizavusi 8 jau įvykusius 
tarptautinius studentų ma-

sažų čempionatus. Stebėto-
jos rekordo fiksavimo metu 
vaikščiojo po teritoriją, ste-
bėjo, kad viskas vyktų sklan-
džiai, masažuotojai nedarytų 
pertraukų ir masažo procesas 
tikrai vyktų. 

„Niekada nebuvau masa-
žuojama, man tai buvo - pir-
mas kartas. Netikėjau, kad gali 
būti taip gerai. Nuo šiol leisiu 
save nudžiuginti tokiomis pro-
cedūromis” – atviravo žygio 
dalyvė iš Šiaulių.

„Patiko labai! Specialistas 
masažavo įvairias kūno sri-
tis: pečius, nugarą ir kojas. 
Džiaugiuosi, kad turėjau ga-
limybę sudalyvauti rekorde.” 
– džiaugsmo neslėpė Vaida 
atvykusi iš Kauno.

Sėkmingai praėjus rekordo 
fiksavimo laikui, stebėtojos 
susirinkusius žiūrovus patiki-
no, kad rekordas yra užfiksuo-
tas ir visi duomenys bus per-
duoti rekordus registruojančiai 
agentūrai „Factum“. 

Liepos 13 dieną Birštono 
gimnazija išleido XIII 
abiturientų laidą. 

Šventės kaltininkus pasvei-
kino Birštono savivaldybės 
merė Nijolė Dirginčienė, įteik-
dama piniginius apdovano-
jimus abiturientams: Nerijui 
Pūrui – už labai gerą moky-
mąsi bei gautus du šimtukus 
už anglų kalbos ir informa-

Išlydėti Birštono gimnazijos abiturientai
cinių technologijų valstybi-
nių brandos egzaminų dar-
bus bei abiturientėms – So-
fijai Jacunskaitei ir Robertai 
Dačkaitei –už  anglų kalbos 
valstybinio brandos egzami-
no šimtukus.

Šventėje dalyvavo ir Birš-
tono savivaldybės mero pa-
vaduotojas Vytas Kederys, 
Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėja Angelė Žiū-
raitienė, tėveliai, mokytojai. 
Išleistuvių šventės scenarijaus 
autorė ir režisierė – direkto-
riaus pavaduotoja ugdymui 
Asta Ferevičienė. Šventę vedė 
Birštono gimnazijos mokinės 
– P. Gudauskaitė, F. Kuliešiūtė 
ir A. Baliūnaitė,  dainas atliko 
seserys – A. ir A. Suchockaitės 
bei A. Martinkutė. Abiturien-

tus sveikino ir brandos ates-
tatus įteikė Birštono gimna-
zijos direktorius Alvydas Ur-
banavičius. Už popamokinę 
veiklą jiems dėkojo Birštono 
kultūros centro režisierius R. 
Jacunskas ir choreografė V. 
Bankauskienė, skautų vado-
vas R. Vilkauskas.

Linkime XIII laidai sėkmės 
ir drąsos siekiant svajonių.

Birštono savivaldybės infor-
macija 
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Šeštadienis, liepos �0 d. Sekmadienis, liepos �1 d. Pirmadienis, liepos �� d. Antradienis, liepos �� d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Beatos virtuvė 
(kart.) 2/16 07:00 Šventadienio 
mintys (kart.) 21/18 07:30 Klausi-
mėlis.lt (kart.) 17/13 08:00 Gyven-
ti kaime gera. Veikime kartu (kart.) 
1/35 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.) 10/26 09:00 
Brolių Grimų pasakos (kart.) 46 
10:00 Gustavo enciklopedija (kart.) 
20/11 10:30 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.) 11/8 11:30 Mūsų 
gyvūnai (kart.) 4/24 12:00 Baltoji 
pelėda šiaurės karalienė (kart.) 
12:55 Gorongozos nacionalinis 
parkas. Rojaus atgimimas (kart.) 
4 13:50 Mis Marpl (kart.) 15:25 
Klausimėlis.lt (kart.) 17/15 15:43 
loterija “Keno loto” 1797 15:45 
Žinios. Orai (su vertimu į gestų 
kalbą) 518 16:00 Istorijos detek-
tyvai (kart.) 6/24 16:45 Savaitė su 
“Dviračio žiniomis” 2 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 483 18:00 Duokim 
garo! (kart.) 18/31 19:30 Savaitė 
312 20:25 Loterijos “Keno Loto” 
ir “Jėga” 235 20:30 panorama 
1811 20:52 Sportas. Orai 483 
21:00 laisvės kaina. Sąjūdis 5 
22:00 Marija terezė 1 23:45 Kur 
klaidžioja bizonai 

TV3
00:10 Regresija (Regression, 
2015) 02:10 Kodas: l.O.B.I.a.I. 
paslapčių knyga (kart.) (National 
treasure: Book of Secrets, 2007)  
04:20 Moderni šeima 7/16 04:45 
tai bent giminaičiai 4 06:15 Tele-
vitrina 34 06:30 Ilgo plauko istorija 
(kart.) 1/25 07:00 Keršytojų ko-
manda 1/45 07:30 aladinas 1/105 
08:00 elena iš avaloro 1/1 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 9/204 
09:00 Simpsonai 12/8 09:30 Ūkio 
šefas 1/8 10:00 Keliauk išmaniai 
1/4 10:30 Bibliotekininkai 3/9 
11:30 Marlis ir aš: šuniukų metai 
(Marley & Me: the puppy Years, 
2011)  13:15 Išdykėlis Dansto-
nas 15:00 princas ir kalvis (láska 
na vlásku, 2014)  17:25 Havajai 
5.0 5/525 18:30  tV3 žinios 202 
19:22 tV3 sportas 1 19:27  tV3 
orai 202 19:30 Naktis muziejuje 
21:45 Džo Breivenas  23:40  prie-
miesčio nakviša

 
00:05 Galvok kaip vyras 2  02:00 
paskutinė tvirtovė  04:10 Close-
down 06:25 tomas ir Džeris 19 
06:35 tomas ir Džeris 20 06:45 To-
mas ir Džeris 21 06:55 Įspūdinga-
sis Žmogus-voras 19 07:20 Sveiki 
atvykę į “Veiną” 4 07:45 Monstrai 
prieš ateivius 2 08:10 Riterių prin-
cesė Nela 9 08:40 tomo ir Džerio 
pasakos 1 09:10 Ogis ir tarako-
nai 09:40 ponas Bynas 8 10:05 
Sniego karalienė  11:40 Operacija 
“Saugi kaimynystė” 13:30 Neriam 
15:10 trumano šou 17:20 Teleloto 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 transformeriai. tamsioji 
Mėnulio pusė  22:35 Rizikinga er-
zinti diedukus

01:50 F. t. Budrioji akis 43 02:35 
F. t. Budrioji akis 44 03:19 Clo-
sedown 06:30 Lengvoji atletika: 
Žiemos galiūnas 07:30 Džiunglių 
princesė Šina 24 08:30 Tauro 
ragas 09:00 Geriau vėliau, negu 
niekada 2 10:00 Geriausi šuns 
draugai 6 10:30 Gamtos stebu-
klas. Našlaičiai 1 11:40 Sportas: 
Iš visų jėgų 18 12:10 Sportas: Būk 
ekstremalas 8 12:40 pragaro vieš-

butis 8 13:35 policijos akademija 
14 14:30 Sportas: “Chantilly Arts 
& Elegance Richard Mille” lenk-
tynės 15:00 ekstrasensų mūšis 
9 17:20 Muchtaras. Naujas pėd-
sakas 13 18:20 Kas žudikas? 17 
19:30 Šuo 9 20:30 Šuo 10 21:35 
Juodasis sąrašas 6 22:30 Karo 
vilkai. likvidatoriai VI 5 23:35 Kie-
tasis būrys 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 alina Orlova 
“88” (kart.) 1 07:00 Kalbantys teks-
tai (kart.) 2/6 07:30 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus sąsiuvinis (kart.) 23/11 
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(kart.) 29/11 08:00 Kultūrų kryž-
kelė. trembita (kart.) 26/12 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
(kart.) 17/11 08:30 Mažesnieji bro-
liai. pranciškonų kelias lietuvoje 
(kart.) 2 09:00 Misija: Vilnija (kart.) 
4/10 09:30 euromaxx (kart.) 199 
10:00 lietuvos mokslininkai 10 
10:30 atspindžiai. paveldo kolek-
cija (kart.) 2/11 11:00 Septynios 
Kauno dienos (kart.) 10/8 11:30 Li-
nija, spalva, forma 12:30 Neribotos 
žmogaus galimybės (kart.) 1 13:00 
Stop juosta (kart.) 3/5 13:30 Sporto 
galia. tour du Faso – svarbiausios 
dviračių lenktynės afrikoje (kart.) 6 
14:00  plaukimas: pasaulio plauki-
mo čempionatas 1 16:15 Mokslo 
ekspresas (kart.) 54 16:30 Mokslo 
sriuba (kart.) 5/19 17:00 Vartotojų 
kontrolė (kart.) 2 18:00 Kultūringai 
su Nomeda (kart.) 1/13 18:45 Eks-
pedicija “Nuo Baltijos iki Bengalijos” 
(kart.) 1/1 19:40 Dauntono abatija 
4/3 20:30 panorama 270 20:52 
Sportas. Orai 270 21:00 Skamban-
tys pasauliai su Nomeda Kazlaus 
(kart.) 5 22:00 “prime Orchestra” 
simfoninis šou “pasauliniai hitai” 1 
23:50 007 Kazino Royale 

TV6
00:15 Mašina (kart.) (the Ma-
chine, 2013)  01:50 Nebylios 
dvasios (kart.) (the Quiet Ones, 
2014)  06:15 televitrina 14 06:30 
amerikos dievaitis 16/2 08:30 Juo-
kingiausi amerikos namų vaizdeliai 
26/34 09:00 Juokingiausi Ameri-
kos namų vaizdeliai 26/35 09:30 
Vienam gale kablys 20/29 10:00 
Sandėlių karai 11:00 Žygis per 
amerikas 1/4 12:00 Candy Crush 
1/108 13:00 azija iš paukščio skry-
džio 1/1 14:00 Išlikimas 25/9 15:00 
ledo kelias 11/6 16:00 Iš peties 
7/13 17:00 Sandėlių karai 5/11 
17:30 Sandėlių karai 5/12 18:00 
amerikos dievaitis 16/3 20:00 
Gero vakaro šou 5/14 21:00 Ži-
nios 202 21:50 Sportas 1 21:58 
Orai 202 22:00 Nakties tOp. 
Vasara 3/8 22:30 Geriausi mūsų 
metai 1/8 

00:05 Grigorijus R 02:15 Moterų 
daktaras 03:45 Nusikaltimas ir 
bausmė 04:30 Mylima mokytoja 
06:20 pasaulis iš viršaus 06:40 
Kitoks pokalbis 07:03 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
Gluchariovas 2/35 08:30 Kaimo 
akademija 09:00 pasaulis iš vir-
šaus 09:30 Skonio reikalas 10:00 
Šiandien kimba 11:00 Detektyvas 
Linlis 13:00 Grobis 2/1 14:00 Tu esi 
mano 16:00 Žinios 16:30 Krepši-
nis: Krepšinio pasaulyje su Vidu 
Mačiuliu 17:00 laikykitės ten po-
kalbiai 18:00 Žinios 18:30 pamiršk 
mane 20:00 Žinios 20:30 Šviesofo-
ras 21:30 24/7 22:30 Žinios 23:00 
laikykitės ten pokalbiai

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (kart.) 1 06:05 Labas ry-
tas, Lietuva 09:20 Senis (kart.) 
291 10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija (kart.) 7/23 11:10 Komi-
saras Reksas (kart.) 15/8 12:00 
Beatos virtuvė (kart.) 2/16 13:00 
Klauskite daktaro (kart.) 4/119 
13:58 loterija “Keno loto” 1798 
14:00 Žinios. Sportas. Orai 1058 
14:15 laba diena, lietuva 1723 
15:00 Žinios. Orai 1106 15:10 
laba diena, lietuva 1723 16:00 
Žinios. Sportas. Orai 528 16:15 
laba diena, lietuva 1723 16:35 
Šimtas. trumpos istorijos apie dvi 
lietuvas (kart.) 24 16:40 ponių ro-
jus 113 17:20 Šimtas. trumpos is-
torijos apie dvi lietuvas (kart.) 74 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 484 
18:00 tV žaidimas “Kas ir kodėl?” 
(kart.) 4/166 18:30 Klauskite dak-
taro (kart.) 4/74 19:30 Vartotojų 
kontrolė (kart.) 1/9 20:25 Loterija 
“Keno loto” 1799 20:30 panora-
ma 1812 21:00 Dienos tema 225 
21:20 Sportas. Orai 484 21:29 
loterija “Jėga” 1297 21:30 Naci-
onalinė ekspedicija “Dniepru per 
Ukrainą” (kart.) 4/11 22:30 Dvira-
čio žinios 3/9 23:00 Kostiumuotieji 
3/8 23:43 Kostiumuotieji 3/9 

TV3
01:20 Iksmenai 2 (kart.) (X-Men 
2, 2003)  03:40 Už priešo linijos 
2. Blogio ašis 06:10 Televitrina 
34 06:25 Žvaigždžių karai. Suki-
lėliai (kart.) 2/10 06:55 Simpso-
nai  07:55 Ūkio šefas (kart.) 1/8 
08:20 Skaniai ir paprastai (kart.) 
2/12 08:55 Meilės sūkuryje 3115 
10:00 Meilės sparnai 1/69 11:00 
Meilės sparnai 1/70 12:00 Tai 
bent giminaičiai 5 13:00 pažadė-
toji 6/549 13:30 pažadėtoji 6/550 
14:00 pažadėtoji 6/551 14:30 pa-
žadėtoji 6/552 15:00 Simpsonai 
21/16 15:30 Simpsonai 21/17 
16:00 tV3 žinios 144 16:25 tV3 
orai 144 16:30 tV pagalba 11/57 
18:30 tV3 žinios 203 19:22 tV3 
sportas 1 19:27 tV3 orai 203 
19:30 Atsargiai! Merginos 20:30 
Kam ta meilė? 2/13 21:00 tV3 
vakaro žinios 115 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 115 
22:00 Už priešo linijos: Kolumbi-
ja 23:55 Kaulai 11/16 

 
00:45 Skambutis 2 (the Ring 
two, 2005)  02:40 Galvok kaip 
vyras 2 (think like a Man too, 
2014)  04:20 Closedown 06:05 
Mano gyvenimo šviesa 07:30 
tomas ir Džeris 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris 106 08:55 
Volkeris, teksaso reindžeris 107 
09:50 Mirtis rojuje 8 10:55 Kandi-
sė Renuar 3 12:00 Neklausk mei-
lės vardo 13:00 paskolinta meilė 
3 14:00 Našlaitės 35 15:00 Sva-
joklė 35 16:00 Labas vakaras, 
Lietuva 17:30 Baudžiauninkė 20 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta 21:30 Ži-
nios 22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:28 telefoninė loterija 1634 
22:30 Masalas

01:40 Šėtono vaikas (the Boy, 
2016)  03:09 Closedown 06:05 
Mentalistas 22 07:00 pragaro 
virtuvė 2 07:55 Sudaužytų žibin-
tų gatvės 13 08:55 Teisingumo 
agentai 16 09:55 Kobra 17 10:55 
ekstrasensų mūšis 8 13:50 pra-

garo virtuvė 3 14:50 Sudaužytų 
žibintų gatvės 14 15:55 Teisin-
gumo agentai 17 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 1 19:30 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
20 20:30 Varom! 24 21:00 Ab-
soliutus blogis. pomirtinis gyve-
nimas (Resident Evil: Afterlife, 
2010)  22:55 Gelbėjimo misija 

 
01:55 Antikvariato paslaptys 
6. Žmogžudystės pagal roma-
nus (kart.) (Garage Sale Mys-
tery: the Novel Murders, 2016)  
03:20 Argentinos lietuviai tango 
ritmu (kart.) 04:10 Daiktų istori-
jos (kart.) 1/3 04:50 Mokslo eks-
presas (kart.) 53 05:05 Vartotojų 
kontrolė (kart.) 2 06:00 Lietuvos 
Respublikos himnas (kart.) 1 
06:05 Čiurlionis kitaip (kart.) 1 
07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 18 
07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.) 24 07:55 lesė (kart.) 
2/25 08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.) 1 08:50 Šunų 
aBC 10 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva 1368 12:00 DW naujienos 
rusų kalba (kart.) 980 12:15 Sa-
vaitė (kart.) 312 13:10 Istorijos 
detektyvai (kart.) 6 14:00  plau-
kimas: pasaulio plaukimo čempi-
onatas 2 16:05 lesė 2/26 16:30 
laba diena, lietuva 1723 18:00 
Mokslo ekspresas (kart.) 55 
18:15 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi (kart.) 14 19:00 Mano tėviš-
kė (kart.) 4 19:15 Ukrainos šerifai 
(kart.) (Ukrainian Sheriffs, 2015)  
20:10 Kultūros diena 1/203 20:30 
panorama 271 21:00 Dienos 
tema 167 21:20 Sportas. Orai 
271 21:30 edeno sodas (kart.) 
(edeno sodas, 2015) 1  23:10 
palaukit mūsų!

TV6
01:20 Olimpo apgultis 06:15 Te-
levitrina 3 06:30 CSI kriminalis-
tai (kart.) 912 07:30 Skorpionas 
(kart.) 2/5 08:30 Rezidentai (kart.) 
4/22 09:00 Rezidentai (kart.) 4/23 
09:30 topmodeliai (kart.) 20/2001 
10:30 Simpsonai 15/20 11:00 
Simpsonai 15/21 11:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Gelbėtojai (kart.) 
1/20 14:30 televitrina 13 15:00 
Skorpionas 2/6 16:00 CSI krimi-
nalistai 913 16:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 18:00 Vedęs ir turi 
vaikų 19:00 Gelbėtojai 1/21 20:00 
Rezidentai 4/24 20:30 Žinios 144 
20:58 Orai 24 21:00 Farai 12/16 
22:00 Naša Raša 1/13 22:30 Na-
ša Raša 1/14 23:00 apsėstasis 
Maiklas Kingas 

00:05 Grobis 02:15 Rojus 03:00 
24/7 03:40 Detektyvas Linlis 
05:10 Kelrodė žvaigždė 05:50 
pasaulio turgūs 06:13 progra-
ma 06:14 tV parduotuvė 06:30 
Krepšinis: Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu 07:00 Šiandien 
kimba 08:00 Ant bangos 09:00 
24/7 10:00 Rojus 11:05 Laiky-
kitės ten pokalbiai 12:10 Bruto 
ir Neto 2/14 12:40 Šviesoforas 
13:40 tV parduotuvė 13:55 
Svarbiausia – įstatymas 15:00 
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporte-
ris 16:48 Sportas 16:55 Verslo 
genas 17:00 Gluchariovas 2/33 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Miškinis 4/33 20:00 Laiky-
kitės ten pokalbiai 21:00 Bruto ir 
Neto 2/16 21:30 pamiršk mane 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas 
23:30 Lrytas tiesiogiai

 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (kart.) 1 06:05 Labas ry-
tas, Lietuva 09:20 Senis (kart.) 
292 10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija (kart.) 7/23 11:10 Komi-
saras Reksas (kart.) 15/9 12:00 
Stilius (kart.) 23/25 13:00 Klaus-
kite daktaro (kart.) 4/75 13:58 
loterija “Keno loto” 1800 14:00 
Žinios.  529 16:15 Laba die-
na, lietuva 1724 16:35 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietu-
vas (kart.) 25 16:40 ponių rojus 
114 17:20 Šimtas. trumpos isto-
rijos apie dvi lietuvas (kart.) 75 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 485 
18:00 tV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?” (kart.) 4/167 18:30 Klaus-
kite daktaro (kart.) 4/109 19:30 
(Ne)emigrantai (kart.) 1/4 20:25 
loterija “Keno loto” 1801 20:30 
panorama 1813 21:00 Dienos 
tema 226 21:20 Sportas. Orai 
485 21:29 loterija “Jėga” 1298 
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja “Dniepru per Ukrainą” (kart.) 
4/12 22:30 Dviračio žinios 3/10 
23:00 Kostiumuotieji 3/10 23:43 
Kostiumuotieji 3/11 

TV3
00:55 24 valandos. palikimas 1/9 
01:45 Detektyvas Bekstriomas 
1/7 02:35 Salemas 3/6 03:30 
Kaulai (kart.) 11/16 04:20 Moder-
ni šeima 7/17 04:45 Tai bent gimi-
naičiai (kart.) 5 06:10 Televitrina 
34 06:25 Žvaigždžių karai. Suki-
lėliai (kart.) 2/11 06:55 Simpsonai 
07:55 atsargiai! Merginos (kart.) 
3/55 08:25 Atsargiai! Merginos 
(kart.) 3/56 08:55 Meilės sūkuryje 
3116 10:00 Meilės sparnai 12:00 
tai bent giminaičiai 6 13:00 pa-
žadėtoji 15:00 Simpsonai 21/18 
15:30 Simpsonai 21/19 16:00 
tV3 žinios 145 16:25 tV3 orai 
145 16:30 tV pagalba 11/58 
18:30 tV3 žinios 204 19:22 tV3 
sportas 1 19:27 tV3 orai 204 
19:30 atsargiai! Merginos 4/57 
20:30 Kam ta meilė? 2/14 21:00 
tV3 vakaro žinios 116 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 116 
22:00 Sugrįžimas (the Recall, 
2017)  23:50 Kaulai 11/17 

 
00:20 Kortų namelis 6 01:25 Ri-
zikinga erzinti diedukus (RED, 
2010)  03:10 Closedown 06:05 
Mano gyvenimo šviesa 07:30 
tomas ir Džeris 25 07:40 Tomas 
ir Džeris 26 07:50 tomas ir Dže-
ris 27 08:00 Volkeris, teksaso 
reindžeris 108 09:50 Mirtis rojuje 
1 10:55 Kandisė Renuar 4 12:00 
Neklausk meilės vardo 13:00 
paskolinta meilė 4 14:00 Našlai-
tės 36 15:00 Svajoklė 36 16:00 
Labas vakaras, Lietuva 17:30 
Baudžiauninkė 21 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Va-
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 Greito-
jo reagavimo būrys 

00:45 Juodasis sąrašas 6 01:35 
Karo vilkai. likvidatoriai VI 5 
02:25 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius 20 03:05 
Closedown 06:20 pragaro virtuvė 
3 07:15 Sudaužytų žibintų gatvės 
14 08:15 teisingumo agentai 17 
09:15 Kobra 1 11:15 ekstrasensų 
mūšis 9 13:50 pragaro virtuvė 4 
14:50 Sudaužytų žibintų gatvės 

15 15:55 teisingumo agentai 18 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 2 
18:30 Mentalistas 23 19:30 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius 21 20:30 Kvailiai šėlsta 
1 21:00 Kaip žaibo trenksmas 
23:20 absoliutus blogis. pomir-
tinis gyvenimas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Bliuzo vakaras 
(kart.) 10 06:50 Mokslo ekspre-
sas (kart.) 55 07:05 Linija, spalva, 
forma (kart.) 5/19 07:30 Detekty-
vė Miretė (kart.) 19 07:40 pašė-
lę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 25 
07:55 lesė (kart.) 2/26 08:20 Lie-
tuvos mokslininkai (kart.) 7 08:50 
Šunų aBC 11 09:15 Labas rytas, 
lietuva 1369 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba (kart.) 981 12:15 
Gimę tą pačią dieną (kart.) 8 
13:10 Istorijos detektyvai (kart.) 
6/3 14:00  plaukimas: pasaulio 
plaukimo čempionatas 3 16:25 
Šimtas. trumpos istorijos apie 
dvi lietuvas (kart.) 5 16:30 Laba 
diena, lietuva 1724 18:00 Moks-
lo ekspresas (kart.) 56 18:15 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 
15 19:00 Mano tėviškė (kart.) 
5 19:15 pokyčių karta (kart.) 3 
20:10 Kultūros diena 1/204 20:30 
panorama 272 21:00 Dienos te-
ma 168 21:20 Sportas. Orai 272 
21:30 Damos (kart.) 6 23:10 Mes 
vagiame paslaptis. “Wikileaks” is-
torija (kart.) 

TV6
00:35 pėdsakai 1/109 01:30 
Svieto lygintojai 1/113 02:20 Dai-
nų dvikova 3/5 02:45 Dainų dvi-
kova 3/6 06:15 televitrina 3 06:30 
CSI kriminalistai (kart.) 913 07:30 
Skorpionas (kart.) 2/6 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/24 09:00 Nuo 
amato iki verslo (kart.) 5/9 09:30 
topmodeliai (kart.) 20/2002 10:30 
Simpsonai 15/22 11:00 Simpso-
nai 16/1 11:30 Univeras. Naujas 
bendrikas (kart.) 1/113 12:00 Uni-
veras. Naujas bendrikas (kart.) 
1/114 12:30 Vedęs ir turi vaikų 
13:30 Gelbėtojai (kart.) 1/21 
14:30 televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 2/7 16:00 CSI kriminalis-
tai 914 16:55 Univeras. Naujas 
bendrikas 18:00 Vedęs ir turi 
vaikų 19:00 Gelbėtojai 1/22 20:00 
Rezidentai 4/25 20:30 Žinios 145 
20:58 Orai 25 21:00 prezidento 
lėktuvas  23:25 aukščiausia pa-
vara 18/1803 

00:30 Miškinis 4/33 01:35 Glu-
chariovas 2/33 02:35 Bruto ir 
Neto 1/16 03:00 pamiršk mane 
03:40 laikykitės ten pokalbiai 
04:30 Gyvybės langelis 2/9 05:20 
Rojus 06:13 programa 06:14 tV 
parduotuvė 06:30 Kaimo akade-
mija 07:00 Gluchariovas 2/29 
08:00 Reporteris 08:50 Sportas 
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 
Rojus 11:05 laikykitės ten po-
kalbiai 12:10 Bruto ir Neto 2/15 
12:40 Šviesoforas 13:40 tV 
parduotuvė 13:55 Svarbiausia 
– įstatymas 15:00 Lrytas tie-
siogiai 16:00 Reporteris 16:23 
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 
17:00 Gluchariovas 2/34 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 18:55 
Miškinis 4/34 20:00 Reporteris 
20:23 Sportas 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 21:00 Bruto ir Neto 
2/17 21:30 pamiršk mane 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:30 
Lrytas tiesiogiai

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05  Gyvenimas 
07:00 Klausimėlis 07:30 Ra-
ganų nebūna  09:00 Labas ry-
tas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai. 
12:00 pasaulio dokumentika. 
Gvadalkivyras. Didžioji upė  
12:55 pasaulio dokumentika. 
atšiaurioji Kanada  13:50 Dže-
sika Flečer 8  15:25 Klausimė-
lis 15:43 loterija „Keno loto“.” 
15:45 Žinios. Orai 16:00 Svei-
kinimų 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 panora-
ma 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Koncertas „Kur balti keliai“. 
algimanto Raudonikio dainos. 
2012 m.” 22:40 Antikvariato 
paslaptys 6. Žmogžudystės 
pagal romanus  00:05 Jonukas 
ir Grytutė: raganų medžiotojai 
01:30 Žalgirio mūšis 03:05 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ 03:30 pasaulio do-
kumentika. atšiaurioji Kanada  
04:25 Džesika Flečer 8   

 
0 6 : 3 0  to m a s  i r  D ž e r i s 
(16,17,18) 07:00 Įspūdingasis 
Žmogus-voras (18) 07:25 “Nic-
kelodeon” valanda. Sveiki atvy-
kę į “Veiną” (3) 07:50 Monstrai 
prieš ateivius (1) 08:15 Riterių 
princesė Nela (8) 08:45 Tomo 
ir Džerio pasakos (13) 09:15 
Ogis ir tarakonai (71,72,73) 
09:45 KINO pUSRYČIaI to-
mas ir Džeris. Robinas Hudas 
ir linksmasis peliukas 10:50 
Keturkojai didvyriai 12:35 Til-
tas į terabitiją 14:30 Šnipų klu-
bas 16:20 Galaktikos gelbėto-
jai 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 SUpeRKI-
NaS Vėžliukai nindzės. Šešė-
lių įkaitai 21:45 pasižadėjęs 
kitai 00:05 Galvok kaip vyras 2 
02:00 paskutinė tvirtovė 

TV3
06:15 televitrina 34 06:30 Ilgo 
plauko istorija 1/24s.  07:00 
Keršytojų komanda 1/44s. 
07:30 aladinas 1/104s. 08:00 
I lgo plauko istori ja 1/25s. 
08:30 Kempiniukas plačia-
kelnis 9/203s. 09:00 Simp-
sonai 12/7s. 09:30 Skaniai ir 
paprastai 2/12s. 10:00 Maisto 
kelias 4 10:30 Bibliotekininkai 
3/8s. 11:30 Jūrų dinozaurai 
3D 12:15 Mėnesių valdovai 
14:25 Meilė keliauja laiku. Sa-
fyrė 16:45 ekstrasensų mūšis 
19/14s. 18:30 tV3 žinios 201 
19:17 tV3 sportas 1 19:22 tV3 
orai 201 19:25 Eurojackpot 
29 19:30 Šuns kailyje 21:20 
Iksmenai 2 00:10 Regresija 
02:10 Kodas: l.O.B.I.a.I. pa-
slapčių knyga  04:20 Moderni 
šeima 7/16s. 04:45 Tai bent 
giminaičiai 4  

 06:05 Varom! (20,21,22) 07:30 
Džiunglių princesė Šina (23) 
08:30 Varom! (23) 09:00 Žie-
mos galiūnas 10:00 Geriausi 
šuns draugai (5) 10:30 Šar-
vuočių viešbutis 11:40 Iš visų 
jėgų (17) 12:10 Būk ekstrema-
las (7) 12:40 pragaro viešbutis 
(7) 13:35 policijos akademija 
(13) 14:30 ekstrasensų mū-

šis (8) 17:25 Muchtaro sugrį-
žimas. Naujas pėdsakas (12) 
18:20 Kas žudikas? (16) 19:30 
Muzikinė kaukė 22:05 MaNO 
HeROJUS Gelbėjimo misija 
23:55 aŠtRUS KINaS Šėto-
no vaikas 01:50 F. t. Budrioji 
akis (43,44)  

07:03 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „Lietuvos moks-
lininkai. arūnas Krotkus“ 07:55 
„tV europa pristato. Vyrų še-
šėlyje. Marija Kazimiera Kau-
paitė“ 08:30 „tV europa pri-
stato. Vyrų šešėlyje. Marijona 
Rakauskaitė“ 09:00 „pasaulis 
iš viršaus“ 09:30 Vantos lapas 
10:00 Skonio reikalas 11:00 
„Inspektorius luisas. tam-
sa“ (4/4) 13:00 „Grobis“ (1/3) 
14:00 „tu esi mano“ (17; 18) 
16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 
Baltijos kelias 17:00 Laiky-
kitės ten 18:00 Žinios 18:28 
Orai 18:30 „pamiršk mane“ 
(1/25; 1/26; 1/27) 20:00 Žinios 
20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas“ 
(1/25; 1/26) 21:30 Nusikalti-
mas ir bausmė 22:30 Žinios 
22:58 Orai 23:00 laikykitės 
ten 00:05 „Rasputinas“ (3; 4) 
02:15 „Moterų daktaras“ (3/35; 
3/36) 03:45 Nusikaltimas ir 
bausmė 04:30 „Mylima moky-
toja“ (5; 6)  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 
Candy Crush 1/107s.  07:30 
ledo kelias 11/5s.  08:30 
Simpsonai 15/19s. 09:00 Nuo 
amato iki verslo 5/9s. 09:30 
Statybų gidas 5/46s. 10:00 
Įspūdingiausios atostogų vie-
tos 1/7s. 10:30 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 
26/33s. 11:00 aurum 1006 
km lenktynių festivalis 1 21:00 
Žinios 201 21:50 Sportas 1 
21:58 Orai 201 22:00 Olimpo 
apgultis 00:15 Mašina  01:50 
Nebylios dvasios

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:30 Kelias 07:45 Krikščio-
nio žodis 08:00 aRtS21 08:30 
Mažesnieji broliai. pranciš-
konų kelias lietuvoje 09:00 
Mano mama gamina geriau!  
10:00 Į sveikatą! 10:30 Meno 
ritmai. Menas, mada ir muzika 
11:00 pradėk nuo savęs 11:30 
Mokslo sriuba 12:00 piotras 
Čaikovskis. Baletas „Gulbių 
ežeras“ 13:30 Sporto galia. 
Jordanijos karališkosios žirgų 
lenktynės... 14:00 XVII vaikų 
ir jaunimo muzikos festivalis 
„Mes – pasaulis“ 15:20 Kultū-
rų kryžkelė. Rusų gatvė 15:50 
Euromaxx 16:20 Klauskite 
daktaro 17:10 Stilius 18:10 Is-
torijos detektyvai 18:55 Daiktų 
istorijos 19:40 Dauntono aba-
tija 4 20:30 panorama  20:52 
Sportas. Orai  21:00 Kino 
žvaigždžių alėja. Kazino „Ro-
yale“ (1967) 23:10 Čiurlionis 
kitaip. Fortepijonu skambina 
Jurgis Karnavičius. 00:30 Da-
bar pasaulyje 01:00 Europos 
kinas. paskutinė nuostabi die-
na 02:30 Meno ritmai.Menas, 
mada ir muzika  03:00 pran-
cūzų branduolinių bombų au-
kos 04:15 Klauskite daktaro 
05:05 Stilius
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (kart.) 294 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
(kart.) 7/25 11:10 Komisaras Rek-
sas (kart.) 15/11 12:00 Gyvenimas 
(kart.) 5/7 13:00 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/68 13:58 Loterija “Keno 
loto” 1804 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai 1061 14:15 Laba diena, Lietu-
va 16:35 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 27 16:40 
ponių rojus 116 17:20 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas 
(kart.) 77 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 487 18:00 tV žaidimas “Kas ir 
kodėl?” (kart.) 4/169 18:30 Klauski-
te daktaro (kart.) 4/82 19:30 Daiktų 
istorijos 1/23 20:25 Loterija “Keno 
loto” 1805 20:30 panorama 1815 
21:00 Dienos tema 228 21:20 
Sportas. Orai 487 21:29 Loterija 
“Jėga” 1300 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija “Dniepru per Ukrainą” 
(kart.) 4/14 22:30 Dviračio žinios 
3/12 23:00 Kostiumuotieji 3/14 
23:43 Kostiumuotieji 3/15 

TV3
00:10 Kaulai 11/18 01:10 24 va-
landos. palikimas 1/11 02:00 De-
tektyvas Bekstriomas 1/9 02:50 
Salemas 3/8 03:45 Kaulai (kart.) 
11/18 04:35 Moderni šeima 7/19 
05:00 tai bent giminaičiai (kart.) 
7 06:10 televitrina 34 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis (kart.) 9/203 
06:55 Simpsonai (kart.) 21/20 
07:25 Simpsonai (kart.) 21/21 
07:55 atsargiai! Merginos 4/57 
08:55 Meilės sūkuryje 3118 10:00 
paslaptingas gyvenimas 1/1 11:00 
paslaptingas gyvenimas 1/2 12:00 
tai bent giminaičiai 8 13:00 pa-
žadėtoji 6/561 13:30 pažadėtoji 
6/562 14:00 pažadėtoji 6/563 
14:30 pažadėtoji 6/564 15:00 
Simpsonai 21/22 15:30 Simpso-
nai 21/23 16:00  tV3 žinios 147 
16:25  tV3 orai 147 16:30 tV pa-
galba 11/49 18:30  tV3 žinios 206 
19:22 tV3 sportas 1 19:27  tV3 
orai 206 19:30 Atsargiai! Mergi-
nos 4/58 20:00 Atsargiai! Mergi-
nos 4/59 20:30 Kam ta meilė? 
2/16 21:00  tV3 vakaro žinios 118 
21:52 tV3 sportas 1 21:57  tV3 
orai 118 22:00 Rembo. pirmasis 
kraujas 3 

 
00:40 Kortų namelis 8 01:40 Grei-
tojo reagavimo būrys (S.W.a.t., 
2003)  03:35 Closedown 06:05 
Mano gyvenimo šviesa 07:30 To-
mas ir Džeris 31 07:40 Tomas ir 
Džeris 32 07:50 tomas ir Džeris 
33 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris 112 08:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris 113 09:50 Mirtis rojuje 
3 10:55 Kandisė Renuar 6 12:00 
Neklausk meilės vardo 73 12:30 
Neklausk meilės vardo 74 13:00 
paskolinta meilė 6 14:00 Našlaitės 
38 15:00 Svajoklė 38 16:00 Labas 
vakaras, Lietuva 17:30 Baudžiau-
ninkė 23 18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 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 tamsos pakraštys

06:30 Mentalistas 24 07:25 pra-
garo virtuvė 5 08:20 Sudaužytų 
žibintų gatvės 16 09:20 Teisin-
gumo agentai 19 10:20 Kobra 3 
11:20 ekstrasensų mūšis 4 13:50 
pragaro virtuvė 6 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 17 15:55 Teisin-

gumo agentai 20 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 4 18:30 Mentalistas 1 
19:30 Įstatymas ir tvarka. Specia-
liųjų tyrimų skyrius 23 20:30 Kvailiai 
šėlsta 3 21:00 Naktinis pasivažinė-
jimas (Midnight Ride, 1990)  22:55 
pagalbos šauksmas 

 
01:25 Bliuzo vakaras (kart.) 12 
02:10 Damos (kart.) 6 03:50 Alina 
Orlova “88” (kart.) 1 04:50 Kultūrų 
kryžkelė. trembita (kart.) 26/12 
05:10 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
(kart.) 16 06:00 Lietuvos Respubli-
kos himnas (kart.) 1 06:05 Bliuzo 
vakaras (kart.) 12 06:50 Mano tė-
viškė (kart.) 4 07:05 Stop juosta 
(kart.) 3/5 07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.) 21 07:40 pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.) 27 07:55 leksė ir 
lotė – šauniosios detektyvės dvy-
nukės 1/2 08:20 Į sveikatą! (kart.) 
1/13 08:50 Šunų aBC 13 09:15 
labas rytas, lietuva 1371 12:00 
DW naujienos rusų kalba (kart.) 
983 12:15 lietuvos tūkstantmečio 
vaikai (kart.) 11/7 13:10 Stambiu 
planu (kart.) 41 14:00  plaukimas: 
pasaulio plaukimo čempionatas 5 
16:30 laba diena, lietuva 1726 
18:00 Mokslo ekspresas (kart.) 
58 18:15 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi (kart.) 17 19:00 Mano tėviš-
kė (kart.) 6 19:15 Magritte. Vyras 
su skrybėle (kart.) 20:05 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietu-
vas (kart.) 8 20:10 Kultūros die-
na 1/206 20:30 panorama 274 
21:00 Dienos tema 170 21:20 
Sportas. Orai 274 21:30 Nuplėš-
ta uždanga (kart.) (torn Curtain, 
1966)  23:35 atspindžiai. paveldo 
kolekcija (kart.) 2/11 

TV6
00:50 Svieto lygintojai 2/2 01:35 
Dainų dvikova 3/9 02:00 Dainų 
dvikova 3/10 06:15 televitrina 3 
06:30 CSI kriminalistai (kart.) 915 
07:30 Skorpionas (kart.) 2/8 08:30 
Rezidentai (kart.) 4/26 09:00 Vie-
nam gale kablys (kart.) 20/29 09:30 
topmodeliai (kart.) 20/2004 10:30 
Simpsonai 16/4 11:00 Simpsonai 
16/5 11:30 Univeras. Naujas ben-
drikas 12:30 Vedęs ir turi vaikų 
(13:30 Gelbėtojai (kart.) 2/1 14:30 
televitrina 13 15:00 Skorpionas 2/9 
16:00 CSI kriminalistai 916 16:55 
Univeras. Naujas bendrikas 18:00 
Vedęs ir turi vaikų 19:00 Gelbėtojai 
2/2 20:00 Rezidentai 4/27 20:30 Ži-
nios 147 20:58 Orai 27 21:00 Kito 
gyvenime (Self/less, 2015)  23:15 
aukščiausia pavara 18/1805 

00:30 Miškinis 4/35 01:35 Glucha-
riovas 2/35 02:35 Bruto ir Neto 2/18 
03:00 pamiršk mane 03:40 Žmo-
gus be praeities 04:30 Gyvybės 
langelis 2/11 05:20 Rojus 06:13 
programa 06:14 tV parduotuvė 
06:30 Vantos lapas 07:00 Glu-
chariovas 2/31 08:00 Reporteris 
08:50 Sportas 09:00 Lrytas tiesio-
giai 10:00 Rojus 11:05 Žmogus 
be praeities 12:10 Bruto ir Neto 
2/17 12:40 pamiršk mane 13:40 
tV parduotuvė 13:55 Svarbiausia 
– įstatymas 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 
Gluchariovas 2/36 18:00 Repor-
teris 18:45 Sportas 18:55 Miškinis 
4/36 20:00 Reporteris 20:23 Spor-
tas 20:30 Lietuva tiesiogiai 21:00 
Bruto ir Neto 2/19 21:30 Dekons-
trukcijos su edmundu Jakilaičiu 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas 
23:30 Lrytas tiesiogiai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (kart.) 293 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija (kart.) 7/24 11:10 Komisaras 
Reksas (kart.) 15/10 12:00 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.) 
20/16 13:00 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/98 13:58 Loterija “Keno 
loto” 1802 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai 1060 14:15 Laba diena, 
Lietuva 16:35 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 
26 16:40 ponių rojus 115 17:20 
Šimtas. trumpos istorijos apie 
dvi lietuvas (kart.) 76 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 486 18:00 
tV žaidimas “Kas ir kodėl?” (kart.) 
4/168 18:30 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/84 19:30 Mano mama 
gamina geriau! (kart.) 1/3 20:25 
loterija “Keno loto” 1803 20:30 
panorama 1814 21:00 Dienos 
tema 227 21:20 Sportas. Orai 
486 21:29 loterija “Jėga” 1299 
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja “Dniepru per Ukrainą” (kart.) 
4/13 22:30 Dviračio žinios 3/11 
23:00 Kostiumuotieji 3/12 23:43 
Kostiumuotieji 3/13

TV3
00:50 24 valandos. palikimas 
1/10 01:40 Detektyvas Beks-
triomas 1/8 02:30 Salemas 3/7 
03:20 Kaulai (kart.) 11/17 04:10 
Moderni šeima 7/18 04:35 Tai 
bent giminaičiai (kart.) 6 06:10 
televitrina 34 06:25 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (kart.) 2/12 06:55 
Simpsonai 07:55 Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4/57 08:55 Meilės 
sūkuryje 3117 10:00 Meilės spar-
nai 1/73 11:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai 27/1 12:00 
tai bent giminaičiai 7 13:00 pa-
žadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00  
tV3 žinios 146 16:25  tV3 orai 
146 16:30 tV pagalba 11/60 
18:30  tV3 žinios 205 19:22 
tV3 sportas 1 19:27  tV3 orai 
205 19:30 Atsargiai! Merginos 
4/57 20:30 Kam ta meilė? 2/15 
21:00  tV3 vakaro žinios 117 
21:52 tV3 sportas 1 21:57  tV3 
orai 117 22:00 pro stiklą  22:25  
Vikinglotto 30

 
00:50 Kortų namelis 7 01:50 
Masalas (Bait, 2012)  03:20 Clo-
sedown 06:05 Mano gyvenimo 
šviesa 955 06:35 Mano gyve-
nimo šviesa 956 07:05 Mano 
gyvenimo šviesa 957 07:30 To-
mas ir Džeris 28 07:40 Tomas ir 
Džeris 29 07:50 tomas ir Džeris 
30 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris 110 08:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris 111 09:50 Mirtis 
rojuje 2 10:55 Kandisė Renuar 
5 12:00 Neklausk meilės vardo 
13:00 paskolinta meilė 5 14:00 
Našlaitės 37 15:00 Svajoklė 37 
16:00 Labas vakaras, Lietuva 
17:30 Baudžiauninkė 22 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 Skvoteriai 

01:10 F. t. Budrioji akis 45 02:00 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius 21 02:40 Closedown 
06:30 Mentalistas 23 07:25 pra-
garo virtuvė 4 08:20 Sudaužytų 
žibintų gatvės 15 09:20 Teisin-
gumo agentai 18 10:20 Kobra 2 

11:20 ekstrasensų mūšis 3 13:50 
pragaro virtuvė 5 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 16 15:55 Teisin-
gumo agentai 19 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 3 18:30 Mentalistas 
24 19:30 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius 22 20:30 
Kvailiai šėlsta 2 21:00 pagalbos 
šauksmas (Far Cry, 2008)  22:50 
Kaip žaibo trenksmas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Bliuzo vakaras 
(kart.) 11 07:00 lietuva mūsų lū-
pose (kart.) 3/2 07:30 Detektyvė 
Miretė (kart.) 20 07:40 pašėlę 
Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 26 
07:55 leksė ir lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės 1/1 08:20 
pradėk nuo savęs (kart.) 3/3 
08:50 Šunų aBC 12 09:15 Labas 
rytas, lietuva 1370 12:00 DW 
naujienos rusų kalba (kart.) 982 
12:15 aš – laidos vedėjas (kart.) 
2/4 13:10 Kultūringai su Nome-
da (kart.) 1/18 14:00  plaukimas: 
pasaulio plaukimo čempionatas 4 
16:40 laba diena, lietuva 1725 
18:10 Mokslo ekspresas (kart.) 
57 18:25 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi (kart.) 16 19:15 Didžio-
sios Visatos paslaptys su Mor-
ganu Frimanu (kart.) 3/9 20:05 
Šimtas. trumpos istorijos apie dvi 
lietuvas (kart.) 7 20:10 Kultūros 
diena 1/205 20:30 panorama 273 
21:00 Dienos tema 169 21:20 
Sportas. Orai 273 21:30 Mus-
tangas (kart.) (Mustang, 2015)  
23:10 lūžio taškas (kart.) 

TV6
00:40 pėdsakai 1/110 01:30 
Svieto lygintojai 2/1 02:20 Dai-
nų dvikova 3/7 02:45 Dainų 
dvikova 3/8 06:15 televitrina 3 
06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
914 07:30 Skorpionas (kart.) 
2/7 08:30 Rezidentai (kart.) 4/25 
09:00 Statybų gidas (kart.) 5/46 
09:30 topmodeliai (kart.) 20/2003 
10:30 Simpsonai 11:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 12:30 Vedęs ir 
turi vaikų (kart.) 13:30 Gelbėtojai 
(kart.) 1/22 14:30 televitrina 13 
15:00 Skorpionas 2/8 16:00 CSI 
kriminalistai 915 16:55 Unive-
ras. Naujas bendrikas 18:00 Ve-
dęs ir turi vaikų 19:00 Gelbėtojai 
2/1 20:00 Rezidentai 4/26 20:30 
Žinios 146 20:58 Orai 26 21:00 
Drakonų kova. evoliucija 22:40 
aukščiausia pavara 18/1804 
23:50 pėdsakai 1/111

00:30 Miškinis 4/34 01:35 Glu-
chariovas 2/34 02:35 Bruto ir 
Neto 2/17 03:00 pamiršk mane 
03:40 laikykitės ten pokalbiai 
04:30 Gyvybės langelis 2/10 
05:20 Rojus 06:13 programa 
06:14 tV parduotuvė 06:30 
Skonio reikalas 07:00 Glucha-
riovas 2/30 08:00 Reporteris 
08:50 Sportas 09:00 Lrytas tie-
siogiai 10:00 Rojus 11:05 Žmo-
gus be praeities 12:10 Bruto ir 
Neto 2/17 12:40 pamiršk mane 
13:40 tV parduotuvė 13:55 Svar-
biausia – įstatymas 15:00 Lrytas 
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23 
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 
17:00 Gluchariovas 2/35 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 18:55 
Miškinis 4/35 20:00 Reporteris 
20:23 Sportas 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 21:00 Bruto ir Neto 
2/18 21:30 pamiršk mane 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:30 
Lrytas tiesiogiai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Gyvenimas 
(kart.) 5/7 07:00 Klausimėlis.lt 
(kart.) 17/15 07:30 Supermoky-
toja (Superjuffie, 2018)  09:00 
labas rytas, lietuva 95 09:30 
Žinios. Orai 208 09:35 Labas ry-
tas, lietuva 95 10:30 Žinios. Orai 
208 10:35 Labas rytas, Lietuva 
95 11:30 Žinios. Orai 208 11:35 
labas rytas, lietuva 95 12:00 Ni-
las. Didingoji upė (kart.) 1 12:55 
atšiaurioji Kanada (kart.) 4 13:50 
Džesika Flečer 6 14:34 Džesi-
ka Flečer 7 15:25 Klausimėlis.lt 
(kart.) 17/17 15:43 Loterija “Keno 
loto” 1808 15:45 Žinios. Orai (su 
vertimu į gestų kalbą) 519 16:00 
Sveikinimų koncertas 572 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 489 18:00 
euromaxx 200 18:30 Vakaras 
su edita (kart.) 1/30 19:30 Sti-
lius (kart.) 23/11 20:25 Loterijos 
“Keno loto” ir “Jėga” 236 20:30 
panorama 1817 20:52 Sportas. 
Orai 489 21:00 Žagarės vyš-
nių festivalis 2016 (kart.) 255/1 
23:10 antikvariato paslaptys 7. 
Žudymo menas 

TV3
04:30 tai bent giminaičiai (kart.) 8 
06:15 televitrina 34 06:30 Elena 
iš avaloro (kart.) 1/1 07:00 Keršy-
tojų komanda 1/46 07:30 Aladinas 
1/106 08:00 elena iš avaloro 1/2 
08:30 Kempiniukas plačiakel-
nis 1/102 09:00 Simpsonai 12/9 
09:30 Skaniai ir paprastai 2/13 
10:00 Maisto kelias 2/5 10:30 
Bibliotekininkai 3/10 11:30 Bem-
bis (Bambi, 1942)  12:55 Aldabra 
(aldabra: Once Upon an Island, 
2015)  14:25 Meilė keliauja lai-
ku. Smaragdas (Smaragdgrün, 
2016)  16:45 ekstrasensų mūšis 
19/15 18:30 tV3 žinios 208 19:17 
tV3 sportas 1 19:22 tV3 orai 
208 19:25 eurojackpot 30 19:30 
Dantukų fėja (tooth Fairy, 2010)  
21:40 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis 
(X-Men: the last stand, 2006)  
23:45 Nepatyręs

 
00:45 Voratinklis  02:30 Tamsos 
pakraštys (edge of Darkness, 
2010)  04:20 Closedown 06:35 
tomas ir Džeris 31 06:45 Tomas 
ir Džeris 32 06:55 tomas ir Džeris 
33 07:05 Įspūdingasis Žmogus-
voras 20 07:30 Sveiki atvykę į 
“Veiną” 5 07:55 Monstrai prieš 
ateivius 3 08:20 Drakoniukas Ko-
kosas 10:00 Mažieji genijai (Baby 
Geniuses, 1999)  11:55 princesė 
enė (annie, 2014) 14:15 Gamtos 
jėgos 16:20 Robinas Hudas. Vy-
rai su triko ( 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 Gero-
kai keistas filmas 20:35 Drilbitas  
22:45 Vaikinams tai patinka! 

06:05 Varom! 24 06:30 Kvailiai 
šėlsta 1 07:00 Kvailiai šėlsta 2 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
25 08:30 Kvailiai šėlsta 3 09:00 
lengvoji atletika: Galiūnų čempio-
natas. lietuvos rinktinė – pasaulio 
rinktinė 10:00 Geriausi šuns drau-
gai 7 10:30 Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai 2 11:40 ekstremalūs iš-
bandymai 1 12:10 Būk ekstrema-
las 9 12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 1 13:40 policijos 
akademija 15 14:40 ekstrasensų 
mūšis 10 17:15 Muchtaras. Nau-
jas pėdsakas 14 18:20 Kas žudi-

kas? 18 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 Gelbėjimo misija 2. Mirti-
nas pavojus (The Hunt for Eagle 
One: Crash point, 2006)  23:50 
Bendrabutis (the Dorm, 2014)     
lRt plIUS lRt plIUS 00:00 
DW naujienos rusų kalba (kart.) 
985 00:15 Dabar pasaulyje (kart.) 
1590 00:45 Bliuzo vakaras (kart.) 
13 01:35 Nuplėšta uždanga (kart.) 
(torn Curtain, 1966)  03:40 Čiur-
lionis kitaip (kart.) 1 05:05 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 18 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Duokim garo! 
(kart.) 18/31 07:30 Kelias (kart.) 
26/20 07:45 Krikščionio žodis 
(kart.) 25/5 08:00 aRtS21. Meno 
ir kultūros žurnalas 200 08:30 Ma-
žesnieji broliai. pranciškonų kelias 
lietuvoje (kart.) 3 09:00 Mano 
mama gamina geriau! (kart.) 1/3 
10:00 Į sveikatą! (kart.) 1/14 10:30 
Meno ritmai (kart.) 3 11:00 pradėk 
nuo savęs (kart.) 3/4 11:25 Gioa-
chino Rossini. Opera “Sevilijos 
kirpėjas” (kart.) 2 13:00 Gioachino 
Rossini. Opera “Sevilijos kirpėjas” 
(kart.) 2 14:00  plaukimas: pasau-
lio plaukimo čempionatas 7 16:40 
euromaxx (kart.) 199 17:10 Stilius 
(kart.) 2 18:10 Istorijos detektyvai 
(kart.) 6/4 18:55 Daiktų istorijos 
(kart.) 1/4 19:40 Dauntono abati-
ja 4/4 20:30 panorama 276 20:52 
Sportas. Orai 276 21:00 Jos Dide-
nybės tarnyboje (kart.) (On Her 
Majesty’s Secret Service, 1969)  
23:15 10 metų su baletu 1

TV6
00:00 Drakonų kova. evoliuci-
ja (kart.) (Dragonball: evolution, 
2009)  01:35 apsėstasis Maiklas 
Kingas (kart.) (the possession 
of Michael King, 2014)  06:15 Te-
levitrina 14 06:30 Candy Crush 
(kart.) 1/108 07:30 Ledo kelias 
(kart.) 11/6 08:30 Sandėlių karai 
(kart.) 5/12 09:00 Nuo amato 
iki verslo 5/10 09:30 Statybų gi-
das 5/47 10:00 Įspūdingiausios 
atostogų vietos 1/8 10:30 Juo-
kingiausi amerikos namų vaizde-
liai 26/36 11:00 azija iš paukščio 
skrydžio (kart.) 1/1 12:00 Candy 
Crush 1/109 13:00 azija iš paukš-
čio skrydžio 1/2 14:00 Išlikimas 
25/10 15:00 ledo kelias 11/7 
16:00 Iš peties 7/14 17:00 San-
dėlių karai 5/13 17:30 Sandėlių 
karai 5/14 18:00 Amerikos die-
vaitis 16/4 20:00 Miestas ar kai-
mas 1/5 21:00 Žinios 208 21:50 
Sportas 1 21:58 Orai 208 22:00 
persikėlimas

00:30 Miškinis 4/37 01:35 Glu-
chariovas 2/37 02:35 Bruto ir 
Neto 2/20 03:00 Nusikaltimas ir 
bausmė 03:40 Žmogus be praei-
ties 04:30 Gyvybės langelis 2/13 
05:20 Rojus 06:10 pasaulis iš 
viršaus 06:35 Krepšinis: Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu 07:03 
programa 07:04 tV parduotu-
vė 07:20 Lietuvos mokslininkai 
07:55 Vyrų šešėlyje 08:30 Vyrų 
šešėlyje 09:00 pasaulis iš vir-
šaus 09:30 Vantos lapas 10:00 
Skonio reikalas 10:30 Kitoks 
pokalbis 11:00 Inspektorius Lui-
sas 5/1 13:00 Grobis 2/2 14:00 
Tu esi mano 16:00 Žinios 16:30 
Baltijos kelias 17:00 laikykitės 
ten pokalbiai 18:00 Žinios 18:30 
pamiršk mane 20:00 Žinios 20:30 
Šviesoforas 21:30 Nusikaltimas ir 
bausmė 22:30 Žinios 23:00 Laiky-
kitės ten pokalbiai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (kart.) 293 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija (kart.) 7/24 11:10 Komisaras 
Reksas (kart.) 15/10 12:00 Naci-
onalinė paieškų tarnyba (kart.) 
20/16 13:00 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/98 13:58 Loterija “Keno 
loto” 1802 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai 1060 14:15 Laba diena, 
lietuva 1725 15:00 Žinios. Orai 
1108 15:10 Laba diena, Lietuva 
1725 16:00 Žinios. Sportas. Orai 
530 16:15 Laba diena, Lietuva 
1725 16:35 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 
26 16:40 ponių rojus 115 17:20 
Šimtas. trumpos istorijos apie 
dvi lietuvas (kart.) 76 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 486 18:00 
tV žaidimas “Kas ir kodėl?” (kart.) 
4/168 18:30 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/84 19:30 Mano mama 
gamina geriau! (kart.) 1/3 20:25 
loterija “Keno loto” 1803 20:30 
panorama 1814 21:00 Dienos 
tema 227 21:20 Sportas. Orai 
486 21:29 loterija “Jėga” 1299 
21:30 Nacionalinė ekspedici-
ja “Dniepru per Ukrainą” (kart.) 
4/13 22:30 Dviračio žinios 3/11 
23:00 Kostiumuotieji 3/12 23:43 
Kostiumuotieji 3/13 

TV3
00:50 24 valandos. palikimas 
1/10 01:40 Detektyvas Beks-
triomas 1/8 02:30 Salemas 3/7 
03:20 Kaulai (kart.) 11/17 04:10 
Moderni šeima 7/18 04:35 Tai 
bent giminaičiai (kart.) 6 06:10 
televitrina 34 06:25 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai (kart.) 2/12 06:55 
Simpsonai 07:55 Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4/57 08:55 Meilės 
sūkuryje 3117 10:00 Meilės spar-
nai 1/73 11:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai 27/1 12:00 
tai bent giminaičiai 7 13:00 pa-
žadėtoji 15:00 Simpsonai 16:00  
tV3 žinios 146 16:25  tV3 orai 
146 16:30 tV pagalba 11/60 
18:30  tV3 žinios 205 19:22 tV3 
sportas 1 19:27  tV3 orai 205 
19:30 atsargiai! Merginos 4/57 
20:30 Kam ta meilė? 2/15 21:00  
tV3 vakaro žinios 117 21:52 tV3 
sportas 1 21:57  tV3 orai 117 
22:00 pro stiklą (looking Glass, 
2018)  22:25  Vikinglotto 30 

 
00:50 Kortų namelis 7 01:50 
Masalas (Bait, 2012)  03:20 Clo-
sedown 06:05 Mano gyvenimo 
šviesa 955 06:35 Mano gyve-
nimo šviesa 956 07:05 Mano 
gyvenimo šviesa 957 07:30 To-
mas ir Džeris 28 07:40 Tomas ir 
Džeris 29 07:50 tomas ir Džeris 
30 08:00 Volkeris, teksaso rein-
džeris 110 08:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris 111 09:50 Mirtis 
rojuje 2 10:55 Kandisė Renuar 5 
12:00 Neklausk meilės vardo 71 
12:30 Neklausk meilės vardo 72 
13:00 paskolinta meilė 5 14:00 
Našlaitės 37 15:00 Svajoklė 37 
16:00 Labas vakaras, Lietuva 
17:30 Baudžiauninkė 22 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 Skvoteriai

06:30 Mentalistas 23 07:25 pra-
garo virtuvė 4 08:20 Sudaužytų 

žibintų gatvės 15 09:20 Teisin-
gumo agentai 18 10:20 Kobra 2 
11:20 ekstrasensų mūšis 3 13:50 
pragaro virtuvė 5 14:50 Sudau-
žytų žibintų gatvės 16 15:55 
teisingumo agentai 19 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 3 18:30 
Mentalistas 24 19:30 Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius 
22 20:30 Kvailiai šėlsta 2 21:00 
pagalbos šauksmas  22:50 Kaip 
žaibo trenksmas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Bliuzo vakaras 
(kart.) 11 07:00 lietuva mūsų lū-
pose (kart.) 3/2 07:30 Detektyvė 
Miretė (kart.) 20 07:40 pašėlę 
Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 26 
07:55 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 1/1 
08:20 pradėk nuo savęs (kart.) 
3/3 08:50 Šunų aBC 12 09:15 
labas rytas, lietuva 1370 12:00 
DW naujienos rusų kalba (kart.) 
982 12:15 aš – laidos vedė-
jas (kart.) 2/4 13:10 Kultūringai 
su Nomeda (kart.) 1/18 14:00  
plaukimas: pasaulio plaukimo 
čempionatas 4 16:40 Laba die-
na, lietuva 1725 18:10 Mokslo 
ekspresas (kart.) 57 18:25 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 
16 19:15 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Frimanu 
(kart.) 3/9 20:05 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 7 
20:10 Kultūros diena 1/205 20:30 
panorama 273 21:00 Dienos te-
ma 169 21:20 Sportas. Orai 273 
21:30 Mustangas 23:10 lūžio 
taškas (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI 
kriminalistai (kart.) 914 07:30 
Skorpionas (kart.) 2/7 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/25 09:00 Staty-
bų gidas (kart.) 5/46 09:30 To-
pmodeliai (kart.) 20/2003 10:30 
Simpsonai 16/2 11:00 Simpso-
nai 16/3 11:30 Univeras. Nau-
jas bendrikas 12:30 Vedęs ir 
turi vaikų 13:30 Gelbėtojai (kart.) 
1/22 14:30 televitrina 13 15:00 
Skorpionas 2/8 16:00 CSI kri-
minalistai 915 16:55 Univeras. 
Naujas bendrikas 18:00 Vedęs 
ir turi vaikų 19:00 Gelbėtojai 2/1 
20:00 Rezidentai 4/26 20:30 Ži-
nios 146 20:58 Orai 26 21:00 
Drakonų kova. evoliucija 22:40 
aukščiausia pavara 18/1804 
23:50 pėdsakai 1/111

00:30 Miškinis 4/34 01:35 Glu-
chariovas 2/34 02:35 Bruto ir 
Neto 2/17 03:00 pamiršk mane 
03:40 laikykitės ten pokalbiai 
04:30 Gyvybės langelis 2/10 
05:20 Rojus 06:13 programa 
06:14 tV parduotuvė 06:30 
Skonio reikalas 07:00 Glucha-
riovas 2/30 08:00 Reporteris 
08:50 Sportas 09:00 Lrytas tie-
siogiai 10:00 Rojus 11:05 Žmo-
gus be praeities 12:10 Bruto ir 
Neto 2/17 12:40 pamiršk mane 
13:40 tV parduotuvė 13:55 Svar-
biausia – įstatymas 15:00 Lrytas 
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23 
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 
17:00 Gluchariovas 2/35 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 18:55 
Miškinis 4/35 20:00 Reporteris 
20:23 Sportas 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 21:00 Bruto ir Neto 
2/18 21:30 pamiršk mane 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:30 
Lrytas tiesiogiai  



1�
ŠEŠTADIENIs, �019 m. LIEPOs �0 D., www.NAUjAsIsgELUPIs.LT
skELBImAI

REKLAMA

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

Superkame įvairius automobilius, 
tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8 604 
38726.

Žemės ūkis

Parduoda
Karališkus pekino veislės šuniu-
kus. Tel. 8 672 78018.

Romanovo veislės avį su 3 mėn. 
avyte. Tel. 8 655 35350.

Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,45 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,99 Eur/kg. Tel. 8 607 
12690.

Karves, kiaules ir arklinį ravėtuvą. 
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.

3 m. karvę. Tel. 8 610 69649.

5 m. šviežiapienę karvę (Gailekie-
mio k., Butrimonių sen., Alytaus 
r.). Tel. 8 603 72616.

Kviečius, avižas ir žirnius. Tel. 8 
650 41295.

Įvairius pašarinius grūdus, 3 m. 
kumelę, 1 m. 2 mėn. kumelaitę 
ir vienerių metų eržiliuką, šiųmetį 
šieną „kitkomis“ ir ritiniais. Tel. 8 
650 10595.

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.

Naujas gamyklines lenkiškas 
lėkštes „Bromet“ (keturios sekci-
jos), 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.

Ožką su dviejų ožiukų pora. Tel.: 8 
612 16677, 8 319 46330.

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

Tel. 8 682 61641.

Keičia
Kaišiadorių r., tarp Kauno ir Vil-
niaus, prie ežero, į butą keičiamas 
namas: 190 kv. m; patogumai; 19 
arų žemės; plastikiniai langai (be 
tarpininkų). Tel. 8 622 10336.

Išnuomoja
1 k. bt. Birštone. Tel. 8 614 
79601.

Du didelius garažus komercinei 
veiklai Prienuose. Parduoda mo-
tobloką (kultivatorius), naudotą 
kieto kuro katilą „Stropuva” (ge-
ros būklės). Tel. 8 656 35185.

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

Automobiliai, dalys

Parduoda
„Ford Mondeo“ (1996 m., 1,8 l, 
D, universalas, veliūro salonas, 
tamsiai žalios spalvos, 350 Eur). 
Tel. 8 645 06162.

Perka

NUKelta Į 14 p. 

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 abe-
jingi.

Visų geros valios žmonių prašoma paremti pini-
gais (Staybinėms medžiagoms, laikinam bustui. Sask.: 
LT577044000340640668, SEB bankas), įvairiais daiktais 
(prašome nešti į seniūniją).

Informuojame, kad 2019 m. liepos 30 d. 11.00 val. Sun-
dakų k., Jiezno sen., Prienų r.

bus ženklinamos Sigitos Gavorkienės ir Vaidoto Gavor-
kos žemės sklypo (kad.Nr.6920/0006:128) ribos ir atliekami 
kadastriniai matavimai.

Kadangi gretimo sklypo (kad.Nr. 6920/0006:355) ben-
drasavininkai : Kazimieras Jurgis Matikas, Antanas Mati-
kas ir Stanislovas Matikas yra mirę, o apie Vaclovą Matiką 
– neskelbiama informacija, kviečiame jų turto paveldėtojus 
atvykti į savo sklypą žemės sklypo matavimo dieną ir da-
lyvauti pažymint žemės sklypo ribas bei pasirašyti sklypo 
ribų paženklinimo akte.

Informacija: tel. 8-699-13834, „Juozo Rinkevičiaus įmo-
nė“, el. p. juozasrink@gmail.com

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

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Dalyvaukime saldumynų akcijoje
Š. m. liepos 28 d. Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčioje 

bus švenčiami Šv. Onos atlaidai. Sakoma, kad Šv. Ona – švie-
žios duonos ponia. Taigi suaugusieji laukia šviežios duonos, o 
vaikučius labiau domina saldumynai. Todėl atlaidų dieną pa-
rapijos 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 atvykstan-
čių vaikų.

Parapijos karitietės

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

Perka
Ieško pirkti 1 arba 2 kamba-
rių butą Prienuose. Tel. 8 684 
73181.

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

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

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

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

Brangiai 
perkame mišką. 
Avansinis atsiskaitymas. 

Konsultacijos. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 8 687 42959.

Nekilnojamas turtas

Parduoda

1 kambario butus
1 k. bt. (30,7 kv. m, II a., 18 000 
Eur) J. Basanavičiaus/J. Brundzos 
g., Prienuose. Tel. 8 659 17643.

2 kambarių butus
2 k. bt. (43,59 kv. m) Prienuose. 
Tel. 8 671 16085.

Sodybas, sodus
Sodybą su 6,5 ha ūkio paskirties 
žeme Prienų r. Girnas, svarsčius 
(200 kg), kultivatorių, priekabą 
prie traktoriaus, vežimą, suvi-
rinimo aparatą, dvi akselines, 
vonią, „kreizą“, grūdus. Tel. 8 
600 19450.

Sodybą Prienų r. Kaina 14 000 Eur. 
Tel. 8 685 81811.

Žemės sklypus
1,5 ha žemės sklypą (0,9 ha miš-
kas ir 0,6 ha žemė) Ašmintos sen. 
Tel. 8 319 69353.

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

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“).

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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Dažome namus Prienuose, Prie-
nų rajone ir Birštone. Tel. 8 671 
14527.

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

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.

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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

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

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Mini ekskavatoriumi atlieku že-
mės gręžimo ir kasimo darbus. 
Grąžtai ir kaušai įvairūs. Tel. 8 
653 66987.

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

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

Dedu langus, duris, atlieku jų 
apdailą; kloju visų rūšių grindis, 
laminatą; montuoju gipsą, dai-
lylentes; darau stogines, terasas; 
tapetuoju; atlieku smulkius re-
monto darbus. Tel. 8 601 48676.

Dažome medinius namus (fasa-
dus ir stogus) savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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

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

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

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

Ilgą patirtį turintis meistras koky-
biškai ir greitai klijuoja visų rūšių 
plyteles. Tel. 8 638 86086.

Atlieku įvairius vidaus ir lau-
ko 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 len-
telių kalimas, langų apdaila ir kiti 
darbai. Tel. 8 602 06379.

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

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

Paskolos!!! Turimų pa-
skolų ir skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir 
refinansuojame turimas bei kt. 
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000 
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48 
mėn. Palūkanos konkurencingai 
mažiausios rinkoje. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.

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

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

8 614 38124. 

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome 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

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

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

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

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

Skubiai: muzikinį centrą „Sam-
sung“ ir kitą aparatūrą, „Viasat“ 
komplektą, vyriškas vasarines 
džinsines kelnes (34/34 dydis) 
bei alkūninį apsaugos ortopedinį 
įtvarą. Dovanoja vasarinę mote-
rišką avalynę (37–38 dydžiai). Tel. 
8 600 22892.

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

Paslaugos
Profesionalios muzikantų paslau-
gos laidotuvėse, ketvirtinėse ir 
metinėse.  Programoje – gražiausi 
lietuvių ir pasaulio sakralinės mu-
zikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.

Mobilaus kubilo (jacuzzi) nuoma. 
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt.

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

Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601 
95611.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

Reikalinga
Reikalinga (-s) virėja (s) darbui 
Prienuose visu etatu. Darbas 
pamaininis. Tel. 8 650 41148.

Darbas namų tvarkytojoms (-
ams) Anglijoje, įdarbinimo mo-
kesčių nėra. Atlyginimas 1500-
2000 Eur. Amžius neribojamas, 
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083, 
www.superdarbas.com 

UAB „Vita Simplex“ šeimos klini-
kai reikalinga buhalterė dirbti visu 
etatu. Tel. 8 699 28907, el. paštas 
vitasimplex@gmail.com

Siuvykla 

siūlo darbą 
sukirpėjai (-ui),  

overlokistei, siuvėjoms. 
Teirautis tel: 

+370 672 49995
Įmonei reikalingas elektrikas, 
turintis darbo patirties. Tel. 8 
698 46063.

UAB „Hegelmann Logistics“  
ieško vairuotojo po Lietuvą 

su CE kategorija. 
Darbo vieta: Kaunas 
Tel. (8 37) 343752, 

el. p. rnorkunaite@hegelmann.com

Įmonei reikalingas sunkvežimio 
vairuotojas ir pagalbiniai darbi-
ninkai. Tel. 8 698 46063.

Ieško darbo
Moteris ieško auklės darbo. Tel. 
8 623 38249.

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

Dviejų stumdomų durų spintą. 
Tel. 8 678 39248.

Kita
Priima (dovanoja arba parduoda) 
žemes, tinkamas sklypui pakelti 
Prienų r. Tel. 8 645 70354.

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

  Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą 
biudžetinės švietimo įstaigos vadovo –  

Prienų meno mokyklos  
direktoriaus pareigoms.
Konkurso paskelbimo data: 2019 m. liepos 18 d.
Atrankos data: 2019 m. gruodžio 11 d. 10.00 val.

Išsami informacija pateikiama  
pagrindiniame skelbime interneto svetainėje adresu:   

http://www.prienai.lt/go.php/lit/Laisvos-darbo-vietos.
Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas
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REKLAMA

HOROSKOPAS
Liepos 22-28 d.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

PREMJERAS SAULIUS SKVERNELIS
stichija: Ugnis
Planeta: saulė

savaitės diena: sekmadienis
Akmuo: topazas, chrizolitas, gintaras, olivinas

spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Už sąžiningumą savaitės pradžioje 
bus su kaupu atlyginta. Penktadienio 
vakarą ir šeštadienį verčiau praleiski-
te su šeima ar artimais draugais. Jei 
turite daug darbo namų ūkyje, or-
ganizuokite talką. Viską padarysite 
greitai ir linksmai.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Netikėkite viskuo, ką išgirsite pirmoje 
savaitės pusėje, ypač apie savo būsi-
mą darbą ar sutartį. Būkite kritiškes-
nis ir atidesnis. Ketvirtadienį ir penk-
tadienį bendradarbiavimas su meno 
žmonėmis būtų įdomus ir vaisingas. 
Artimas draugas ar giminaitis pasida-
lys su jumis paslaptimi, kurios jūs no-
rėtumėt verčiau nežinoti. Savaitgalio 
kelionėje tikriausiai pavyks suderinti 
malonumą su reikalais.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Pirmadienį pasistenkite sutvarkyti vi-
sus nebaigtus reikalus, nes antradienį 
ir trečiadienį vargu ar būsite darbin-
gai nusiteikęs. Finansinės investicijos 
darbo savaitės pabaigoje bus pelnin-
gos. Savaitgalį laukia intensyvus, bet 
konfliktiškas asmeninis gyvenimas. 
Nesitikėkite tobulo sutarimo su par-
tneriu, siekite kompromiso.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Įvykiai šeimoje ar darbe pirmoje 
savaitės pusėje atims daug laiko ir 
jėgų. Emocinis chaosas sieloje gali 
labai išvarginti psichologiškai. Para-
mos sulauksite iš artimo draugo ar 
mylimo žmogaus. Antroji savaitės 
pusė bus labai produktyvi. Nuveik-
site kur kas daugiau, nei planavote 
ir tikėjotės.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Pirmosiomis savaitės dienomis lauki-
te malonių finansinių naujienų. Ne-
tikėtai galite gauti pinigų ar kitokių 
materialinių vertybių. Nuo savaitės 
vidurio ryžtingai imkite reikalus į sa-
vo rankas - seksis organizuoti darbus 
ir vadovauti.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Savaitės pradžia labai tinka keliau-
ti, mokytis ar tiesiog ieškoti, kuo čia 
save užėmus... Dalykinė kelionė sa-
vaitės viduryje bus sėkminga. Savo 
intuicija pasitikėkite labiau nei kitų. 
Antroje savaitės pusėje būsite itin 
komunikabilus ir draugiškai nusitei-
kęs. Tikėtina, kad užmegsite ilgalai-
kę draugystę.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Pirmoje savaitės pusėje užsiimkite 
naujo verslo projektais ar nekilnoja-
mojo turto reikalais. Jums gali būti 
pasiūlytas iš tiesų perspektyvus pla-
nas, bet savo asmeninių pinigų ver-
čiau neinvestuokite. Savaitgalį myli-
mo žmogaus ar vaikų poreikiai gali 
gerokai paploninti jūsų piniginę, užtat 
bendravimas bus kur kas malonesnis 
nei pastarąsias dvi savaites.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Kolektyvinė veikla pirmoje savaitės 
pusėje bus produktyvi. Savaitės vi-
duryje būsite gana emocionalus. Sa-
vo nuomonę ginsite labai energingai, 
nesirinkdamas žodžių nei priemonių. 
Pasistenkite nepadaryti nieko tokio, 
ko vėliau tektų gailėtis. Savaitgalį ti-
kriausiai neatsispirsite pagundai kiek 
paišdykauti.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Pirmoje savaitės pusėje rimtai užsiim-
kite darbo reikalais, namuose praleis-
kite kuo mažiau laiko. Atidžiai įsiklau-
sykite į visus patarimus - tarp jų gali 
pasitaikyti labai vertingų. Apskritai 
darbas komandoje turėtų būti našus 
ir vaisingas. Namams daugiau dėme-
sio skirkite savaitės pabaigoje.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje verslo reika-
lus stenkitės tvarkyti viešai ir legaliai. 
Jei nerasite sau naujų veiklos sričių, 
savaitės viduryje gali apimti nenu-
maldomas nuobodulys. Savaitgalį 
daugiau bendraukite su šeima, sten-
kitės, kad jūsų ketinimai būtų visiems 
žinomi ir suprantami.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Neatviraukite su bendradarbiais, ypač 
jei anksčiau to nedarydavote. Savaitės 
viduryje mokėjimas bendrauti jums 
atvers duris, anksčiau aklinai užda-
rytas. Venkite bambeklių ir per daug 
klausinėjančių - jie prišauks bėdą. Ne-
priimkite už gryną pinigą kiekvienos 
išgirstos istorijos, ypač savaitgalį.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Jei savo finansinius reikalus patikėsite 
tvarkyti kitiems, pirmoje savaitės pu-
sėje tikriausiai turėsite materialinių 
nuostolių. Teks nemažai rūpintis kar-
jeros reikalais. Turite gerai pasiruošti 
kitam žingsniui. Nepamirškite vienaip 
ar kitaip padėkoti visiems jums padė-
jusiems. Savaitgalį laukia maloni poil-
sinė kelionė.

Renginiai

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Liepos 19–21 dienomis – Balbieriš-
kio seniūnijos vasaros šventė „Prie 
Ringio ir Peršėkės“. Liepos 19 d. 
21.30 val. – Birutės Švedienės dar-
bų parodos „Gimę nakties spalvos“ 
atidarymas Balbieriškio kultūros 
ir laisvalaikio centre. 22.00 val. 
– Kino filmas po atviru dangumi 
(Balbieriškio KLC prieigose). Lie-
pos 20 d. 9.00 – 10.00 val. sporto 
turnyrų dalyvių registracija. 10.00 
val. Futbolo, krepšinio, tritaškių 
metimo, badmintono, smiginio 
turnyrai, žaidimai vaikams (Balbie-
riškio mokyklos sporto aikštyne ir 
parko stadione). 10.00 val. Karo 
prievolės tarnybos kariuomenės 
pristatymas, karinės technikos 
paroda (Parko stadione). 19.00 val. 
„Dvaro“ parke, kultūrinė – meninė 
programa. Dalyvauja: liaudiškos 
muzikos kapela  „Temela“, folkloro 
ansamblis „Dūmė“, Palangos kul-
tūros ir jaunimo centro folkloro 
ansamblis „Mėguva“, Zyplių dvaro 
kapela, Balbieriškio pradinės mo-
kyklos liaudiškų šokių kolektyvas 
„Ringutis“, Balbieriškio bendruo-
menės „Balbieriškis“ vyresniųjų 
šokių kolektyvas „Ringis“, Prienų 
vaikų meninio lavinimo studija 
„Ramunėlė“, ritminių šokių grupė 
„Fidema“, Balbieriškio bažnyčios 
parapijos meno vadovė Aurelija 
Sinicienė, vokalinis duetas Elena 
ir Raminta, grupė „Dainiai“, grupė 
„Age“, atlikėjas „Mino“. 23.00 val. 
– šventinis fejerverkas. Liepos 21 d. 
12.00 val. – Šv. Magdalenos 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, norin-
čius 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 24–25 dienomis nuo 19 val. 
Veiverių Antano Kučingio meno 
mokyklos kiemelyje – nemokamos 
pilateso treniruotės su sporto ir 
sveikatingumo klubu „Veiva“. Tre-
niruotes ves licencijuota trenerė 
Daiva Macijauskienė. 

Liepos 25 d. 18 val. Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centre – eksperimen-
tinės muzikos koncertas, kuriame 
savo tyrinėjimus pristatys įvykusių 
kūrybinių dirbtuvių lektoriai (iš 
garso meno ir eksperimentinės 
muzikos renginių ciklo „Susikir-
timai“). Dalyvauja SALA, 6P3S, 
Simonas Nekrošius.  Renginys 
nemokamas.

Liepos 25 d. 22 val. Prienų krašto 
muziejaus vidiniame kiemelyje 
– nemokamas kinas po atviru dan-
gumi. Komedija „Meilės slėpynės“ 
(Šveicarija, rež. Christoph Schaub, 
2018 m.). Nepamirškite pledų ir 
užkandžių. Renginys nemokamas. 
Esant blogoms oro sąlygoms, kinas 
vyks Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro koncertų salėje.

Liepos 26 d. – popietė „Pažink 
Veiverių krašto istoriją“ – Veiverių 
krašto muziejų lankymas (iš rengi-
nių ciklo „Veiverių kraštas švenčia 
vasarą“):  16.00–18.00 val. Klebo-
no Kazimiero Skučo Rimorystės 
muziejus (prie Veiverių šv. Liudviko 
bažnyčios);  18.00–20.00 val. Veive-
rių krašto istorijos muziejus (Kauno 
g. 54, Veiveriai);  20.00–22.00 val. 
Skriaudžių buities muziejus (Pus-
kunigio g. 2, Skriaudžiai).

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.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų rajono savivaldybėje (2 
aukšte) eksponuojama dailininko 
Vlado Tranelio autorinė tapybos 
darbų paroda.

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre eksponuojama Prienų meno 
mokyklos dailės klasės mokinių ta-
pybos paroda „Spalvos ir mintys“.

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama paroda „Prabyla medis“, 
skirta Kazio Dereškevičiaus 110-
osioms gimimo metinėms paminė-
ti. Paroda veiks iki liepos 30 d.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salė-
je eksponuojama Prienų krašto 
fotomenininkų darbų paroda 
„Nemunas man“. 

Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje 
sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 
12, Pilotiškių k., N. Ūtos sen.) eks-
ponuojama Irmos Urbonavičienės 
akvarelės miniatiūrų paroda „Ra-
ganų draustinis: kelionių užrašai“. 
Paroda veiks iki spalio 31 d.

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

„Nematoma vėliava“
Peter Bamm. Nematoma 

vėliava. Vokiečių chirurgas 
Rytų fronte. Vertėja Daiva Bi-
čev.  – Vilnius: Briedis. – 344 
p., iliustr.

Leidykla „Briedis“ prista-
to serijos „Antrasis pasauli-
nis karas“ naujieną – Peterio 
Bammo atsiminimus „Ne-
matoma vėliava“. Ši knyga 
skiriasi nuo daugelio Antrojo 
pasaulinio karo veteranų atsi-
minimų tuo, kad ją parašė Ver-
machto chirurgas, Pirmojo pa-
saulinio karo veteranas Peteris 
Bammas, kurio tikroji pavardė 
Curtas Emmrichas.

Karas – tai ne tik abstrak-
tūs mūšiai, pergalingos datos 
ir kariuomenių judėjimas, bet 
ir kruvinos žaizdos, sumaitoti 
kūnai, nutrauktos galūnės. Ka-
ras – ne tik staigi, didvyriška 
žūtis susirėmus su priešu, bet 
ir skausmas, gangrena, mirti-
nos komplikacijos nuo sužei-
dimų, ilga agonija ligoninės 
lovoje. 

Prieškariu autorius – ne tik 
gydytojas, bet ir žinomas žur-
nalistas – nebuvo nacių reži-
mo šalininkas. Norėdamas iš-
vengti persekiojimo, P. Bam-
mas pats pasiprašė į kariuo-
menę ir fronte liko ištikimas 
Hipokrato priesaikai. Tarnau-
damas karo veiksmų zonoje 
šis gydytojas teikė pagalbą su-
žeistiesiems pačiomis sudėtin-
giausiomis sąlygomis: spigi-
nant žiemos šalčiui ir kepinant 
vasaros saulei, priešakinėse 
pozicijose ir skubiai įrengtose 
pafrontės operacinėse. 

P. Bammas aprašo gydymo 
ir slaugos metodus, pasidalija 
įsimintiniausiais jo praktikos 

atvejais, nuolat pabrėžia, kad 
nuo kariuomenės gydytojų 
sprendimų dažnai priklausė 
sužeistųjų gyvybės ir mirties 
klausimas. Šiame „nemato-
mame fronte“ būta didelių 
laimėjimų ir skaudžių nusi-
vylimų, nenuilstamai plušu-
sių medikų pergalių ir klaidų, 
improvizacijos ieškant efek-
tyvesnių gydymo būdų, nau-
jų atradimų. 

Nepaisant to, kad autoriui 
teko išgyventi tikrą karo koš-
marą, ši knyga kupina žmo-
giškos užuojautos, rūpesčio 
sužeistaisiais, nesvarbu, sa-
viškiai jie ar priešai. Knygoje 
justi puikus P. Bammo išsila-
vinimas ir neįtikėtinai platus 
akiratis. „Nematoma vėliava“ 
–  tai ne tik pasakojimas apie 
sunkią karo medikų tarnybą, 
bet ir paminklas humanizmui, 
žmogiškiems santykiams.  

Pokariu P. Bammas pelnė  
garbingų apdovanojimų už  
literatūrinę ir medicininę  vei-
klą, savo tėvynėje vedė radijo 
ir televizijos laidas. Vokietijo-
je knyga „Nematoma vėliava“ 
parduota 150 tūkst. egzem-
pliorių tiražu, buvo išversta į 
kitas kalbas. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
RAKČIUKAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

19�9m. liepos 20 d.: kauno HE staty-
tojai užtvenkė Nemuną.

19��m. liepos 20 d.: giluminis nusilei-
dimo aparatas „Alvinas“ (jAv) su 

v.H.v.O.reini-jaunesniuoju nusileido į Okeano 
liežuvio kanjoną. jo plotis �� km, ilgis ��0 km, 
gylis nuo 1100 iki �000 metrų.

19�9m. liepos 20 d.: jAv astronautas 
Neilas Armstrongas pirmasis pa-

saulyje išsilaipino mėnulyje.

19�0 m. liepos 21 d.: komunistų kon-
troliuojamas Liaudies seimas, 

ignoruodamas valstybės konstituciją, Lietuvą 
paskelbė sovietine respublika.

19�� m. liepos 21 d.: antarktinėje 
stotyje „vostok“ užregistruota 

pati žemiausia temperatūra planetoje – mi-
nus �9,� °C.

19��m. liepos 22 d.: jAv pripažino 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vy-

riausybes.

1��1m. liepos 23 d.: Lježe įkurta 
Tarptautinė gimnastikos fede-

racija – pirmoji tarptautinė sporto federaci-

ja pasaulyje.

1�9�m. liepos 24 d.: caro armi-
ja įvykdė žydų pogromą Užu-

pyje.

1��� m. liepos 24 d.: po 1� mėnesių 
kelionės Brigham Young su pir-

maisiais 1�� mormonais atvyko į salt Lake 
slėnį ir įkūrė salt Lake City.

19�� m. liepos 24 d.: Šveicarijo-
je pasirašyta Lozanos sutartis 

tarp Turkijos ir graikijos, Bulgarijos bei kitų 
Pirmojo pasaulinio karo dalyvių, nustačiusi 
šiuolaikinės Turkijos sienas.

1�00m. liepos 25 d.: Lenkijos kara-
liaus ir Lietuvos aukščiausiojo 

kunigaikščio jogailos privilegija atnaujino 
krokuvos universitetą (iki XvI a.) – svarbiau-
sią mokymo įstaigą ir Lietuvos Didžiajai ku-
nigaikštystei.

1�9� m. liepos 25 d.: rašytojas Dže-
kas Londonas išplaukia į klon-

daiką ieškoti aukso, kur jis parašys pirmuo-
sius sėkmingus apsakymus.

190� m. liepos 25 d.: korėja tampa 
japonijos protektoratu.

1909 m. liepos 25 d.: Louis Blériot pir-
mą kartą perskrendą La manšą 

aparatu, sunkesniu už orą.

19��m. liepos 25 d.: įsteigta TAss 
(Telegrafnoje agenstvo soviets-

kogo sojuza).

19��m. liepos 25 d.: Italijos karalius 
viktoras Emanuelis III atleido iš 

posto Benito mussolini.

19��m. liepos 25 d.: saliut � kosmo-
nautė svetlana savickaja tampa 

pirmąja moterimi, išėjusia į atvirą kosmosą.

1��1m. liepos 26 d.: popiežius Inocen-
tas Iv paragino rygos, Dorpato 

ir Ozilijos vyskupus kartu su Teutonų ordinu 
mindaugui padėti krikštyti pagonis.

1�00m. liepos 26 d.: įkuriamas kro-
kuvos universitetas (dabar jo-

gailos universitetas).

1���m. liepos 26 d.: Liberija tapo 
pirmąja nepriklausoma Afrikos 

valstybe.

1��� m. liepos 26 d.: Liudvikas Za-
menhofas rusų kalba išleidžia 

pirmąją Esperanto kalbos knygą.
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SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 09, 23, 29, 
32, 34, 41

Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 4370487.00€    0
6 224261.50€ 0
5+1 14166.00€ 0
5 1295.00€ 2
4+1 79.50€ 39
4 8.00€ 250
3+1 4.50€ 624
3 1.50€ 4304
2+1 1.25€ 4510
2 0.75€ 31528

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 5,7 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Liepos 20 d.
ŠEŠTADIENIS

Tarptautinė šachmatų diena 
Perkūno, Šv. Elijaus debesų 

valdytojo diena
Saulė teka 05:07

leidžiasi 21:42
Dienos ilgumas 16.35

Pilnatis (18 mėnulio diena)
Aurelijus, Česlovas, Elijas, Al-
vydas, Vismantė, Jeronimas, 

Alvyda
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Liepos 21 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:09
leidžiasi 21:41

Dienos ilgumas 16.32
Pilnatis (19 mėnulio diena)

Laurynas, Lionginas, Rimvydas, 
Rimvydė, Danielius

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Liepos 22 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 05:10
leidžiasi 21:40

Dienos ilgumas 16.30
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Magdalena, Dalius, Mantilė

Tinkamas laikas sėti: 
salierus, burokus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Liepos 23 d.
ANTRADIENIS

Tarptautinė dešrainių diena 
Saulė teka 05:12
leidžiasi 21:38

Dienos ilgumas 16.26
Pilnatis (21 mėnulio diena)

Apolinaras, Romula, Tarvilas, 
Gilmina, Brigita, Roma, Sai-

das, Saida
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Liepos 24 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:13
leidžiasi 21:37

Dienos ilgumas 16.24
Delčia (22 mėnulio diena)

Kristina, Kristoforas, Kunigun-
da, Dargvilas, Dargvilė, Kris-

tupas
Tinkamas laikas sėti: 

salierus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti, kon-
servuoti ir šaldyti vaisius, nai-

kinti piktžoles.

Liepos 25 d.
KETVIRTADIENIS

Jokūbinės, Nuobaigos
Vilniaus globėjo šv. Kristofo-

ro diena 
Saulė teka 05:15
leidžiasi 21:35

Dienos ilgumas 16.20
Delčia (23 mėnulio diena)

Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, 
Kristoforas, Kristupas

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
salierus, sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+19 KAUNO MARIOS 
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAUNE 
nSv/val. 

39ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8187 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8290 nSv/val. 

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