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Iš festivalio Batumyje 
grįžo ne tuščiomis

Laima
DUOBLIENĖ

Balbieriškio 
bendruomenės vyresniųjų 
liaudiškų šokių grupė 
„Ringis“ (meno vadovas 
Raimundas Markūnas) 
liepos 7–12 d. dalyvavo 
Batumyje (Sakartvelas) 
vykusiame tarptautiniame 
šokių festivalyje-konkurse 
„GoldenWaterfall 2019“ 
(Auksinis krioklys 2019).

Balbieriškio kolektyvas bu-
vo parengęs bendrą programą 
su Klaipėdos kultūros centro 
Žvejų rūmų tautinių šokių ko-
lektyvu „Vėtra“ (meno vado-
vas Vilius Šleinius). Didžiau-
siose Batumio scenose suko-
si aštuonios balbieriškiečių 
ir šešios klaipėdiečių poros, 
kurioms akompanavo „Vė-
tros“ kapela. 

Po trijų varžytuvių dienų, 
kai kasdien kiekvienas kolek-
tyvas žiūrovams ir komisijai 
pašokdavo po tris šokius, su-
sumavus rezultatus „Ringio“ 
ir „Vėtros“ programa liaudies 
šokių kategorijoje buvo įver-
tinta pirmąja vieta. Festivalio 
„Grand Prix“ taip pat atkelia-
vo į Lietuvą – jį pelnė Zarasų 

kultūros centro liaudiškų šo-
kių kolektyvas „Ežerūnas“. 
„Vėtros“ kaimiška kapela 
muzikantų kategorijoje buvo 
įvertinta aukščiausiu apdova-
nojimu – „Grand Prix“. 

Kolektyvams, užėmusiems 
prizines vietas, buvo įteiktos 
taurės, o kiekvienas narys ap-
dovanotas medaliais, diplo-
mais, atminimo suvenyrais.  

Į festivalį iš dvylikos pasau-
lio šalių atvykę kolektyvai ne 
tik varžėsi, bet ir pristatė sa-
vo šalis. Lietuviai iš kitų ša-
lių dalyvių išsiskyrė autentiš-
ka apranga – „Ringis“ buvo 
pasipuošęs suvalkietiškais, 
„Vėtra“ – Klaipėdos krašto 
kostiumais.  

„Daug kas – ir žiūrovai, ir 
kitų šalių dalyviai – domėjo-
si mūsų kostiumais, klausi-
nėjo apie audinius, puošybą. 
Buvo puiki proga papasako-
ti apie Lietuvos regionus, jų 
panašumus ir skirtumus, lie-
tuviškas tradicijas“, – pasa-
kojo „Ringio“ meno vadovas 
R. Markūnas. 

Lietuviai tolimoje šalyje 
lankėsi Lietuvai ypatingą – 
Valstybės (Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) – die-
ną, tad nepraleido progos ant 
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Įsibėgėjęs šviežių daržovių 
sezonas kaip visuomet 
pažeria visą paletę 
pasirinkimų: daržo gėrybes 
galima rinktis ir pagal 
spalvą, ir pagal skonį, 
ir pagal naudingąsias 
savybes. 

Metai iš metų lyderių pozi-
cijų neužleidžia trumpavaisiai 
agurkai – vos pasirodo švie-
žias derlius, pirkėjai suskum-
ba pirkti ir mėgautis šia dar-
žove. Anot mitybos specialis-
tų, agurkai yra tiesiog idealus 
pasirinkimas, praturtinantis 
organizmą visa gausybe nau-
dingųjų medžiagų.

Pataria įtraukti ne tik 
į meniu, bet ir į grožio 

ritualus
Agurkus daugelis, pirmiau-

siai, dievina dėl to, kad jų sko-
nis puikiai atgaivina karštą 
dieną. Šiltuoju metų laiku jie 
nejučiomis tampa mėgstamu 
sumuštinių palydovu, salotų 
pažiba, desertu su medumi ar 
solo pasirinkimu, kai norisi šio 
to lengvo ir vėsaus. 

Maisto ekspertė ir restoranų 
šefė Aida Matulevičiūtė aiški-
na, jog agurkuose esantis van-
duo yra puikus pasirinkimas, 
norint karštą vasaros dieną 
neperkaisti ir palaikyti orga-
nizmo skysčių balansą.

 „Viename agurke gali būti 
iki 200 g vandens, todėl mū-

Žaliasis daržo karalius – 
agurkas: suteikia ir atgaivą, ir 
naudą organizmui

sų kūnui tai – itin palanki dar-
žovė. Be to, agurkai turi daug 
skaidulų, mažai cukraus ir 
visai nedaug kalorijų, todėl 
ši daržovė itin tinkama žmo-
nėms, turintiems viršsvorį, ar 
tiesiog į sveikatą ir maistą žiū-
rintiems atsakingai“, – tikina 
A. Matulevičiūtė. 

Teigiama, jog agurkai savo 
sudėtyje turi natūralių antiok-
sidantų, kovojančių su širdies 
ir kraujagyslių ligų rizika, taip 
pat kaulams būtino vitamino 
K. Be to, nuo seno žinoma ir 
agurkų nauda odai, ypatingai 
veidui. Pavyzdžiui, agurkų 
griežinėliai padeda sumažin-
ti akių paburkimą, o agurko 
odele tepama veido oda kur 
kas greičiau nurimsta, malo-
niai sudrėksta, sumažėja jos 
sudirgimas ir patinimas. 

Vasaros daržovių 
favoritai

Anot A. Matulevičiūtės, jei-
gu agurkai yra vietos augin-
tojų ar dar geriau –  nuosavo 
daržo gėrybės, jų odelės lupti 
nėra būtina. „Paprastai visos 
naudingosios medžiagos kau-
piasi būtent po odele, todėl ją 
nuskutus, rizikuojame netekti 
gerųjų agurko savybių. Lupti 
odelę reikėtų tik tuo atveju, jei 
pastaroji yra pradėjusi džiūti, 
turi įtrūkimų ar skylučių, taip 
pat reikėtų įvertinti ir kokiomis 

Gesintuvai
Gesintuvas naudojamas 
gesinti ar kontroliuoti 
nedideliems gaisrams, 
dažniausiai ekstremaliose 
situacijose. 

Jis nėra skirtas naudoti situ-
acijose, kur ugnis tampa ne-
bevaldoma, taip pastatydama 
gesintoją į pavojų (pvz.: ne-
bėra evakuacijos maršruto, 

pavojus apsinuodyti dūmais, 
sprogimo pavojus ir t.t.), ar 
kitokiose situacijose kuri rei-
kalauja profesonalių gaisri-
ninkų pagalbos. Paprastai ge-
sintuvas susideda iš rankinio 
didelio slėgio cilindro, kuris 
būna pripildytas tam tikros 
medžiagos naudojamos už-
gesinant gaisrą.

Gesintuvai skirstomi į tris 
rūšis: miltelinius gesintuvus, 

Eismo saugumo 
komisijos posėdis

Liepos 18 d. vyko Prienų 
r. savivaldybės eismo 
saugumo komisijos, 
kuriai vadovauja mero 
pavaduotoja Loreta 
Jakinevičienė, posėdis. 
Posėdyje buvo priimti 
nutarimai dėl eismo 
saugumo gerinimo, kelio 
ženklų, pėsčiųjų perėjų 
įrengimo. 

Komisija pakartotinai svars-
tė ir pritarė verslininkės prašy-
mui, kad būtų įteisinti kelio 
ženklai Nr. 552 „Gyvenamoji 
zona“ ir Nr. 553 „Gyvenamo-
sios zonos pabaiga“. 

Posėdyje pritarta UAB 
„Kesko senukai Lithuania“ 
prašymui leisti savo lėšomis 
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

Seimui grąžino Miškų įstatymo pataisas 
Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui grąžino pakartotinai 
svarstyti Miškų įstatymo pataisą, sudarančią sąlygas riboti 
pirmumo teisę įsigyti mišką turinčių asmenų nuosavybės 
teises. Pasak šalies vadovo, tokia Miškų įstatymo pataisa 
prieštarauja Konstitucijai, kuri numato, kad įstatymai turi 
saugoti visų savininkų nuosavybės teises.

Šiemet nuo tymų paskiepyta 44 kartus 
daugiau suaugusiųjų nei pernai – ULAC
Šiemet per penkis mėnesius pasiskiepijusių suaugusiųjų 
nuo tymų, epideminio parotito ir raudonukės padaugėjo 
44 kartus, palyginti su pernai tuo pačiu laikotarpiu, pranešė 
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras. Pernai nuo tymų 
paskiepytas 321 pilnametis asmuo, šiemet – 14 125.

Juodosios jūros kranto kar-
tu su viso pasaulio lietuviais 
sugiedoti „Tautišką giesmę“. 
Prie šokėjų prisijungė ir lie-
tuviai turistai bei kitame fes-
tivalyje dalyvavęs vilniečių 
kolektyvas. Žinoma, sulau-
kė ir didelio kitų šalių atsto-
vų susidomėjimo bei nuošir-
džių plojimų.

Ringiečiai pasakojo, kad iš 

Iš festivalio Batumyje grįžo ne tuščiomis pradžių policininkai gan įta-
riai žiūrėjo į jų pasiruošimą 
„Tautiškos giesmės“ giedoji-
mui, bet vėliau plojo kartu su 
gausiu būriu žiūrovų. 

Šokėjai ne tik dalyvavo 
festivalyje-konkurse, bet ir 
turėjo galimybę aplanky-
ti kelis Gruzijos miestus ir 
kaimelius, pasigrožėta egzo-
tiška gamta, kriokliais, kalnų 
didybe ir požemių karalyste, 
išmėginti Juodosios jūros 
bangų gaivą, susipažinti su 
nacionaline gruzinų virtuve 
ir jos išskirtinumu, gruzinų 
svetingumu, eismo ypatu-
mais...

Nors kelionė buvo gan 
varginanti – teko skristi per 
Stambulą, o grįžti ne į Vil-
nių, bet į Rygą, ir vienas la-
gaminas buvo pasimetęs, bet, 
pasak R. Markūno, kiekviena 
kelionė ne tik skatina pasi-
tempti, jausti atsakomybę už 
save, kolektyvą ir Lietuvą, 
bet ir dovanoja būrį naujų 
draugų bei daugybę neišdil-
domų įspūdžių. 

Praėjusį šeštadienį, liepos 
20 dieną, antrus metus 
iš eilės vyko pažintinė 
kelionė po Stakliškių 
seniūniją, pasižyminčią 
kultūros paveldo ir gamtos 
objektų gausa. 

Džiugu, kad kasmet atsi-
randa vis daugiau žmonių, 
norinčių pažinti savo krašto 
apylinkes. Kelionės metu ap-
lankyti šie gamtos ir kultū-
ros paveldo objektai: Gerulių 
pilkapiai, partizanų bunkeris 
Gojaus miške, Gerulių pilia-
kalnis, Žiupos šaltiniai (Sta-
kliškių versmės), Obelties in-
takas į Verknės upę, Pieštuvė-
nų ir Noreikiškių piliakalniai, 
laumių akmenys ir „Raganos 
pečius“ Noreikiškių kaime, 
Užukalnio kalnas, vietinių 
žmonių dar vadinamas Siena-
kalniu, ir jo papėdėje esantys 

Pažintinė kelionė po 
Stakliškių seniūnijos gamtos 
ir kultūros paveldo objektus

daugiakamieniai ąžuolai bei 
Guostės upelio vagoje – pa-
slaptingasis akmuo. Kaip ir 
pereitais metais, ekskursijai 
po Stakliškių apylinkes vado-
vavo Rita Balsevičiūtė, Aukš-
tadvario regioninio parko vy-
riausioji kultūrologė. 

Po pažintinės kelionės daly-
viai vaišinosi Vyšniūnų ben-
druomenės (pirmininkė Da-
lia Vertinskienė) išvirta sriu-
ba ir suneštinėmis vaišėmis, 
dalinosi patirtais įspūdžiais, 
džiaugėsi Stakliškių seniū-
nijos gražia gamta ir išsakė 
mintį – ateinančiais metais 
vėl keliauti po kitus, dar ne-
aplankytus seniūnijos objek-
tus. Nors nemažai per dvejus 
metus buvo aplankyta gamtos 
ir kultūros paminklų, tačiau jų 
pakaks ir trečiajai kelionei. 

Stakliškių seniūnijos  
informacija 

įrengti kelio ženklą Nr. 540 
„Zona, kurioje draudžiama 
stovėti“ ir nurodyti laiką – 
nuo 24 val. iki 6 val. Įmonė 
taip pat įpareigota bendra-
darbiauti su Prienų seniūnija 
ir UAB „Prienų vandenys“ ir 
atsižvelgti į anksčiau išsaky-
tas pretenzijas. 

Remdamasi Lietuvos auto-
mobilių kelių direkcijos prie 
Susisiekimo ministerijos raštu 
dėl pėsčiųjų perėjų įrengimo 
valstybinės reikšmės keliuo-
se, Komisija vienbalsiai pri-
ėmė nutarimą – papildomų 
perėjų valstybinės reikšmės 
kelio Vilnius–Prienai–Mari-
jampolė sankryžos šalutinia-
me kelyje (Prienų F. Vaitkaus 
gatvėje) ir valstybinės reikš-
mės krašto kelio Prienai–
Skriaudžiai Prienų miesto J. 
Basanavičiaus ir Rasos gatvių 

Eismo saugumo komisijos posėdis
atKelta IŠ 1 p. sankryžoje neįrengti.

Komisija taip pat nepritarė 
Veiverių seniūnijos seniūno 
prašymui įrengti draudžia-
muosius kelio ženklus Vei-
verių Kaštonų g. Siekiant už-
tikrinti Kaštonų gatvės gyven-
tojų saugumą, nutarta kreiptis 
į Prienų rajono policijos ko-
misariatą su prašymu dažniau 
stebėti automobilių eismą mi-
nėtoje gatvėje. 

Komisijos nariai palaikė 
Prienų gyventojos prašymą 
panaikinti lygiareikšmių ke-
lių (Rasos-Miškininkų gatvių 
Ignacavos k., Prienų seniūni-
joje) sankryžą ir įrengti kelio 
ženklus, nurodančius vairuo-
tojui važiavimo pirmenybę, 
tačiau atkreipė dėmesį, kad 
trūksta daugiau informacijos. 
Nutarta klausimo svarstymą 
atidėti, išanalizuoti situaciją ir 
į kitą Eismo saugumo komi-

sijos posėdį pakviesti Prienų 
rajono policijos komisariato 
atstovą.

Komisija nepritarė įmonės 
prašymui išduoti leidimą vežti 
stambiagabaritį krovinį Prie-
nų Vytauto–J.Basanavičiaus–
Kauno gatvėmis, kadangi nu-
rodyti krovinio matmenys yra 
per dideli. Be to, dalis kelio 
yra J. Basanavičiaus g., kuri 
priklauso Automobilių kelių 
direkcijai prie Susisiekimo 
ministerijos, todėl Savivaldy-
bė neturi teisės leisti gabenti 
stambiagabaritį krovinį mi-
nėta gatve. 

Komisijos pirmininkė su-
pažindino Komisijos narius 
su Lietuvos Respublikos su-
sisiekimo ministerijos raštu 
dėl elektrinių paspirtukų da-
lyvavimo viešajame eisme 
ir priėmė sprendimą vykdyti 
stebėseną, o ateityje, esant po-

reikiui, teikti saugų eismą už-
tikrinančius pasiūlymus. 

Išnagrinėję piliečio L. L. 
prašymą dėl eismo saugu-
mo gerinimo Stadiono g., 
Prienuose, Komisijos nariai 
nusprendė, kad įrengti papil-
domas greitį ribojančias prie-
mones šioje gatvėje netikslin-
ga, kadangi gatvė yra miesto 
teritorijoje, kur eismas ribo-
jamas iki 50 km/val. Tačiau 
toks prašymas yra signalas, 
kad Stadiono gatvėje, kurioje 
daug daugiabučių ir nuosavų 
gyvenamųjų namų, kur inten-
syvus automobilių judėjimas, 
važiuoti maksimaliu leistinu 
greičiu tikrai yra nesaugu. 
Nors mieste greitis ribojamas 
nurodytais ženklais, atsižvelg-
dami į situaciją mes patys tu-
rime nuspręsti, kokiu greičiu 
važiuoti yra saugu. Būkime 
atsargūs ir vieni kitiems ati-
dūs kelyje!

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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Kalbina ir fotografuoja 
Laima Duoblienė

Ar jūsų 
namuose yra 
gesintuvas? 
Ar mokate juo 
naudotis? 

Deivydas Balčiūnas

Turim namuose bei au-
tomobiliuose ir gesintuvų, 
ir audeklų, skirtų gaisrui 
gesinti. Ir naudotis moku. 
Teko susidurti su gaisru – 
akyse sudegė automobilis. 
Todėl dabar žinau, kad jei 
per pirmas kelias sekundes 
nepanaudosi gesintuvo, tai 
po pusės minutės bus vėlu. 
Tąkart, kai užsidegė mano 
automobilis, jame nebuvo 
gesintuvo. Kol sustojo ki-
ti automobiliai, kol atnešė 
gesintuvus, jau nebereikė-
jo... Gesintuvai privalo bū-
ti ir namuose, ir automobi-
liuose. Turėtų būti priimtas 
atitinkamas įstatymas, nes 
žmonės, kol „nepasimo-
ko“, tol galvoja, kad gais-
ras aplenks. 

Neli

Namuose turiu ne tik ge-
sintuvą, bet ir apklotą, ku-
riuo galima užgesinti ne-
didelį ugnies židinį – viry-
klę, šiukšlių dėžę ar pan. 
Gesintuvas turėtų būti kie-
kvienuose namuose, bet ti-
krai taip nėra. Gal reikėtų 
priimti įstatymą, įpareigo-
jantį ne tik kiekvieno au-
tomobilio savininką, bet ir 
kiekvieno būsto savininką 
turėti gesintuvą ir mokėti 
juo naudotis. Seniau ir mo-
kykloje, ir mokantis vairuo-
ti mokydavo, kaip naudotis 
gesintuvu,. Kaip yra dabar, 
nežinau, bet turėtų būti ren-
giami mokymai ir vaikams, 
ir suaugusiesiems.  

Martynas Abromaitis 

Mūsų namuose yra du 
gesintuvai – vienas rūsyje, 
netoli krosnies, kitas – netoli 
lauko durų. Prieš porą me-
tų teko ir panaudoti, kai nuo 
žarijų, iškritusių iš krosnies, 
buvo beįsiplieskiąs gaisras. 
Manau, kad toli gražu ne 
visuose namuose yra ge-
sintuvų. Automobiliuose 
– jie privalomi, tai ir rasi 
kiekviename. Tik neaišku, 
ar jų galiojimo laikas nepa-
sibaigęs. 

Ona Palšienė

Namie gesintuvo netu-
rime, tik dūmų detektorių. 
Neturime gal dėl to, kad 
kilus rimtesniam gaisrui ne 
ką su tuo mažu gesintuvu 
užgesinsi. Gesintuvas, kaip 
privaloma, yra automobily-
je. Naudotis mokėčiau, bent 
jau teoriškai gerai žinau, 
nes esu ne kartą dalyvavusi 
mokymuose. Tikiu, kad ir 
praktiškai pavyktų. Reikė-
tų mums patiems daugiau 
rūpintis savo saugumu ir įsi-
gyti gesintuvus, nes nedide-
lį gaisrą tikrai patys galime 
užgesinti. Žinoma, geriau, 
kad to neprireiktų. 

Laima Banionienė 

Gesintuvas yra tik auto-
mobilyje, namuose nėra. 
Esu mačiusi, kaip juo rei-
kia naudotis, o pati praktiš-
kai nesu bandžiusi. Manau, 
kad daug žmonių, nors ir 
turi gesintuvus, nežino, kaip 
reikėtų jais naudotis. Būtų 
naudinga, jei būtų rengia-
mi mokymai, nors per te-
levizorių dažniau parody-
tų, kaip paimti gesintuvą, 
ką patraukti, ką paspausti. 
Juk geriau žinoti, bet nepa-
naudoti. 

„Microsoft“ sumokės 25 mln. baudą
JAV technologijų milžinė „Microsoft“ sumokės daugiau 
nei 25 mln. JAV dolerių baudą, kad būtų panaikinti 
kaltinimai dėl korupcijos, susiję su kyšininkavimo 
schema Vengrijoje ir kitose užsienio biuruose. Nuo 
2013 iki 2015 metų darbuotojai dalyvavo schemoje, 
kuria buvo siekiama padidinti „Microsoft“ maržas.

Amsterdamo oro uoste dėl degalų 
papildymo problemų negalėjo kilti lėktuvai
Amsterdamo Schipholio oro uoste trečiadienį iškilus 
degalų papildymo sistemos problemai negalėjo 
pakilti kelios dešimtys lėktuvų ir buvo sujaukti šimtų 
keleivių planai. Tiksli priežastis nebuvo nurodyta, 
tačiau pažymima, kad „ji neturi jokio ryšio su karščiu“.

Gesintuvai
vandens putų gesintuvus ir 
angliarūštės gesintuvus.

 Milteliniai gesintuvai yra 
užpildyti gesinimo milteliais 
monoamonio fosfato pagrin-
du, kurie tinka visų tipų gais-
rams gesinti. A gaisrų klasė 
- dažniausiai pasitaikantys 
gaisrai, kai dega įprastos me-
džiagos, dažniausiai organi-
nės prigimties, kurių degimo 
metu susidaro žarijos: miedie-
na, popierius, guma, plastma-
sė ar tekstilė. B gaisrų klasė 
- degiems skysčiams ar me-
džiagoms turinčioms savybę 
lydytis: benzinas, spiritas, la-
kas ar tepalai. C gaisrų klasė 
- degančios dujos: vandenilis, 
acetilenas, angliavandeniliai. 
Tinka gesinti elektros įrengi-
nius iki 1000 V įtampos.

Visų gesintuvų paleidimo 
būdas yra panašus: nutraukite 
plombą ir ištraukite apsauginį 
kaištį, difuzorių arba gesin-
tuvo žarnelę su difuzoriumi 
nukreipkite į gaisro židinį ir 
nuspauskite rankenėlę. Ge-
sindami milteliniu gesintuvu 
nedarykite pertraukų, o visą 
turinį išpurškite į gaisro židi-
nį vienu rankenėlės nuspau-
dimu. Gesintuvo veikimo lai-
kas priklausomai nuo svorio 
svyruoja nuo 6 sekundžių iki 
20 sekundžių, todėl gesinkite 
gaisro židinį, o ne liepsnas. 
Gaisrą sukelia trys faktoriai 
- degioji medžiaga, kaitra ir 
deguonis. Gaisras užgesina-
mas pašalinus nors vieną iš 
trijų komponentų. Miltelinio 
gesintuvo pagrindas - ABC 
gesinimo milteliai, kurių už-
purškus ant gaisro židinio 
„uždusinama“ liepsna ir atski-
riamas deguonis. Jeigu gaisras 
didesnis, gesinkite vienu metu 
keliais gesintuvais.

Miltelinis gesintuvas dėl 
savo aukšto veiksmingumo 
yra populiariausias Lietuvoje. 
Šio tipo gesintuvai efektyviai 
numalšina visų tipų gaisrus ir 
veikia minusinėje temperatū-
roje nuo -30 C. Gesinant pa-
talpose nepamirškite, kad ge-
sinimo milteliai sudaro toksinį 
dulkių debesį, tad pasistenkite 
neįkvėpti miltelių, o po gesi-

nimo gerai išvėdinkite pa-
talpas ir nusiplaukite rankas. 
Gesinimo milteliai netirpsta 
vandenyje, todėl patalpą pa-
tartina gerai išsiurbti, o turinį 
iškart pašalinti. Milteliai mo-
noamonio fosfato pagrindu 
gali sukelti alergiją. Po gesi-
nimo praėjus kelioms minu-
tėms gali būti, kad gesinimo 
milteliai užkimš purkštuką, 
todėl net jeigu neišpurškėte 
viso turinio, nedelsdami pri-
duokite gesintuvą naujam per-
pildymui. Stebėkite, kad slė-
gmačio rodyklė būtų žaliame 
fone. Taipogi pagal Lietuvos 
įstatymus kiekvienas vairuo-
tojas privalo turėti 2 kg ge-
sintuvą savo transporto prie-
monėje. Kartu su gesintuvu 
rekomenduojame įsigyti pa-
tvarų metalinį laikiklį, užti-
krinanatį gesintuvo stabilumą 
bei padeda išvengti netikėto 
miltelių išsipurškimo atsitik-
tinai sutrenkiant, ar numetant 
gesintuvą.

Vandens putų gesintuvai - 
didžiausios talpos gesintuvai 
šaldančių/ impregnuojančių 
putų pagrindu idealiai tinka B 
gaisrų klasei gesinti - degieji 
skysčiai: benzinas, spiritas, la-
kas, tepalai. Efektyviai gesina 
ir dažniausiai pasitaikančius A 
klasės gaisrus - įprastos me-
džiagos: mediena, popierius, 
tekstilė, guma ar plastmasė. 
Tinka elektros prietaisams 
gesinti! 

Jie veikia kaip ir milteliniai 
gesintuvai,tačiau siūloma ne-
išpurkšti visų putų iš karto 
– gesindami vandens putų 
gesintuvu padarykite keletos 
sekundžių pertrauką, kad pa-
matytumėte, kur gesinti reikia 
labiausiai. Nepertraukiamas 
gesintuvo veikimo laikas apie 
27 sekundės. Vandens putų 
gesintuvo pagrindas – AFFF 
putos, kurių užpurškus ant 
gaisro židinio akimirksniu su-
sidaro vandens plėvelė, atski-
rianti deguonį ir blokuojanti 
pakartotinį užsidegimą.

Vandens putų gesintuvas – 
tinkamiausias gesintuvas na-
mams. Yra gaminami dviejų 
tipų vandens putų gesintuvai, 
kurie skiriasi veikimo tempe-
ratūros ribomis. Šildomoms 
patalpoms rekomenduojamas 
vandens putų gesintuvą, vei-

kiantį nuo +5°C iki +60°C. 
Siekiant apsaugoti nešildo-
mas patalpas yra specialūs 
vandens putų gesintuvai, vei-
kiantys nuo -20°C iki +60°C. 
Sudėtyje nėra toksinių me-
džiagų, todėl idealiai tinka 
naudoti viduje. Šio tipo ge-
sintuvai ne tik efektyviai nu-
malšina gaisrą AFFF gesini-
mo putų dėka, bet yra puikūs 
impregnatoriai, užkertantys 
kelią pakartotiniam gaisrui. 
Purškimo srovė 4-5 metrai, 
kas leis efektyviai ugnį su-
tramdyti iš saugaus atstumo. 
Apipurškus gaisro nepalies-
tas sienas, grindis, užuolaidas 
ar baldus, tiesiog nuvalykite 
putas ir leiskite išdžiūti. Jeigu 
gaisras nepalietė Jūsų daiktų, 
tai putos nepakenks, ko nebū-
tų galima tvirtinti apie milteli-
nius gesintuvus.

Vandens putų gesintuvas 
nekenkia kvėpavimo takams, 
tad jį galima naudoti uždaro-
se patalpose, kur didelė kon-
centracija žmonių, o ypatin-
gai vaikų, t. y. mokyklose, 
darželiuose, viešbučiuose, li-
goninėse, poliklinikose, pri-
vačiuose namuose, biuruose. 
Vandens putų gesintuvu gali-
te gesinti įsiliepsnojusius vei-

kiančius elektros prietaisus. 
Kadangi 9 litrų talpos gesintu-
vo galimos temperatūros vei-
kimo ribos nuo -20°C, todėl 
ūkininkams siūloma vandens 
putų gesintuvą naudoti sandė-
liuose, lentpjūvėse bei žemės 
ūkio technikoje. Idealiai tinka 
degiems skysčiams gesinti (B 
klasės gaisrai), tad rekomen-
duojame šį gesintuvą chemi-
nių medžiagų šildomiems ir 
nešildomiems sandėliams, 
degalinėms.

Angliarūgštės gesintuvai 
su angliarūgštės užpildu re-
komenduojami elektros gais-
rams gesinti (kompiuterių, 
jungiklių, garso įrangos, įvai-
rių mechanizmų gaisrams). 
Gesinimo medžiaga pilnai 
išsisklaido ore ir nepalieka 
jokių pėdsakų. Šio tipo gesin-
tuvai taip pat gali būti naudo-
jami B klasės gaisrams, de-
giems skysčiams arba skystė-
jančioms medžiagoms (benzi-
nui, naftos produktams, rieba-
lams, lakams, dervai, vaškui, 
eteriui, alkoholiui ir kt.) ge-
sinti. Rekomenduojama pa-
pildomai turėti vandens putų 
arba miltelinius gesintuvus, 
kurie užtikrintų apsaugą nuo 
A klasės gaisrų.
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„Ford“ uždarė gamyklą Prancūzijoje
JAV automobilių gamintoja „Ford“ trečiadienį galutinai 
uždarė transmisijų gamyklą Prancūzijos pietvakariuose, 
kurioje dirbo iki 3,6 tūkst. darbuotojų, ir atsisakė planų 
mėginti išlaikyti dalį šios gamyklos veiklos. Birželio 
mėnesį „Ford“ paskelbė apie planus Europoje atsisakyti 
maždaug 12 tūkst. darbo vietų.

Briuselis: dalis atsakomybės dėl pinigų 
plovimo tenka ir ES valstybėms narėms
Europos Sąjunga (ES) pareiškė, kad dvidešimt aštuonioms 
bloko valstybėms narėms tenka dalis atsakomybės už 
pinigų plovimo skandalų bangą. Danijos bankas „Danske 
Bank“ yra kaltinamas padėjęs „išplauti“ apie 230 mlrd. 
JAV dolerių, daugiausia iš Rusijos, per Estijos padalinį.

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

2019-07-22 Alytaus apskr. VPK 
gautas moters (g. 1969 m.) pra-
nešimas, kad Prienų r., Gerulių 
k., pro pravirą langą patekus į 
gyvenamąjį namą, pavogta ne 
mažiau kaip 8000 eurų įvairiomis 
kupiūromis. Įvykis tiriamas.

2019-07-22 apie 19.30 val. Prienų 
r., Stakliškių sen., Pieštuvėnų k., 
sodybos kieme, konflikto metu 
neblaivus (1,25 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1968 m.) paėmęs butelį 
su skysčiu ir užpylęs moteriai (g. 
1942 m.) ant rūbų grasino padegti. 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2019-07-22 apie 22.40 val. Prienų 
r., Šilavoto sen., Mieleiškampio k. 
ribose, patikrinimui sustabdžius 
automobilį „Audi 100“, jį vairavęs 

neblaivus (3,73 prom. alkoholio) ir 
neturintis teisės vairuoti vyras (g. 
1984 m.) sulaikytas.

2019-07-23 apie 11 val. Prienų r., 
Balbieriškio sen., Gerulių k., pa-
tikrinimui sustabdžius automobilį 
„Volvo“, kuriam neatlikta privalo-
moji valstybinė techninė apžiūra, 
nedraustas nustatyta tvarka, au-
tomobilis išregistruotas, jį vairavęs 
neblaivus (1,61 prom. alkoholio) ir 
neturintis teisės vairuoti vyras (g. 
1992 m.) sulaikytas ir uždarytas į 
areštinę.

2019-07-23 apie 20.50 val. Prienų 
r., Kudirkų k., gyvenamosios so-
dybos ūkiniame pastate, rastas 
mirusio vyro (g. 1960 m.) kūnas.

2019-07-24 apie 11.08 val. gautas 
pranešimas, kad Jiezno sen., 
Jiezno Kolonijų k., Nemuno g. 
kibirkščiuoja nuo elektros stulpo 
nukritęs laidas. PGP pabudėjo, kol 
atvyko AB „Eso“ darbuotojai. 

2019-07-24 PGP 19:48 val. gavo 
pranešimą, kad Birštono sen., 
Ivoniškių k. Prienų g. apvirtęs 
lengvasis automobilis, yra pri-
spaustas žmogus. Atvykus PGP, 
vairuotojas jau buvo išlipęs iš nu-
važiavusio nuo kelio automobilio. 
PGP atjungė automobilio „Toyota 
Corolla“ akumuliatorių. 

Ūkininkei Aldonai Genovaitei Mažuolienei iš Zaslonos 
kaimo, Naujosios Ūtos seniūnijoje, šiemet pavyko 
išauginti milžinišką jurginą. Pasak Aldonos, jurginą 
ji pradėjo auginti dar kambaryje, vazone, o vėliau 
perkėlė į lauką, todėl jis net ir žydi anksčiau už kitus 
jurginus. Dabar jurgino žiedo skersmuo siekia 265 
milimetrus ir šalia augančios didelės rožės žiedas 
atrodo tik kaip mažas pumpuras.

Vaikams su sunkia negalia – daugiau galimybių pritaikyti 
būstą ir gyvenamąją aplinką

galiajam, turi sutikti su būsto 
pritaikymu neįgaliam vaikui, 
nuosavybė į būstą negali bū-
ti apribota, būstas negali būti 
išnuomotas, išskyrus, jeigu tai 
socialinis būstas arba kai savi-
ninkas – savivaldybė.

Kai neįgaliajam yra pritai-
komos bendrojo naudojimo 
patalpos daugiabutyje, tuo-
met prašoma gauti kitų savi-
ninkų sutikimą. Tačiau jeigu 
kitų butų savininkai nepritaria 
bendrojo naudojimo patalpų 
pritaikymui neįgaliajam, tei-
giamą sprendimą gali priimti 
savivaldybės administracija 

– svarbu, kad toks pritaiky-
mas būtų finansuojamas iš 
valstybės ar savivaldybės lė-
šų ir kad tai nesumažintų kitų 
gyventojų nekilnojamojo tur-
to vertės.

Norint pritaikyti būstą, rei-
kia kreiptis į savivaldybės 
administraciją, kurios sudary-
ta būsto pritaikymo neįgalie-
siems komisija nustato būsto 
pritaikymo poreikį. Jeigu pra-
šomas pritaikyti būstas nepa-
tenka į einamųjų metų pritai-
komų būstų sąrašą, darbus 
galima atlikti savarankiškai 
ir pateikti prašymą, kad pa-
tirtos išlaidos būtų kompen-
suotos tuomet, kai būstas bus 
įtrauktas į pritaikomų būstų 
sąrašą.

Kokius darbus ar 
įrenginius galima 

finansuoti?
Pagal ministro patvirtintą 

aprašą, iš valstybės biudže-

to skiriamų galima pritaikyti 
tiek būsto vidaus darbus, tiek 
išorės aplinką, taip pat pirkti 
techninės pagalbos priemo-
nes, jeigu jų nesuteikia Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centras.

Būsto vidaus pritaikymas 
apima perkėlimo įrangą neį-
galiam vaikui pakelti, sanita-
rinius įrenginius, dušo stalus 
ar vonios kėdutes, elektrinius 
vandens šildytuvus, kai šiltas 
vanduo netiekiamas centra-
lizuotai, įvairius buities įren-
ginius, kabinamus bei mon-
tuojamus baldus, slenksčių 
pažeminimą ar išardymą, 
durų platinimą, grindų pakė-

limą, balkono apsaugas nuo 
iškritimo, turėklus, jungiklių 
ar čiaupų pažeminimą iki pa-
siekiamo lygmens, saugos 
priemones, pavyzdžiui, sienų 
dangos paminkštinimą, auto-
matinio apšvietimo įrengimą, 
dujų nuotėkio signalizatorius, 
keltuvus ar liftus individua-
liuose namuose.

Būsto išorės pritaikymas 
reiškia buitinių biologinio 
valymo įrenginių finansavi-
mą, vandentiekio įrengimą, 
būsto durų platinimą, slenks-
čių, išorės laiptų pritaikymą, 
turėklų įrengimą, papildomą 
apšvietimą, specialų ženkli-
nimą, prievažų ir nuovažų 
įrengimą, išorės keltuvų, liftų 
ar kopiklių finansavimą, indi-
vidualių įėjimų, vežimėlio ap-
sisukimo ir saugojimo aikšte-
lių, taip pat privažiavimo prie 
automobilio saugojimo vietos 
įrengimą.

Pritaikant aplinką vaikams 

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Linas 
Kukuraitis pasirašė 
įsakymą, kuriuo 
patvirtinamos taisyklės, 
numatančios platesnes 
galimybes valstybės ir 
savivaldybių lėšomis 
pritaikyti būstą ar 
gyvenamąją aplinką 
vaikams su sunkia negalia.

Greta būsto ir gyvenamo-
sios aplinkos pritaikymo nu-
matoma ir galimybė finansuo-
ti technines pagalbos priemo-
nes, kai jų nefinansuoja Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centras. Tai gali būti įvairios 
balansavimo, vaizdinės sti-
muliacijos, judesius varžan-
čios priemonės, lietimo takti-
linė, supimo, garso slopinimo 
įranga, automobilinės kėdutės 
ar šalmai, apsaugantys nuo 
galvos sužeidimo, ištikus epi-
lepsijos priepuoliui. Šias prie-
mones galima pirkti ir užsie-
nio valstybėje.

2019 m. vaikų su sunkia 
negalia būsto ir gyvenamo-
sios aplinkos pritaikymui 
bei techninių priemonių fi-
nansavimui numatyta 436 
tūkst. eurų. Šios lėšos buvo 
paskirstytos savivaldybėms, 
atsižvelgiant į savivaldybėse 
gyvenančių vaikų su sunkia 
negalia skaičių.

Būstui, kuris pritaikomas 
vaikui su sunkia negalia, ga-
lioja tam tikri reikalavimai. 
Pavyzdžiui, pritaikyti galima 
būstą, kuris nuosavybės teise 
priklauso neįgaliam vaikui , 
jo artimiesiems giminaičiams 
arba savivaldybei. Jame tu-
ri būti deklaruota ir faktinė 
neįgalaus vaiko gyvenamo-
ji vieta, išskyrus atvejus, kai 
būstas nėra visiškai baigtas. 
Tačiau būsto baigtumas turi 
svyruoti tarp 80 ir 100 proc. 
Jei būste vaikas su sunkia ne-
galia faktiškai negyvena dėl 
to, kad būstas nėra pritaikytas 
jo poreikiams, sprendimą dėl 
pritaikymo priima savivaldy-
bės administracijos sudaryta 
komisija.

Būsto savininkas, jei būs-
tas nepriklauso pačiam neį-

su sunkia negalia galima pirkti 
ir būtinas technines pagalbos 
priemones. Tai gali būti ba-
lansavimo priemonės, pavyz-
džiui, batutai, specialios lentos 
ir pagalvėlės, taip pat judesius 
varžantys įrengimai – antklo-
dės, liemenės, kojų ar rankų 
svareliai, kūno kojinės. Vai-
kams su sunkia negalia gali 
būti finansuojamos vaizdinės 
stimuliacijos priemonės, tai 
yra šviesų projektoriai, švie-
sos pluoštai, šviesos stalai ir 
kita įranga, lietimo taktilinė 
įranga – smėlio stalai, kilimė-
liai-dėlionės, paviršiai, skirti 
liesti, įvairūs kramtukai, vi-
bruojantys dantų šepetukai 

ir panašiai. Prie finansuoti 
galimų techninių priemonių 
priskirta ir supimo, garso slo-
pinimo įranga, automobilinės 
kėdutės ir apsaugantys šalmai, 
skirti epilepsija sergantiems 
vaikams.

Šių techninės pagalbos prie-
monių poreikį vaikui su sun-
kia negalia turi nustatyti gy-
dytojas, todėl reikia pateikti 
išrašą iš asmens medicinos 
dokumentų (forma Nr. 027/a 
„Medicinos dokumentų išra-
šas/siuntimas“).

Komisijai nustačius, kad 
vaikui su sunkia negalia reikia 
techninės pagalbos priemo-
nių, artimieji minėtas priemo-
nes perka patys (galima pirkti 
ir užsienio valstybėje), o savi-
valdybės administracija pa-
reiškėjui apmoka priemonių 
įsigijimo išlaidas – tereikia 
pateikti dokumentus, patvir-
tinančius techninės pagalbos 
priemonių įsigijimą. 
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Britanijos premjeru tapęs B. Johnsonas 
pažadėjo užtikrinti „Brexit“ 
Jungtinės Karalystės valdančiosios Konservatorių partijos 
lyderis Borisas Džonsonas buvo oficialiai paskirtas 
ministru pirmininku ir pažadėjo įrodyti, kad „nelaimių 
šaukliai“ yra neteisūs ir kad jo vyriausybė užsitikrins naują 
išstojimo iš Europos Sąjungos sutartį.

„Facebook“ sumokės rekordinę 5 mlrd. JAV 
dolerių baudą JAV reguliuotojai
Didžiausio socialinio tinklo valdytoja „Facebook“ 
sumokės rekordinę baudą – 5 mlrd. JAV dolerių, kad būtų 
sureguliuotos JAV federalinės prekybos komisijos (FTC) 
pretenzijos dėl netinkamo socialinių tinklų naudotojų 
duomenų naudojimo.

Traškūs močiutės agurkai
Marinatas. 1 l vandens reikės: 2 šaukštų 

druskos (su nedideliu kaupu), 1 šaukšto 
cukraus, 100 ml acto (9 proc.). 

Agurkėlius nuplaukite ir nuplikykite ver-
dančiu vandeniu. Nukoškite. Dar šiltus dė-
kite į švarius stiklainius. Į kiekvieną stiklainį 
dėkite nuplautų ir nuplikytų serbentų, vyšnių 
lapų, krapų žiedynų, mažytį gabalėlį aitrio-
sios paprikos (nebūtinai, tačiau ji suteikia 
lengvo pikantiškumo). 

Marinatui užvirinkite vandenį, berkite 
druską ir cukrų, kai užvirs, išjunkite kaitrą 
ir supilkite actą. Marinatu užpilkite agurkus, 
uždarykite dangteliais, verskite dangteliais 
žemyn, uždenkite ir palikite atvėsti. Tada ga-
lima nešti į vėsią patalpą ir laukti žiemos.

Marinuoti agurkėliai  
su citrinos rūgštimi
1 litrui marinato reikės: 1,5 šaukšto drus-

kos, 1 šaukšto cukraus, 1 arbatinio šaukš-
telio citrinų rūgšties. 

Į stiklainius dėkite prieskonių – krapų, juo-
dųjų serbentų, vyšnių, krienų lapų, česnakų, 
juodųjų pipirų žirnelių, lauro lapų, nedidelį 
gabalėlį aitriosios paprikos. 

Agurkus talpiai sudėkite į stiklainius. Iš-
virkite marinatą ir užpilkite juo agurkus, pa-
laikykite 15 min., nupilkite marinatą į puodą, 
užkaitinkite ir vėl užpilkite agurkus. Stiklai-
nius sandariai uždarykite ir apverskite dang-
teliais žemyn. 

Ypatingi agurkėliai
Pagal šį receptą pagaminti agurkai yra ypa-

tingi, nes čia dedama daug cukraus, „užgesin-
to“ actu, ir aitriosios paprikos. Tokie agurkėliai 
patiks tiems, kas nebijo didelio kiekio konser-
vantų ir mėgsta vadinamąjį bulgarišką mari-
nuotų agurkų skonį. Agurkėliai tiks ir ypatin-
goms mišrainėms ir užkandėlėms. 

Reikės: agurkų, 1 l vandens: 5 v. š. cu-
kraus, 1 v. š. druskos, 200 ml 9 proc. acto 
arba 250 ml 6 proc. obuolių acto, česnako, 
lauro lapų, aitriosios paprikos.

Agurkus nuplaukite ir standžiai sukiškite į 
norimo dydžio stiklainius (visgi optimaliau-
si užsukami 0,7 l). Kartu su agurkais dėkite 
krapų kotų ar žiedynų, kelias česnakų skilte-
les, lauro lapą, riekelėmis pjaustytą 6–10 cm 
dydžio aitriąją papriką. Stiklainius sklidinai 
pripilkite vandens, vėliau vandenį nupilkite 
į indą, kuriame galima išmatuoti reikiamą 
vandens kiekį. Tuomet tą patį kiekį vandens 
pilkite iš čiaupo į puodą ir užvirinkite.Virkite, 
kol ištirps cukrus ir druska. Marinatu užpilkite 
agurkus stiklainiuose. Tada stiklainius su agur-
kais galima dėti ant orkaitės grotelių ir, įjungus 
100 C, kaitinti apie 30 min., kol agurkai pakeis 
spalvą. Kitas būdas – užpilti agurkus marina-
tu, palaukti, kol atvės, tuomet stiklainių turinį 
vėl supilti į puodą, užvirinti, o tada vėl užpilti 
agurkus, užsukti verdančiu vandeniu nupliky-
tais dangteliais ir, užklojus pledu, palikti per 
naktį. Šiuos konservus galima laikyti kamba-
rio temperatūroje, nebūtinai rūsyje. 

Sūdyti agurkai
Reikės:krapų žiedynų, vyšnių lapų, 

juodųjų serbentų lapų, česnako skiltelių, 
0,5 kg rupios, nejoduotos druskos. 

Vienam stiklainiui reikia po vieną žie-
dyną krapų, 3–4 vyšnių ir 2 serbentų la-
pus. Taip pat į stiklainį įdėti 2–3 česnako 
skilteles.

Pirmiausia išplaukite ir iškaitinkite stiklai-
nius, verdančiu vandeniu nuplikykite užsu-
kamus dangtelius. Taip pat karštame vande-
nyje gerai nuplaukite krapų žiedynus, vyšnių 
lapus, juodųjų serbentų lapus.

Nupjaukite agurkams galiukus ir sudėkite 
agurkus į stiklainius.

Didesniame puode užvirkite 3 l vandens 
ir, jam užvirus, suberkite 0,5 kg rupios, ne-
joduotos druskos.

Druskai ištirpus, skystį pilkite ant agurkų, 
pridenkite dangteliais (neužsukdami) ir pa-
likite kambario temperatūroje 2–3 dienoms. 
Po kelių dienų skystį nupilkite į kriauklę, o 
agurkus užpilkite vandeniu – arba verdančiu 
iš virdulio, arba labai šaltu. TIESIOG van-
deniu. Tada stipriai užsukite dangtelius, ap-
versti stiklainius dangteliais žemyn, palaiky-
kite keletą valandų ir jau galite nešti į rūsį.

Nauji agurkų konservavimo receptai Žaliasis daržo karalius – agurkas: suteikia ir atgaivą, ir 
naudą organizmui

sąlygomis auginti agurkai“,– 
pataria maisto ekspertė.

Kaip pasakoja prekybos tin-
klo IKI komunikacijos vadovė 
Berta Čaikauskaitė, liepos mė-
nesį parduotuvių lentynas už-
pildo švieži, vietos augintojų 
kruopščiai prižiūrėti gruntiniai 
agurkai. Pasak B. Čaikauskai-
tės, viso šiltojo sezono metu 
agurkai yra neatsiejama pir-
kinių krepšelio dalis.

„Be agurkų lietuviai neįsi-
vaizduoja nei vasaros simbo-
liu tituluojamų šaltibarščių, 
nei kitų gaivių patiekalų. Tą 
rodo ir šoktelėję šviežių trum-
pavaisių agurkų pardavimai. 
Šių metų skaičių dar negali-
me apibendrinti, tačiau praė-
jusį sezoną iš visų parduotų 
agurkų net 65 proc. sudarė 
būtent lietuviški trumpavai-
siai agurkai“, – teigia B. Čai-
kausakitė.

A. Matulevičiūtė pataria 
agurkus išbandyti kiek netra-
diciniuose patiekaluose ir taip 
atrasti naujus skonius. 

Alternatyva 
šaltibarščiams – agurkų 

šaltsriubė
„Agurkų potencialas kur 

kas didesnis nei tik būti neiš-
skiriama šaltibarščių dalimi. O 
tiems, kas be jų skonio gyventi 
vis dėlto negali, tiesiog būtina 
išmėginti agurkų šaltsriubę. 
Pastaroji gaminama panašiu 
principu kaip ir daugelio taip 
mėgstami šaltibarščiai, tačiau 
joje nėra burokėlių. 

Į kefyrą, pasukas ar jogurtą 
įtarkuokite daug šviežių agur-
kų, įspauskite keletą skiltelių 
česnako, pagardinkite ryšu-
lėliu smulkintų krapų, o su-
pylus į dubenėlius, šaltsriubę 
apibarstykite prieš tai keptu-
vėje paskrudintomis kedrinė-
mis pinijomis ir pašlakstykite 
citrinų sultimis bei papuoškite 
garšvomis, dilgelėmis, mėta ar 
baziliku – pasirinkite, kas pa-
tinka labiau. Sriubą atvėsinki-
te šaldytuve ir mėgaukitės ti-
krai gardžiu skoniu“, – receptu 
dalijasi A. Matulevičiūtė. 

Vasaros atradimas – agurkų ledai
Reikės: 1–2 šviežių trumpavaisių agurkų; 2 vnt. kivių; 

1 puodelio kubeliais pjaustyto meliono; 2 valg. šaukšt. 
citrinos sulčių; ¼ stikinės vandens; 2 valg. šaukšt. cu-
kraus (galima keisti medumi). 

Cukrų (medų) išmaišykite su šiltu vandeniu, kol viskas 
gerai ištirps. Į dubenį dėkite kubeliais supjaustytą agurką, 
kivius, melioną, supilkite citrinos sultis ir vandenį su ištir-
pusiu cukrumi (medumi). Elektriniu trintuvu viską sutrinkite 
iki vientisos masės. Ją atsargiai supilstykite į ledų formeles 
ir dėkite į kamerą, kad atvėstų ir sustingtų. 

Šalta agurkų, avokadų ir kokosų 
pieno sriuba
Reikės: 250 ml kokosų pieno; 250 ml vandens; 2 vnt. 

prinokusių avokadų; 300 g šviežių trumpavaisių agur-
kų; saujos krapų; saujos smulkintos kalendros; saujos 
smulkintų svogūnų laiškų; druskos ir pipirų pagal sko-
nį; 3 valg. šaukšt. citrinos sulčių.

Avokadus nulupkite, išimkite kauliukus ir supjaustykite 
kubeliais. Taip pat supjaustykite ir gerai nuplautus agur-
kus. Viską sudėkite į elektrinį trintuvą, ten pat supilkite ir 
kokosų pieną su vandeniu bei sutrinkite visus ingredientus 
iki vientisos masės. Sriubą gardinkite druska ir pipirais pa-
gal savo nuožiūrą, būtinai įpilkite citrinos sultis ir sudėkite 
mėgstamus žalumynus. Viską gerai išmaišykite ir palikite 
atvėsti šaldytuve. Skanaus!

Sveikasis agurkų kokteilis
Reikės: 2-4 vnt. trumpavaisių šviežių agurkų; 200 ml 

graikiško, natūralaus jogurto; saujos smulkintų krapų 
ir petražolių; 1 arbat. šaukšt. sezamų sėklų; druskos ir 
pipirų (pagal skonį); grūsto ledo.

Agurkus ir jogurtą suplakite elektriniu trintuvu, gautą 
kokteilį pagardinkite sezamų sėklomis, druska, pipirais ir 
smulkintais žalumynais. Sudėkite grūstą ledą ir viską ge-
rai išmaišykite. 
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Iranas užsiminė esąs pasiruošęs apsikeisti 
tanklaiviais, vesti branduolines derybas
Irano prezidentas Hassanas Rouhani (Hasanas Rouhanis) 
trečiadienį leido suprasti, kad jo šalis atvira galimybei 
apsikeisti perimtais tanklaiviais su Didžiąja Britanija, taip 
pat pradėti netiesiogines derybas su JAV dėl Teherano 
branduolinės programos ir jam taikomų sankcijų.

Seulas: Šiaurės Korėja paleido dvi trumpo 
nuotolio raketas
Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido dvi trumpo nuotolio 
raketas į Japonijos jūrą, taip pat vadinamą Rytų jūra, 
pranešė vienas Seulo Jungtinio štabų vadų komitetas. 
„Patvirtinome, kad tai buvo raketos. Viena raketa 
nuskriejo 430 km, o kita, kaip manoma, šiek tiek toliau“.

REKLAMA

Džiaugsmas dalin-
tis: seserys, turinčios 

Dauno sindromą
Mažosios Avinėlio mokinės, 

gyvenančios Prancūzijoje, su-
kūrė pirmąją pasaulyje kontem-
pliatyvią bendruomenę, kuri 
priima moteris, turinčias Dauno 
sindromą.

Šis dvasinis, žmogiškas nuo-
tykis, išgyvenamas su Šv. Bene-
dikto ir Šv. Teresės iš Lizjė globa, 
aštuntajame dešimtmetyje prasi-
dėjo kaip draugystė tarp Line’os, 
jaunos merginos, ieškančios dva-
sinio gyvenimo ir būdų, kaip įgy-
vendinti savo pašaukimą tarnauti 
mažutėliams, ir Veronikos, jau-
nos merginos, turinčios Dauno 
sindromą, kuri norėjo pasišvęsti 
Viešpačiui.

„Lankiausiai įvairiose ben-
druomenėse, kurios priimdavo 
žmones su negalia, tačiau pa-
stebėjau, kad tie žmonės tose 
bendruomenėse neatrasdavo sa-
vo vietos, nes jos nebuvo jiems 
pritaikytos“, – sako sesuo Line, 
vėliau tapusi Mažųjų Avinėlio 
mokinių vienuolijos vyresniąja. 
„Susitikimas su Veronika, mergi-
na turinčia Dauno sindromą, mus 
paskatino ryžtis naujai pradžiai. 
Pasakiau sau, kad turiu padėti jai 
įgyvendinti jos pašaukimą.“  

Veronika jautė pašaukimą tar-
nauti Viešpačiui, tačiau dėl Dau-
no sindromo jos niekur nepriė-
mė.  Kanonų teisė ir vienuolijų 
regulos nenumato galimybės 
žmonėms su protine negalia pa-
sišvęsti vienuoliniam gyvenimui. 
Line’ai ir Veronikai prireikė 14 
metų, kad būtų pripažintas šios 
ypatingos, išskirtinės  bendruo-
menės statutas.

Pradžioje Line ir Veronika 
1985 m. gyveno mažame ap-
artamente daugiabutyje, vėliau 
prie jų prisijungė kita mergina, 
turinti Dauno sindromą. 1990 

m. jos paprašė Tūro vyskupo, 
būsimą kardinolą Jeaną Honoré, 
pripažinti jas kaip pasišventusių 
pasauliečių asociaciją. Kardino-
lo Honoré palaikymas padėjo 
gauti šiai bendruomenei pirmąjį 
pripažinimą.

1995 m. augantis joms prijau-
čiančiųjų būrys paragino mažą-
sias seseris persikelti: jos įsigijo 
nuosavybę Buržo vyskupijoje, 
mažame Le Blanc miestelyje, 
turinčiame 6500 gyventojų. Šios 
vyskupijos vyskupas Pierre Pla-
teau jas šiltai priėmė. Vyskupo 
užtarimas padėjo žengti kitus 
žingsnius Romoje, siekiant gau-
ti vienuolinio kontempliatyvaus 
instituto statusą, kurį galiausiai 
gavo 1999 m. „Vyskupas Pla-
teau mūsų bendruomenei buvo 

kaip tėvas: jis buvo labai arti-
mas žmonėms, turintiems Dau-
no sindromą“, – sako s. Line. 
Bendruomenė po truputį plėtėsi, 
kol 2011 m. gavo galutinį statutų 
pripažinimą.

Mišri bendruomenė
Bendruomenėje seserų dabar 

yra 10, iš kurių aštuonios turi 
Dauno sindromą. Bendruome-
nė labai trapi, seserys tikisi, kad 
artimiausiu metu priims daugiau 
„darbingų“ seserų, nes seserims 
su Dauno sindromu reikia pagal-
bos kasdienybėje. „Tačiau jos yra 
savarankiškos, nes kontempliaty-
vus gyvenimas leidžia joms gy-
venti įprastu ritmu. Žmonėms 
turintiems Dauno sindromą sun-
ku priimti pokyčius, tačiau kai 
gyvenimas teka vienodu ritmu, 
joms pavyksta gerai susitvarky-
ti“, – sako s. Line.

Kasdienis gyvenimas sukasi 
tarp įprastų darbų, kiekvieną an-
tradienį koplyčioje aukojamos 
Mišios, yra audimo, keramikos 
laboratorijos, neseniai užveistas 

vaistinių augalų sodas. Vienuo-
lių ypatingas pašaukimas atsi-
spindi kasdienybėje, nuolankioje 
tarnystėje, sekant Šv. Teresės iš 
Lizjė „mažuoju keliu“. Jos dva-
singumas yra seserims didžio 
įkvėpimo šaltinis.

 „Nuo tada, kai pajutau Jė-
zaus kvietimą, praėjo 34 metai. 
Stengiausi pažinti jį skaitydama 
Šventąjį raštą“, – sako s. Veroni-
ka. „Gimiau su negalia, vadina-
ma Dauno sindromu. Esu laimin-
ga, myliu gyvenimą. Tačiau man 
liūdna dėl vaikų, turinčių Dauno 
sindromą, kurie nepajus tokio 
džiaugsmo gyventi.“ S. Veronika 
pajuto kvietimą gyventi kaip Šv. 
Teresė, pajuto pašaukimą meilei, 
jos kelias buvo ilgas, tačiau jos 
kantrybė ir tikėjimas atnešė sa-

vų vaisių. „Jėzus leido man augti 
jo meilėje. Nors kažkada buvau 
nepriimta į bendruomenę, labai 
džiaugiausi, kai 2009 m. birželio 
20 d. galėjau duoti amžinuosius 
įžadus Mažųjų Avinėlio mokinių 
vienuolyne. Didžiausias mano 
džiaugsmas – būti Jėzaus suža-
dėtine“, – sako s. Veronika.

Leisti meilei atsiskleisti
Laikais, kai visuomenė, ne-

beturinti atspirties taškų, atrodo 
neberanda gyvenimo prasmės 
ar nesugeba suteikti gyvenimui 
vertės, mūsų bendruomenė nori 
savo paprastu Dievui pašvęstojo 
gyvenimo  liudijimu patvirtinti 
gyvenimo ir žmogiškos prigim-
ties sakralumą, sako Mažosios 
Seserys.

Kad meilės jėga, įrašyta mer-
ginų su Dauno sindromu širdy-
se, pilnai išsiskleistų Viešpačiui 
pašvęstajame gyvenime, mažo-
sios seserys kviečia „merginas, 
paliestas neturto ir atsidavimo 
dvasios, pasirengusias paaukoti 
gyvenimą Kristaus tarnystei per 

mažąsias seseris, turinčias Dau-
no sindromą“ pagyventi pas jas ir 
susipažinti. O merginoms turin-
čioms Dauno sindromą, pašau-
kimo atpažinimas įvyksta kaip 
ir kitais atvejais: kai žmogus su-
vokia, kad būtent čia Viešpats jį 
kviečia. „Kitaip jos grįžta namo. 
Kaip ir kitų pašaukimų atvejais. 
Jos labai gerai supranta, jei pa-
šaukimo neturi“, – sako s. Line.

Bendruomenės vadovė s. Line 
randa seseryse su Dauno sindro-
mu neįtikėtiną dvasinę jėgą. „Jos 
pažįsta Bibliją, šventųjų gyveni-
mus, turi nuostabią atmintį. Jos 
yra maldos sielos, labai dvasin-
gos, labai artimos Jėzui“, – susi-
žavėjusi pasakoja ji, matydama 
seserų paprastume pranašišką 
ženklą mūsų laikams. „Jų sielos 
neturi negalios! Priešingai, jos ar-
čiau Viešpaties, lengviau su Juo 
bendrauja“. „Normalios“ ben-
druomenės seserys ypač vertina 
jų gebėjimą atleisti, padrąsinti 
kitas seseris tinkamai parinkta 
citata iš Biblijos, kuri suteikia 
dienai prasmę.

2013 m. bendruomenė buvo 
pažymėta ankstyvos mirties, kai 
būdama 26-erių pas Viešpatį iš-
keliavo Rose-Claire, šventumo 
apgaubta sesuo, pasekusi šv. 
Teresės iš Lizjė pėdomis, kurią 
labai mylėjo. S. Line pasakoja, 
kad baiminosi mažųjų seserų, 
turinčių Dauno sindromą, reak-
cijos, galimo didžiulio emocinio 
proveržio, tačiau jos susitaikė su 
netektimi ramiai, viską pašvęs-
damos Dievui. „Kai kitą rytą 
nuėjau į jų kambarį pasikalbėti, 
pirma sutikta sesuo man pasakė: 
„Tokia Dangaus valia“, o antroji 
mane padrąsino: „Turime atsi-
laikyti. Turime tikėjimą“, – pa-
sakoja s. Line.

Netipinė šios bendruomenės 
patirtis, atrodo, išties atliepia ne 
tik į Dangaus troškimą, bet ir at-
laiko antropologinį iššūkį, me-
tamą šių dienų pasaulio, kuris 
paklūsta efektyvumo ir produk-
tyvumo diktatui, kuriame asme-
nys, turintys Dauno sindromą, 
nutildyti. Jų gebėjimas mylėti, o 
ypač tų, kurie apdovanoti tikėji-
mo dovana, artimumas Viešpa-
čiui neša neįtikėtinus vaisius. S. 
Line apibendrina – tai pasaulis, 
kurį dar reikia atrasti: „Jos neša 
visuomenei džiaugsmą, o pasau-
liui – meilę, kurios taip jam rei-
kia“.        VATICAN NEWS

„Lietuvos draudimo“ tyrimas parodė: 
beveik 40 proc. butų gyventojų neturi 
nė vieno kaimyno telefono numerio
Kone pusė daugiabučių 
gyventojų užliejimo ar 
kito nelaimingo nutikimo 
atveju neturėtų galimybės 
operatyviai susisiekti su 
kaimynais, nes tiesiog 
neturi jų telefonų numerių, 
parodė didžiausios 
draudimo bendrovės 
„Lietuvos draudimas“ 
atlikta visuomenės 
nuomonės apklausa.  

Beveik 40 proc. apklaus-
tųjų neturi nė vieno savo kai-
myno telefono numerio, kiek 
daugiau nei trečdalis jų turi 
tik vieno arba dviejų kaimy-
nų telefono numerius, o ke-
leto kaimynų numerius turi 
vos ketvirtadalis apklausos 
dalyvių.  

„Lietuvos draudimo“ tyri-
mas parodė, kad su kaimynais 
draugiškai bendrauja 40 proc. 
gyventojų, o maždaug 55 
proc. – tik pasisveikina ir apsi-
riboja mandagiais pokalbiais, 
5 proc. pripažįsta su kaimy-
nais visiškai nebendraujantys. 
Palaikyti reguliarius santykius 
su kaimynais labiau linkę vy-
resnio amžiaus gyventojai 
(nuo 46 metų). O jaunesnioji 
karta (iki 35 metų) apsiriboja 
pasisveikinimu – daugiau nei 
pusė šios kartos atstovų netu-
ri nė vieno kaimyno telefono 
numerio. 

Pastebėję įtartinus 
asmenis veiksmų imasi 

ne visi
„Lietuvos draudimo“ Gy-

ventojų turto draudimo va-
dovas Andrius Gimbickas at-
kreipia dėmesį, kad santykiai 
su kaimynais daro įtaką gy-
ventojų turto saugumui – ša-
lia gyvenantys žmonės pade-
da ne tik įvykus užliejimui ar 
gaisrui, bet ir gali užkirsti kelią 
vagystėms. 

Tyrimas atskleidė, kad glau-
džiausius santykius su kai-
mynais palaikantys asmenys 
– pensininkai, namų šeiminin-
kės ir bedarbiai, kurie, tikėti-
na, leidžia daugiau laiko na-
muose nei dirbantieji – paste-
bėję įtartinų nematytų asme-

nų dažniau yra linkę nesiimti 
jokių saugumą užtikrinančių 
veiksmų, nors ir turi įtarimų. 
O dirbantieji, kurie teigė ap-
siribojantys tik formaliu ben-
dravimu su kaimynais, linkę 
dažniau kreipti dėmesį į jiems 
keliamus įtarimus ir apie tai iš-
kart informuoti policiją. 

Po apklausos paaiškėjo, kad 
trečdalis gyventojų yra kada 
nors savo kaimynystėje paste-
bėję įtartinų nepažįstamų as-
menų, kurie galėtų kelti grės-
mę jų pačių ar kaimynų tur-
tui, tačiau tik mažuma ėmėsi 
kokių nors veiksmų. Vos kiek 
daugiau nei trečdalis apklaus-
tųjų pastebėję įtartinų asmenų 
aplink savo būstą, teigia apie 
tai pranešantys kaimynams, o 
vos dešimtadalis dėl viso pikto 
kreipiasi į policiją. 

Nuo didelių nuostolių 
gali išgelbėti telefono 

skambutis 
Didžiausios šalyje ne gyvy-

bės draudimo bendrovės duo-
menimis, dažniausiai būstuose 
pasitaikanti žala yra vandens 
užliejimas. Šių metų duome-
nys rodo, kad per savaitę bu-
tuose įvyksta apie 100 užlie-
jimo žalų, kurias užfiksuoja 
„Lietuvos draudimas“. Ly-
ginant su praėjusiais metais, 
vandens užliejimo atvejų, nuo 
kurių dažnai nukenčia ir buto 
gyventojai, ir kaimynai, skai-
čius padidėjo aštuntadaliu, o 
išmokėtų žalų suma viršijo 
570 tūkst. eurų.  

Eksperto teigimu, pastebė-
jus vandens nuotėkį būtina 
kuo skubiau skambinti avari-
nėms tarnyboms, daugiabučio 
bendrijos pirmininkui ir kai-
mynams, iš kurių buto, įtaria-
ma, veržiasi vanduo. 

Reprezentatyvią Lietuvos 
gyventojų apklausą, kurios 
metu buvo siekta išsiaiškinti 
respondentų požiūrį į būsto 
saugumą, Lietuvos draudi-
mo užsakymu atliko rinkos 
tyrimų bendrovė „Spinter“. 
Apklausoje dalyvavo 1012 
respondentų iš visos šalies te-
ritorijos.  
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D. Trampas vetavo Kongreso rezoliucijas, 
blokuojančias ginklų pardavimą Rijadui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas 
Trampas) trečiadienį vetavo tris Kongreso rezoliucijas, 
blokuojančias ginklų pardavimą Vašingtono 
sąjungininkėms, įskaitant Saudo Arabiją ir Jungtinius 
Arabų Emyratus.

Lenkijoje konservatyvusis savaitraštis 
kritikuojamas dėl agitacijos prieš LGBT
Vienas Lenkijos provyriausybinis konservatyvusis 
savaitraštis išprovokavo pasipiktinimo bangą, 
pradėjęs platinti prieš LGBT bendruomenę nukreiptus 
lipdukus. Lenkijoje, kur dauguma gyventojų yra 
katalikai, vis garsiau aptariamas LGBT klausimas. NG

Didžiausia problema – draudžiamose vietose 
statomi automobiliai

Tradiciškai rugpjūčio pirmoji
KVIEČIA

į Matiešionis, prof. kalbininko Jono Kazlausko tėviškę.
Šiemet čia, Matiešionyse, paminėsime LR Seimo paskelbtus

Juozo Tumo-Vaižganto ir Vietovardžių metus,
prisiglausime prie Jono Kazlausko atminimo,

pažymėsime 89-ąsias profesoriaus gimimo metines.
Vakaro metu žiūrėsime Prienų r. sav. N.Ūtos mėgėjų teatro

„Vėtrungė“ (rež. Anelė Lukjančuk) atliekamą
J.Tumo-Vaižganto komediją  „Žemės ar moters“,

klausysimės etninio muzikavimo.
Ant lietuvybės kalvos Matiešionyse, Birštono sav.  renkamės

rugpjūčio 1 d. 18. 00 val.
VISI esate labai laukiami!

...bet šiandien dar namo sugrįžk Tu atminties taku
per sodą ir saulės spinduliu rašyk stogastulpyje meilės žodį. 
                   „Jonui Kazlauskui atminti“ –  Anarsija Adamonienė

Lietuvos Respublikos Seimo narys

Laima
DUOBLIENĖ

Dar pernai Birštono 
savivaldybės saugaus 
eismo komisija, 
atsižvelgdama į Tarybos 
narių ir gyventojų 
prašymus, priėmė 
sprendimą nuo gegužės 
1 d. iki rugsėjo 30 d. ne 
darbo dienomis uždrausti 
važinėti dviračiais ir 
keturratėmis transporto 
priemonėmis dr. Antano 
Serapino Zenkevičiaus 
krantinėje. 

Ar kurorto gyventojai ir 
svečiai laikosi šio draudimo, 
ar pėstieji gali būti saugūs, 
kad jų nekliudys pravažiuo-
jantys dviratininkai? 

Pasak Birštono PK vyriau-
siojo tyrėjo, atliekančio vir-
šininko funkcijas Egidijaus 
Treigio, už kelio ženklo, drau-
džiančio dviračių eismą kran-
tinėje, reikalavimų nesilaiky-
mą nėra nubaustas nei vienas 
eismo dalyvis. E. Treigio tei-

gimu, krantine važiuojančių 
dviratininkų pasitaiko, tačiau 
policijos pareigūnai jų nesku-
ba bausti, tik įspėja, praveda 
prevencinius pokalbius, dali-
na atmintines, lankstinukus, 
kuriuose yra nurodytos dvi-
ratininkų teisės ir pareigos. 
Negauta ir nusiskundimų iš 
pėsčiųjų. 

Savaitgaliais, kai Birštone 
labai padaugėja dviratininkų, 
pareigūnai labiau prižiūri eis-
mą krantinėje, rengia bendrus 
reidus su Birštono savival-
dybės viešosios tvarkos spe-
cialistu, dažniau patruliuoja 
krantine bei jos prieigose rie-
džiais ir stebi, ar nėra ja važi-

nėjančių dviratininkų. 
„Sustabdyti dviratininkai 

puola atsiprašinėti, kad tie-
siog nežiūri į kelio ženklus, 
todėl nepastebėjo ir savaitga-
liais eismą draudžiančio žen-
klo, ir tuoj pat palieka kranti-
nę. „Piktybinių“ nepasitaikė“, 
– pasakojo pareigūnas. 

Sezono pradžioje pareigū-
nai prašė dviračių ir elektrinių 
paspirtukų nuomos punktų 
darbuotojų teikti informa-
ciją dviračius ir elektrinius 

paspirtukus išsinuomojan-
tiems asmenims ir priminti, 
kad savaitgaliais ir švenčių 
dienomis draudžiama važi-
nėti krantine. 

Pasak E. Treigio, didžiau-
sia Birštono problema – drau-
džiamose vietose statomi au-
tomobiliai. Tai ypač jaučiama 
savaitgaliais ir švenčių die-
nomis, kai miestą užplūsta 
daugybė svečių. Yra paste-
bėta, kad svečiai, nepaisy-
dami tai daryti draudžiančių 
kelių eismo ženklų, automo-
bilius stato centrinėje miesto 
dalyje, senamiestyje, kai tuo 
metu stovėjimo aikštelės ar 
gatvės, kuriose nedraudžia-
ma palikti automobilių – pus-
tuštės. Atidarius apžvalgos 

bokštą, pažeidėjų netrūksta 
ir aplink jį. 

„Iš pradžių nesilaikančius 
KET reikalavimų bandėme 
drausminti, tačiau tai nepadė-
jo. Dabar rašome administra-
cinių nusižengimų  protoko-
lus“, – apgailestaudamas, kad 
į Birštoną atvažiuoja ne vien 
supratingi vairuotojai, kalbė-
jo E. Treigys. 

Primename, kad Birštone 
greitis ribojamas iki 40 km/
h, atitinkamu ženklu pažymė-

tose gyvenamosiose zonose 
– iki 20 km/h. 

Jei pastatytas ženklas, drau-
džiantis sustoti ar stovėti, tai 
jis ir reiškia, kad negalima su-
stoti arba stovėti. Ir ne todėl, 
kad pareigūnams ir gyven-
tojams taip norisi, bet todėl, 
kad gatve galėtų važiuoti ki-
ti automobiliai. Pirmą kartą 
per metus nesilaikantiems šių 
ženklų reikalavimų gresia 15 
eurų bauda, pakartotinai pa-
žeidus kelio ženklo reikalavi-
mus – 30–90 eurų bauda. 

Jei nėra vietos miesto cen-
tre, automobilius visada ga-
lima palikti stovėjimo aikš-
telėse B. Sruogos, Pušyno 
gatvėse, gan plačioje Jauni-
mo gatvėje. 

Liepos 27 d.–rugpjūčio 5 
d. Birštono kurorte jau 
septintus metus iš eilės 
vyks „Birštono vasaros 
menų akademija“! 

Net dešimt dienų vyks 
smuiko, fortepijono ir daina-
vimo meistriškumo pamokos, 
smuikininkų ansamblio už-
siėmimai, BVMA pedagogų 
ir kviestinių atlikėjų, aktyvių-
jų dalyvių koncertai, susitiki-
mai, diskusijos ir liaudies dai-
nos konkursas Birštono merės 
taurei laimėti.

Pirmą kartą bus rengiama 
„Jaunoji Birštono vasaros 
menų akademija“ smuiki-

Jau septintą kartą Birštone skambės gražiausia 
muzika – liepos 27 d. – rugpjūčio 5 d. vyks 
„Birštono vasaros menų akademija“!

ninkams, pianistams ir daini-
ninkams.

Kaip visada, vakarais rinksi-
mės Birštono koncertų erdvė-
se. „Birštono vasaros muzika“ 
– taip šiemet pavadinome kon-
certų dalį. Vidurdienį nersime 
į menų paslaptis, diskutuoda-
mi su jų žinovais. Prisiminsi-
me, kas pamiršta, nagrinėsime 
sėkmės receptus, mėginsime 
suprasti, kas menininko kelyje 
svarbiausia.“  Birštono savival-
dybės  informacija 
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Kaune į butą įmestas degantis daiktas, per 
gaisrą nukentėjo moteris ir nepilnametis
Kaune vėlų antradienio vakarą į butą įmestas degantis 
daiktas, per gaisrą nukentėjo 1981 g. m. moteris ir 2006 
g. m. nepilnametis. Dėl įtariamo apsinuodijus dūmais 
į ligoninę išvežti bute buvę trys nepilnamečiai vaikai ir 
suaugusi moteris. Sulaikytas 1982 m. gimęs įtariamasis.

„Boeing“ patyrė rekordinius ketvirčio 
nuostolius
JAV aviacijos ir kosminių technologijų milžinė „Boeing“ 
pranešė, kad antrąjį ketvirtį patyrė 2,9 mlrd. JAV dolerių 
nuostolius, kuriuos lėmė draudimas eksploatuoti „737 
MAX“ modelio orlaivius visame pasaulyje. Bendrovės 
pajamos sumažėjo 35,1 proc. iki 15,8 mlrd. JAV dolerių.

REKLAMA
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Kryžiai – vietovė prie 
Dusios ežero, pietiniame 
jo gale (Lazdijų r., 
Šventežerio seniūnija) 
tarp Sutrės ir Zebrėnų 
(Staigūnų) kaimų, 5 km į 
pietvakarius nuo Metelių ir 
9 km į šiaurės vakarus nuo 
Seirijų. 

Kryžiai kaip magnetas jau 
daugiau nei 300 metų traukia 
čia apsilankyti ne tik tikinčiuo-
sius, net ir maldininkus piligri-
mus bei užsieniečius.

Kryžių išgarsėjimo 
pradžia

Kryžiai – tai jotvingių kraš-
to žmonių gyvenama žemės 
teritorija. Taip ją vadino lenkai 
ir rusai, o kryžiuočiai suteikė 
Sūduvos pavadinimą. Šioje 
vietovėje žmonės sąmonin-
gai susitelkė arčiau vandens 
– ežerų ir upių bei miškų, kad 
galėtų geriau apsirūpinti mais-
tu ir apsiginti nuo dažnų priešų 
antpuolių.

Kryžių vietovės istorija sie-
jama su 1701–1702 m., švedų 
karo pradžia. Šioje vietovėje 
buvo apsistojusi Lietuvos ka-
riuomenė, vadovaujama lauko 
etmono (1702–1703 m.) My-
kolo Servacijaus Višniovec-
kio. Rašytiniuose šaltiniuose 
užfiksuota, kad Višnioveckis 
buvo labai religingas ir pamal-
dus, labai tikėjo Šv. Mergelės 
Marijos pagalba. Jo įsakymu 
buvo ant skardos nupieštas 
Barūnų Dievo Motinos pa-
veikslas ( iki šiol išlikęs ir pa-
kabintas atstatytoje Kryžių di-
ecezinėje šventovėje).

1702 metais, Sekminių vi-
gilijos dieną, Višnioveckio 
stovykloje prie Dusios ežero 
kariuomenės kapelionas lai-
kė pamaldas. Po savaitės to-
je vietoje buvo pastatyti trys 
mediniai kryžiai, o ant vieno 
iš jų pakabintas minėtas pa-
veikslas. 

Pasak rašytinių šaltinių, iš-
likusi legenda, kad po kelerių 
metų pasibaigus karui su šve-
dais  pro šias vietas vedamas 
paliegęs ir aklas Višniovec-
kio kareivis, išgirdęs apie tris 
pastatytus kryžius, paprašė jį 
nuvesti į tą vietą. Nuvestas 

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai Kryžių diecezinėje šventovėje
prie kryžių, aklasis kareivis 
staiga praregėjo ir pasijuto 
esąs sveikas. Garsas apie tai 
plačiai pasklido tarp žmonių. 
Vyskupas leido Metelių klebo-
nui Ignui Žibanavičiui buvu-
sių trijų kryžių vietoje pasta-
tyti koplyčią. Statybos darbai 
buvo užbaigti 1816 metais, 
o tais pačiais metais gegužės 
25 d. vyskupas Marciejevskis 
atlaikė pirmąsias šv. Mišias 
ir koplyčią pašventino. Tuo-
metinis popiežius Leonas XII 
maldininkams suteikė atlai-
dus. Koplyčios altoriuje buvo 
įtaisytas Dievo Motinos pa-
veikslas. Maždaug XIX a. pir-
moje pusėje koplyčioje įrengti 
vargonai.

Igno Žibanavičiaus staty-
ta koplyčia išstovėjo beveik 
100 metų. Metelių parapijos 
klebonui kaunininkui Vincui 
Jurgilai 1903 m. sumanius 
koplyčią atnaujinti, caro val-
dininkai tai idėjai nepritarė, 
nes bijojo susibūrimų ir lietu-
vybės dvasios, bet klebonas 
juos papirko ir savo sumany-
mą įgyvendino.

Pokaris
Bene kritiškiausias ir sun-

kiausias atnaujintai Kryžių 
koplyčiai buvo Metelių para-
pijos klebono Stanislovo Ši-
voko kunigavimo laikotarpis. 
Pats Stanislovas (g. 1920 m.) 
buvo kilęs iš Alytaus parapi-
jos, Radžiūnų kaimo. Baigęs 
Vilkaviškio kunigų seminari-
ją, 1944 m. dirbo Kapčiamies-
tyje. Buvo areštuotas ir ištrem-
tas. Grįžęs iš lagerio paskirtas į 
Prienus, o 1958 metais – Me-
telių parapijos klebonu.

Perskaitęs Seirijų seniūnijos 
Mankūnėlių kaimo šviesuolio 
Juozo Petrausko knygą „Kry-
žiai“ bei joje pateiktus faktus, 
likau sujaudintas ir įsitikinęs, 
kad ne visai įvertintas š.a. Sta-
nislovo Šivoko pasiaukojamas 
triūsas išsaugojant Kryžių ko-
plyčią ir kiti darbai.

J. Petrauskas užfiksavo, kad 
klebono „rūpesčiu ir jo paties 
rankomis buvo suremontuota 
iš lauko ir vidaus Metelių baž-
nyčia. Padirbta bažnyčiai suo-
lai, klausyklos, sudėtos par-

ketinės grindys, šventoriaus 
koplyčioje pastatytas Kryžių 
bažnyčios atminimui altorius. 
Jam klebonaujant, 1963 m. 
buvo nugriauta Kryžių koply-
čia. Mirė Stanislovas Šivokas 
1971 m. turėdamas tik 51 me-
tus, gegužės 13 d., kasdamas 
naujai statomos klebonijos pa-
matams griovius“...

Prisiminęs šį darbštų vyrą 
it kovotoją bei jo nuveiktus 
kilnius darbus, aš susiradau 
Metelių kapinėse jo kapą ir 
tylos minute pagerbiau jo at-
minimą.

Dabartis

Nepriklausomybės 
pradžia

Nuo 1990 metų Metelių 
parapijos klebono pareigas 
einantis Vytautas Prajara man 
savotiškai primena š.a. Stanis-
lovą Šivoką.

Šiam energingam ir vei-
kliam vyrui atiteko pats įdo-
miausias ir atsakingiausias 
laikotarpis, kai Vilkaviškio 
vyskupo Juozapo Žemaitai-
čio pavedimu buvo nurodyta 
rūpintis garsiosios Kryžių ko-
plyčios atstatymu. Tai ir buvo 
įvykdyta.

Likimas taip susiklostė, kad 
2004 m. vasarą aš pirmą kartą 

atvykau į Kryžius. Mane iš-
kart pakerėjo aplink atstatytą 
koplyčią plytinti erdvė ir šali-
mais raibuliuojantis mįslingas 
Dusios ežeras...

Po naujosios koplyčios kon-
sekravimo iškilmių Metelių 
parapijos klebonas Vytautas 
Prajara ėmėsi tolimesnio at-
sakingo darbo (vykdant duo-
tus įsipareigojimus) – šali-

mais buvusios, bet 1963 m. 
nugriautos senosios koplyčios 
vietos organizavo medžio dro-
žėjų plenerą. Kryžių senosios 
koplyčios teritorija (išlikę pa-
matai) – tarsi simbolis, nes net 
iki šiol žmonės veža iš aplinki-
nių kaimų simbolinius kryžius 
su pritvirtintomis lentelėmis 
– kaimų pavadinimais, palie-
ka rožančius. 

Suderinęs su klebonu te-
mos pavadinimą, aš pasirin-
kau drožti likusį trijų metrų 
ilgio atpjautą ąžuolo rąstą ir 
paprašiau jį nuvežti bei pa-
statyti prie pat Dusios kranto, 
kad galėčiau gėrėtis saulėte-
kiu ir saulėlydžiu. Pradėjau 
drožti kompozicinę skulptūrą 
„III Kristaus suklupimas (IX 
stotis)“.

Metelių parapijos klebonas 
tesėjo duotus įsipareigojimus 
bei prisiminė Romoje gyvenu-
sio kunigo Jono Buikaus pa-
geidavimą, kad Kristaus kry-
žiaus kelio stotys būtų įrengtos 
lauke, toliau nuo koplyčios. 
Tam jis atsiuntė žemės, par-
gabentos iš Jeruzalės, ir už-
rašė tokį dovanojimo raštą: 
„Roma, 2-04-1973 Ši žemė 
– smulkūs akmens gabalėliai 
yra pargabenti iš Jeruzalės. Iš 
Kristaus kryžiaus kelio („Via 
Crucis“). Jo mirties ant kry-

žiaus ir palaidojimo vietų. 
Mano buvo planuota šią že-

mę panaudoti kryžiaus kelių 
įrengimui lauke, Kryžių šven-
tovėje. Į kiekvieną kryžiaus 
kelio stoties koplytėlę įdėti po 
žiupsnelį šios žemės. Patį kry-
žiaus kelią išbarstyti šia žeme. 
Labai pageidaučiau, kai bus 
pastatyta, iš mano testamenti-
nio palikimo, Kryžių švento-

vėje koplyčia, kryžiaus keliai 
– Mažosios kalvarijos – būtų 
įrengti lauke aplink koplyčią, 
ne prie jos sienų, bet šiek tiek 
toliau“. Pasirašė MSGR. Jo-
nas Buikus.

Atvažiavęs į Kryžius drožti 
skulptūros, jau radau drožian-
tį meistrą, skulptorių gerbia-
mą Vytautą Šviriną. Jis drožė 
skulptūrą: „XII stotis – prie 
kryžiaus prikaltas Kristus“. 
Tai aukščiausias darbas iš vi-
sų Kristaus kryžiaus kelio sto-
čių, maždaug 5 metrų aukščio. 
Atėjęs po savaitės pažiūrėti, 
ką drožiu ir kaip sekasi, V. 
Švirinas mįslingai susimąstė 
žvelgdamas kitapus Dusios 
ežero pusės... Sugavęs jo liū-
dną žvilgsnį paklausiau, gal 
kas atsitiko, kad jis taip nu-
liūdo. Vytautas man atsakė, 
kad kitoje Dusios pusėje – jo 
gimtinė.

Tuomet pasiteiravau, gal jis 
girdėjo, matė, o gal ir pats su-
gavo ežere didelę žuvį.

Švirinas pagyvėjo ir prisi-
minė, kad būdamas mažas, 
kartą po audros su mama nu-
ėjo prie ežero skalauti drabu-
žių. Priėjęs prie ežero, jis pa-
matė bangų į krantą išmestą 
kaip pliauską gulintį milži-
nišką ešerį. Atsinešus bezmė-
ną ir pasvėrus paaiškėjo, kad 
ešerys svėrė net 20 kilogramų. 
Taigi, ne tik Lietuvos mastu, 
bet pasauliniu lygiu ešerys (iš 
Dusios) savo svoriu „įšoko“ į 
Gineso rekordų knygą..

Baigtą drožti skulptūrą įam-
žinau fotojuostoje, o jau 2004 
m. lapkričio 29 d. atsidūriau 
Kipro saloje.

Kipre susidraugavau su 
menininku, ikonų tapytoju 
Marijumi Ortodoksu (Mario 
Ortodoxoy), tris kartus Kipro 
karatė čempionu, folklorinio 
ansamblio vadovu Aradipuo-
se, bei jo tėčiu pensininku, bu-
vusiu kariškiu ir boksininku 
Džordžu (George Ortodoxoy). 
Šie vyrai ne tik aprodė man 
vietovę, davė naudotis dvira-
čiu, bet ir privežė rusų kalba 
spausdintos reklaminės me-
džiagos apie Kipro salą, kad 
geriau orientuočiausi. 

Perskaitęs reklaminę me-

džiagą apie nuostabią Kipro 
salą ir jos istorines vietas, nu-
tariau dviračiu aplankyti gar-
sųjį Agia Napos vienuolyną, 
esantį už 50 km nuo Aradipų, 
bažnyčią ir pristatyti Lietuvą, 
Birštoną bei pas mus leidžia-
mą reklaminę turistinę me-
džiagą, nes Agia Napa taip pat 
yra kurortas.

Darbdavys Kipras Grigo-
ry iš anksto padėjo ruošti do-
vanas jonavietės menininkės 
Stanislavos Kuzerytės-Ra-
gelienės iš Lietuvos atsiųsto 
man į Kiprą nupiešto paveiks-
lo tematika „kalnai, trys gėlės 
ir fone nupieštas kryžius“ bei 
mano ruošiamus dovanoti 3 
suvenyrinius pašto ženklus 
su Birštono vardo garsinimu 
ir aprašymu anglų kalba, kam 
ir kas dovanoja. Darbdavys su 
žmona pasitarę man nupirko 
du naujus gražius rėmus, kad 
įrėminčiau ruošiamas įteik-
ti dovanas. Perskaitęs istori-
ją apie Agia Napą, iš medžio 
išdrožiau vazą su paslaptingu 
įėjimu, kur oloje (turėjo pagal 
legendą būti stebuklinga) švie-
čia ikona. 

Agia Napą pasiekiau dvi-
račiu išvargintas alinančio 
karščio, bet nepraradęs opti-
mizmo.

Susiradau garsųjį vienuo-
lyną ir priėjęs prie bažnyčios 
pamačiau aukštą juoda barzda 
pasidabinusį apyjaunį vyrą, 
kaip vėliau sužinojau, vienuo-
lyno ir bažnyčios vadovą tėvą 
Vasilijų Nikolajų.

Vyras užinojęs, kad aš iš 
Lietuvos ir atvažiavau iš Ara-
dipų į Agia Napą 50 km per 
karščius, vyras pakvietė mane 
į vidų. Tėvui Vasiliui Nikola-
jui įteikiau atvežtas dovanas ir 
reklaminę medžiagą apie Birš-
toną (Sakralinio muziejaus 
lankstinuką), o paklaustas, ką 
veikiu ir drožiu Lietuvoje, pa-
rodžiau nuotrauką su Kryžiuo-
se išdrožtu darbu: „III Kristaus 
suklupimas (IX stotis).

Vienuolyno ir bažnyčios 
vadovas nusistebėjo ir apgai-
lestavo, kad tokie dideli me-
džiai neauga Kipre, nes čia 
vietovė akmenuota, be to, la-
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R. Karbauskis: etikos sargų sprendimas dėl 
V. Pranckiečio remiasi klaidinga prielaida
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Etikos ir procedūrų 
komisija konstatavo, kad V. Pranckietis nepažeidė partinės 
drausmės, kai nepasitraukė iš Seimo pirmininko pareigų, 
nors šis postas pagal naują koalicijos sutartį yra atiduotas 
„socialdarbiečiams“. R. Karbauskis tam prieštarauja.

„Alibaba“ įkūrėjas lankėsi Vilniuje
Kinijos internetinės prekybos milžinės „Alibaba“ įkūrėjas 
Jackas Ma (Džekas Ma) šią savaitę lankėsi Vilniuj. Vienas 
turtingiausių planetos žmogų sutiktas Vilniaus gatvėse, 
lankėsi kai kuriuose Vilniaus baruose. Šis „Alibaba“ įkūrėjo 
vizitas buvo privatus. „Forbes“ skaičiavimais, Jacko Ma 
turtas vertinamas 38,6 mlrd. JAV dolerių.

REKLAMA

Dovilė Goštautaitė
treniruoklių salės trenerė

Kontaktai:  
gostautaitedov@gmail.com

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

Pritūpimai – idealus pasi-
rinkimas, kad apatinė kūno 
dalis būtų daili ir stipri. Re-
guliariai atliekamas pratimas 
garantuoja, kad klubai, sė-
dmenys, šlaunys, blauzdos 
ne tik įgauna puikią išvaizdą, 
bet ir padidina šių raumenų 
galią bei ištvermę. Juos da-
rant dirba net ir pilvo presas, 
tvirtėja nugara (stuburas), 
nes pritūpimai stabilizuoja 
raumenis, kurie padeda išlai-
kyti pusiausvyrą. Taigi, pritū-
pimai stiprina tiek viršutinę, 
tiek apatinę kūno dalį.

Yra daug pritūpimų vari-
antų. Juos galima atlikti su 
savo kūno svoriu, su papildo-
mu svoriu (štanga, svarmeni-
mis), naudotis treniruokliais, 
keisti pėdų padėtis (siaurai, 
plačiau nei pečių plotyje, pė-
dos lygiagrečios viena kitai, 
pasuktos į šalis). Ir tai dar ne 
visi pritūpimų variantai.

Mes pateiksime, ko gero, 
moterims aktualesnį pritū-
pimų variantą, kai šlaunys 
dirba minimaliai, o didžioji 
krūvio dalis tenka sėdme-
nims. Plačiau statomos pė-

Pritūpimai. Apatinių kūno raumenų lavinimas

POzIcIJA. Pėdos šiek tiek plačiau nei pečių plotyje, truputį pasuktos 
į šalis, kojos šiek tiek sulenktos per kelius, dubuo „atmestas“ atgal. 
Nugara tiesi, smakras ir krūtinė pakelti, liemuo įtemptas, pėdos at-
remtos į žemę. Darykite tokį gilų pritūpimą, kokį tik galite – nebūti-
nai iki tol, kol šlaunys taps lygiagrečios grindims.

ATLIKIMAS. Įkvėpdami tūpkite žemyn, kol šlaunys bus lygiagrečios 
grindims. Pakartojimų skaičius: 3x12.

PASTABA. tupiant žemiau, kyla grėsmė traumuoti nu-
garą. visada žiūrėkite į priekį. Iškvėpdami stokitės, ge-
neruodami jėgą iš kulnų.Atsistoję palikite kojas šiek tiek 
sulenktas. 

!

Kada galiu aplankyti 
Birštono apžvalgos bokš-
tą? Birštono apžvalgos bokš-
tas atviras kasdien nuo 7 iki 
22 val. Šiuo metu lankytojų 
srautai yra reguliuojami. Pla-
nuojama, kad ateityje lanky-
tojams bokštas bus atviras 
visą parą.

Kaip atvykti iki Birštono 
apžvalgos bokšto? Kadangi 
bokštas stovi ypatingo kraš-
tovaizdžio saugomoje terito-
rijoje – Nemuno kilpų regi-
oniniame parke, infrastruk-
tūros galimybės yra smarkiai 
ribojamos, todėl patogiausia 
jį pasiekti pėstute arba dvi-
račiu. Atvykus į Birštoną au-
tomobiliu, rekomenduojama 
jį palikti kurorto teritorijoje 
(artimiausia erdvi aikštelė yra 
B. Sruogos g. 25, šalia preky-
bos centro „Norfa“) – iš ten 
pėstute bokštas pasiekiamas 
kiek mažiau nei per 20 mi-
nučių. Maršrutą galima rasti 
čia. Esant mažesniam lanky-
tojų srautui, vietos automo-
biliui galima rasti stovėjimo 
aikštelėse prie restorano „Se-
klytėlė“ arba viešbučio „Ro-
yal SPA Residence“ – iš čia 
kelionė pėsčiomis iki bokšto 
užtruks kiek daugiau nei 10 
minučių, o sugrįžus čia pat 
galima pasistiprinti arba pa-
simėgauti desertu. Specialias 
ekskursijas elektromobiliu iki 
bokšto organizuoja „Birštonas 
Tours“. 

Kiek kainuoja apsilanky-
mas bokšte? Apsilankymas 
Birštono apžvalgos bokšte yra 
nemokamas. Tačiau kviečia-
me įsigyti savanorišką lanky-

Atsakymai į dažniausiai užduodamus 
klausimus apie Birštono apžvalgos bokštą

tojo bilietą ir paremti saugo-
mą teritoriją. Surinktos lėšos 
bus skiriamos infrastruktūros 
priežiūrai ir tobulinimui. Sa-
vanorišką lankytojo bilietą 
galima įsigyti Nemuno kilpų 
regioninio parko lankytojų 
centre arba SMS žinute (nu-
meriu 1860 siųsti žinutę su 
tekstu NKRP).

Ar į bokštą gali patekti 
lankytojai su specialiais po-
reikiais? Lankytojai su nega-
lia gali privažiuoti automobi-
liu iki pat bokšto, kur įrengta 
nedidelė stovėjimo aikštelė. 
Jiems, kaip ir lipti laipteliais 
nenorintiems lankytojams, 
įrengti specialūs informaciniai 
stendai su QR kodais, kuriuos 
nuskaičius telefonu, jo ekrane 
matosi iš bokšto atsiveriantys 
vaizdai. Keltuvas bokšte nėra 
įrengtas.

Kada geriausia planuo-
ti apsilankymą? Gražiausi 
vaizdai atsiveria ankstų rytą 
saulei tekant arba vakare, kai 
saulė leidžiasi. Pirmosiomis 
savaitėmis rekomenduojama 
bokštą lankyti darbo dienomis 
iki pietų, kai mažiau žmonių. 
Savaitgaliais prie bokšto su-
sidaro eilės, kartais žmonės 
laukia ir po 1,5 val.

Ką pamatysiu iš bokšto 
apžvalgos aikštelės? Įvei-
kus 300 bokšto laiptelių, lan-
kytojams atsiveria ypatingas 
gamtos reiškinys – didžiau-
sios Lietuvos upės – Nemu-
no – kilpos. Nemunas matosi 
iš abiejų pusių, tarsi būtume 
tarp dviejų Nemunų. Iki šiol 
Nemuno kilpų kraštovaizdis 
buvo matomas tik pakilus 

oro balionu, parasparniu arba 
nuotraukose, o dabar juo bus 
galima pasigrožėti ir iš bokšto. 
Šalia miškas, matosi Birštono 
panorama, Nemuno slėnis.

Ar galiu įlipti į bokštą, 
jeigu nesu labai sportiškas? 
Bokšte įrengtos 6 atokvėpio 
aikštelės, kuriose galima pa-
ilsėti. Nesustojant lipimas iki 
pagrindinės apžvalgos aikšte-
lės užtrunka apie 7 minutes. 
Kopimą palengvina patogi 
avalynė.

Kokia kelio danga iki 
bokšto? Iki bokšto veda spe-
cialiai paruoštas, išlygintas 
neasfaltuotas kelias. Jis nuo-
lat prižiūrimas, tačiau esant 
lietingam orui yra šlapias, to-
dėl reikėtų pasirūpinti tinka-
ma avalyne.

Ar planuojama įrengti 
perėją per A16 kelią? Šiuo 
metu Lietuvos automobi-
lių kelių direkcija prie Susi-
siekimo ministerijos rengia 
projektą, kuriuo planuojama 
įrengti viaduką virš A16 ke-
lio. Tuomet kelionė pėsčiomis 
iš Birštono kurorto iki bokšto 
bus dar patogesnė. Šiuo metu 
lankytojai kelią gali kirsti ties 
saugumo salele – kelių eismo 
taisyklės tai leidžia. Dėl papil-
domo saugumo šiame kelio 
ruože įvestas greičio riboji-
mas, yra įspėjamieji ženklai.

Ar prie bokšto yra gali-
mybė nusipirkti gėrimų / 
užkandžių? Šiuo metu prie 
bokšto prekiaujama kava. Su 
kitais prekybininkais, išreiš-
kusiais norą pasiūlyti lanky-
tojams savo paslaugas, vyksta 
derybos. 

Tūpimo metu stumti 
svorį nuo savęs. Toks 
pritūpimo variantas 
padeda stuburą iš-
laikyti tiesų (mažiau 
pasvirti į priekį).



dos leis tūpti giliau nei įpras-
tai ir judesio apačioje labiau 
ištempti sėdmenis. Ir dar 
– reikia išmokti kūno svorio 
centrą „permesti“ atgal. Tam 
reikia atgal „mesti“ dubenį ir 
judesio metu kulnais spaus-

ti grindis.
Priklausomai nuo jūsų fi-

zinio pasirengimo, šį judesį 
galite atlikti tiek su savo kū-
no svoriu, tiek su papildomu 
svoriu: svarmenimis, štan-
ga, lengva medine lazda!
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atKelta IŠ 8 p.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
BIRŠTONE

Liepos 27 d. 19:00 val. Sakralinės 
muzikos festivalis „Gaudete, Birš-
tonas“. Vieta: Šv. Antano Paduvie-
čio 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

Paskyrė S. Skvernelį ministru pirmininku
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį paskyrė 
Saulių Skvernelį ministrų pirmininku po vadinamojo 
mandagumo atsistatydinimo, kai Vyriausybė po šalies 
vadovo inauguracijos turėjo grąžinti jam įgaliojimus. G. 
Nausėda pavedė S. Skverneliui sudaryti Vyriausybę per 
15 dienų.

Stambule per reidus suimta 6 tūkst. migrantų
Stambule per reidus prieš neregistruotus migrantus 
suimta 6 tūkst. žmonių, tarp kurių esama sirų, trečiadienį 
informavo Turkijos vidaus reikalų ministras. Manoma, kad 
atgal į Siriją buvo išsiųsti šimtai iš šios šalies atvykusių 
pabėgėlių. Turkijoje šiuo metu gyvena per 3,5 mln. sirų 
pabėgėlių – daugiau nei bet kurioje kitoje šalyje.

Rugpjūčio 1 d. 19:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Ketvirtadienio 
klajonės. Vieta: Birštono kur-
hauzas 

Rugpjūčio 1 d. 21:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Vakaro serena-
dos. Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 2 d. 19:00 B i r š t o n o 
vasaros muzika / Penktadienio jau-
nystė. Vieta: Birštono kurhauzas 

Rugpjūčio 2 d. 21:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Vakaro serena-
dos. Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 3 d. 19:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Šeštadienio meis-
trystė. Vieta: Birštono kurhauzas 

Rugpjūčio 3 d. 18:00 val. Degusta-
cinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Rugpjūčio 4 d. 18:00 val. Birštono 
vasaros muzika / Sekmadienio 
pabaigtuvės. Vieta: Birštono kur-
hauzas 

Rugpjūčio 4 d. 10:00 val. „LAIKO 
TĖKMĖ“. Vieta: Birštono muziejus 

Rugpjūčio 6 d. 13:00 val. Vaikų 
socializacijos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programa „Knyga – tiltas 
per laiką ir erdves“. Vieta: Birštono 
viešoji biblioteka 

Rugpjūčio 9 d. 14:00 val. Vaikų 
socializacijos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programa „Knyga – tiltas 
per laiką ir erdves“. Vieta: Nema-
jūnų dienos centras 

bai karšta. 
Vasilijus Nikolajus pado-

vanojo man suvenyrinę 
ikoną, kurioje pavaizduo-
tas Kristus, kairėje ranko-
je laikantis Šventąjį Raštą. 
Aš pasakiau, kad ikoną pa-
dovanosiu Birštono sakra-
liniam muziejui. 

Tuomet Vasilijus pasi-
elgė kaip tikras džentel-
menas – atnešė ir padavė 
antrą, analogišką ikoną. 
Paėmęs ikoną į rankas pa-
sakiau, kad šią ikoną do-
vanosiu Kryžių bažnyčiai. 
Tuomet tėvas Vasilijus 
Nikolajus man atnešė dar 
vieną analogišką ikoną. 
Pasakiau, kad šią ikoną pa-
dovanosiu 70-ąjį gimtadie-
nį švenčiančiai Stanislavai 
Ragelienei, nupiešusiai tėvui 
paveikslą. Vasilijus atnešė ke-
tvirtą ikoną, kurią padovanojo 
man. Aš padėkojau ir papra-
šiau, kad jis atsistotų bažny-

čios viduje su padovanotais 
suvenyrais. Tai buvo įrody-
mas, kad įvykdžiau pažadą 
kipriečiams ir kartu reklama-
vau savo gimtinę. Grįžtant at-
gal nuo karščio ėmė traukti 
mėšlungis, teko likusį kelią 
stumtis dviratį. Mane išgel-
bėjo kiprietis Panicos Coste-
as, jo pikapu pasiekiau Ara-
dipų apylinkes. Atsiminimui 
apie šį žygį sukūriau ketureilį 
„Odė akmeniui“:

Mane bangos kankino ir 
daužė,

Mane gniaužė sušalęs van-
duo...

Bet aš vis dėlto pasiekiau 
krantą!

Nes esu vien tik kietas 
akmuo.“

Sugrįžęs į Lietuvą iš Kipro, 
tęsiau Agia Napoje duotą pa-
žadą tėvui Vasilijui Nikolajui 

ir įteikiau visiems žadėtiems 
žmonėms suvenyrines iko-
nas. Taip suvenyrinė ikona iš 
Agia Napos pasiekė Kryžių 
šventovę.

2006 m. likimas mane nu-
bloškė į Šiaurės Airiją, kur 
per savo užsispyrimą, pasiau-
kojimą ir nuoširdumą suge-
bėjau Irvinestauno miestely-
je surengti asmeninę parodą, 
gavau pirmuosius užsakymus 
– drožti medžio skulptūras ai-
rių istorine tematika.

Taip 2010 m. Irvinestaune 
(šalia bažnyčios) buvo ne-
oficialiai pristatyta paroda: 
„Pagonybės pabaiga – krikš-
čionybės pradžia ir Airijos 
šventieji“.

2013 m. oficialiai buvo pri-
statytas visuomenei (užbaigti 
specialūs nameliai skulptū-
roms apsaugoti) Keltų šven-
tųjų parkas ir jos šventieji. 
Oficialioje ceremonijoje daly-
vavo du vyskupai, pirmą kartą 
kartu prie Keltų kryžiaus atsi-
stojo katalikų Rt. Rev. Liam 
McMaid ir protestantų Rt. 
Rev. John McDowell. Tai ti-
kra demokratijos išraiška Ai-
rijos istorijoje.

2016 m. visuomenei buvo 
pristatytos 8 iš medžio išdrož-
tos skulptūros istorine „1845–
1853 m. badmečio“ tematika. 
Dėl bulvių maro kilusio bado 
tuomet mirė apie 1 milijonas 

Airijos gyventojų ir daugiau 
kaip milijonas emigravo bėg-
dami nuo katastrofų. 

Visų šių istorinių medžio 
skulptūrų nebūtų buvę, jei-
gu ne airių istorijos patrio-

tas kanauninkas 
Maiklas Magor-
tis ir jo idėjos. Šis 
vyras pastebėjo 
mano gabumus 
2006 m. rengtoje 
medžio parodoje, 
kur pristačiau dvi 
skulptūras (apie 
2 metrų aukščio), 
nuotraukas, taip 
reklamuodamas 
Lietuvą (Biršto-
ną) ir Kryžius. 
Suderinus su ai-
rių bendruome-
ne, man buvo pa-
tikėta drožti airių 
istorinius perso-
nažus ir į skulp-

tūras inkrustuoti baltiškąjį 
mūsų gintarą kaip simbolinį 
draugystės tiltą tarp Airijos iš 
Lietuvos.

Skulptūroje „Keltų kryžius 
H-3 aukštis“ inkrustuota 30 
gintaro gabalėlių ir anglų bei 
lietuvių kalbomis iškaltas už-

rašas „Lietuvos 1000-metis. 
2009 m. Birštono kurortas“.

„1845–1853 m. badmečio“ 
skulptūrose inkrustuoti skai-
drūs gintarai, simbolizuojan-

tys tėvynę, artimus žmones 
palikusių airių ašaros. 

Kai dovanojau gintarą ir ki-
tus suvenyrus Airijoje, airiai 
nuoširdžiai atsakė tuo pačiu 
– sudarė galimybę išdrožtose 
skulptūrose reklamuoti mūsų 
kraštą bei platinti reklaminius 
(kelių rūšių) lankstinukus su 
užfiksuotu Lietuvos vardo pa-
minėjimu.

2009 m. Lietuvoje apsilan-
kė airių menininkų, turinčių 
bajoriško kraujo, šeima – Ri-
ta ir Patrikas Magairai (Rita ir 
Patrick Maguire). Jie susitiko 
su Metelių parapijos klebo-
nu Vytautu Prajara, apžiūrė-
jo Kryžių šventovės vidų, li-
ko nustebinti vidaus dizaino, 
altoriaus bei viduje ir išorėje 
stovinčių skulptūrų, Dusios 
ežero...

2018 m. šalia Irvinestauno 
bažnyčios pastatytos medžio 
skulptūros nuotraukoje pa-
vaizduota istorinė asmeny-
bė – aklas muzikantas (grojo 
arfa) ir dainininkas Turlog-
has O’Kerolanas (Turlogh 
O’Carolan), gyvenęs 1670–
1738 m. Tai savotiškas Ai-
rijos laisvės ir išsivadavimo 
simbolis. Šalia skulptūros 

stovi Irvinestauno klebonas 
kanauninkas Maiklas Magor-
tis ir skulptūros autorius Jonas 
Raiskas.
(Tęsinys kitame numeryje)

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidai Kryžių 
diecezinėje šventovėje
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Beatos virtuvė 
(kart.) 2/20 07:00 Šventadienio 
mintys (kart.) 21/20 07:30 Klausi-
mėlis.lt (kart.) 17/17 08:00 Gyven-
ti kaime gera. Veikime kartu (kart.) 
1/34 08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite (kart.) 10/24 09:00 
Brolių Grimų pasakos (kart.) 47 
10:00 Gustavo enciklopedija 
(kart.) 20/12 10:30 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai (kart.) 11/9 11:30 
Mūsų gyvūnai (kart.) 4/25 12:00 
Mėlynoji planeta (kart.) 2/1 12:55 
Gorongozos nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas (kart.) 5 13:50 
Džesika Flečer 8 14:40 Klausi-
mėlis.lt (kart.) 17/34 15:00  Kry-
žių kalno atlaidai 1 16:45 Savai-
tė su “Dviračio žiniomis” 3 17:25 
loterija “Keno loto” 1809 17:30 
Žinios. Orai 490 18:00 Duokim 
garo! (kart.) 18/21 19:30 Savaitė 
313 20:25 loterijos “Keno loto” 
ir “Jėga” 237 20:30 panorama 
1818 20:52 Sportas. Orai 490 
21:00 laisvės kaina. Sąjūdis 6 
22:00 Marija terezė 2 23:45 Ne-
gyvėliams netinka pledai

TV3
06:15 televitrina 34 06:30 Ele-
na iš avaloro (kart.) 1/2 07:00 
Keršytojų komanda 1/47 07:30 
aladinas 1/107 08:00 Elena iš 
avaloro 1/3 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 1/103 09:00 Simp-
sonai 12/10 09:30 Ūkio šefas 
1/9 10:00 Keliauk išmaniai 1/5 
10:30 Bibliotekininkai 4/1 11:30 
Gyvenimo knyga (the Book of 
life, 2014)  13:15 Titanikas (Ti-
tanic, 1997)  17:25 Havajai 5.0 
6/1 18:30 tV3 žinios 209 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 209 
19:30 Naktis muziejuje 2 (Night at 
the Museum: Battle of the Smith-
sonian, 2009)  21:35 pagrobimas 
2. Neišvengiamas kerštas (taken 
2, 2012)  23:25 padaras 

 
06:25 tomas ir Džeris 34 06:35 
tomas ir Džeris 35 06:45 Tomas 
ir Džeris 36 06:55 Įspūdingasis 
Žmogus-voras 21 07:20 Sveiki 
atvykę į “Veiną” 6 07:45 Monstrai 
prieš ateivius 4 08:10 Riterių prin-
cesė Nela 10 08:40 Ogis ir tarako-
nai 77 08:50 Ogis ir tarakonai 78 
09:00 tomas ir Džeris svečiuose 
pas Ozo šalies burtininką 10:10 
Šuo futbolininkas. europos taurė 
1:55 pelenės istorija. Gražiau-
sios dainos (A Cinderella Story: 
Once Upon a Song, 2011)  13:45 
linksmuolė Momo (Monkey in the 
Middle, 2014)  15:30 Mano tėtis 
nuvarė mašiną (Carpool, 1996)  
17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20 
Sportas 19:27 Orai 19:30 Trans-
formeriai. Išnykimo amžius 22:45 
Rizikinga erzinti diedukus 2

06:30 lengvoji atletika: Galiūnų 
čempionatas. lietuvos rinktinė 
– pasaulio rinktinė 07:30 Džiun-
glių princesė Šina 26 08:30 Tau-
ro ragas 09:00 Geriau vėliau, 
negu niekada 3 10:00 Geriausi 
šuns draugai 8 10:30 Gamtos 
stebuklas. Našlaičiai 3 11:40 
ekstremalūs išbandymai 2 12:10 
Sportas: Būk ekstremalas 10 
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 2 13:40 policijos 
akademija 16 14:40 Ekstrasen-
sų mūšis 11 17:15 Muchtaras. 
Naujas pėdsakas 15 18:20 Kas 

žudikas? 19 19:30 Šuo 11 20:35 
Šuo 12 21:40 Juodasis sąrašas 
7 22:35 Karo vilkai. likvidatoriai 
VI 6 23:35 penktas Dievo įsaky-
mas – nežudyk 

 
01:15 Dabar pasaulyje (kart.) 
1591 01:45 Virš mūsų tik dan-
gus (kart.) (Über uns das all, 
2011)  03:15 Meno ritmai (kart.) 
3 03:45 aRtS21. Meno ir kul-
tūros žurnalas (kart.) 200 04:15 
Magritte. Vyras su skrybėle (kart.) 
05:05 Stilius (kart.) 2 06:00 Lietu-
vos Respublikos himnas (kart.) 1 
06:05 Grupės “Mannazz” koncer-
tas (kart.) 1 07:30 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus sąsiuvinis (kart.) 23/12 
07:45 Kultūrų kryžkelė. Menora 
(kart.) 29/12 08:00 Kultūrų kryž-
kelė. trembita (kart.) 26/15 08:15 
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albu-
mas (kart.) 17/18 08:30 Mažes-
nieji broliai. pranciškonų kelias 
lietuvoje (kart.) 4 09:00 Misija: 
Vilnija (kart.) 4/11 09:30 Euro-
maxx (kart.) 200 10:00 Nežino-
ma Čekijos lietuva 1 10:30 Mes 
nugalėjom 3/17 11:00 Sugrįžimas 
1 11:45 Mano tėviškė (kart.) 4 
12:00 lietuva mūsų lūpose (kart.) 
3/3 12:30 Neribotos žmogaus ga-
limybės (kart.) 2 13:00 Stop juosta 
(kart.) 3/6 13:30 Sporto galia. Vo-
kietijos futbolo sėkmės paslaptys 
(kart.) 7 14:00  plaukimas: pasau-
lio plaukimo čempionatas 8 16:40 
Mokslo sriuba (kart.) 5/20 17:10 
Vartotojų kontrolė (kart.) 3 18:00 
Kultūringai su Nomeda (kart.) 
1/18 18:45 ekspedicija “Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” (kart.) 1/1 
19:40 Dauntono abatija 4/5 20:30 
panorama 277 20:52 Sportas. 
Orai 277 21:00 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus (kart.) 
6 21:50 Gustav Mahler. Simfonija 
Nr. 3 d-moll 1 23:30 Jos Dideny-
bės tarnyboje (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Candy 
Crush (kart.) 1/109 07:30 Ledo 
kelias (kart.) 11/7 08:30 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
26/37 09:00 Juokingiausi ameri-
kos namų vaizdeliai 26/38 09:30 
Vienam gale kablys 20/30 10:00 
Sandėlių karai (kart.) 5/13 10:30 
Sandėlių karai (kart.) 5/14 11:00 
azija iš paukščio skrydžio (kart.) 
1/2 12:00 Candy Crush 1/110 
13:00 azija iš paukščio skrydžio 
1/3 14:00 Išlikimas 25/11 15:00 
ledo kelias 11/8 16:00 Iš peties 
7/15 17:00 Sandėlių karai 5/15 
17:30 Sandėlių karai 5/16 18:00 
amerikos dievaitis 16/5 20:00 
Gero vakaro šou 5/18 21:00 Ži-
nios 209 21:50 Sportas 1 21:58 
Orai 209 22:00 Nakties tOp. 
Vasara 3/9 22:30 Geriausi mū-
sų metai 1/9 

06:20 pasaulis iš viršaus 06:40 
Kitoks pokalbis 07:03 progra-
ma 07:04 tV parduotuvė 07:20 
Gluchariovas 2/36 08:30 Kai-
mo akademija 09:00 Formulė-1 
čempionatas. apžvalga 10:00 
Šiandien kimba 11:00 Detekty-
vas Linlis 13:00 Grobis 2/3 14:00 
Tu esi mano 16:00 Žinios 16:30 
Krepšinis: Krepšinio pasaulyje 
su Vidu Mačiuliu 17:00 Laiky-
kitės ten pokalbiai 18:00 Žinios 
18:30 pamiršk mane 20:00 Ži-
nios 20:30 Šviesoforas 21:30 
24/7 22:30 Žinios 23:00 Laikyki-
tės ten pokalbiai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 labas rytas, 
lietuva 1373 06:30 Žinios. Orai 
339 06:37 labas rytas, lietuva 
1373 07:00 Žinios. Orai 339 07:10 
labas rytas, lietuva 1373 07:30 Ži-
nios. Orai 339 07:40 labas rytas, 
lietuva 1373 08:00 Žinios. Orai 
339 08:07 labas rytas, lietuva 
1373 08:30 Žinios. Orai 339 08:40 
labas rytas, lietuva 1373 09:00 Ži-
nios. Orai 227 09:10 labas rytas, 
lietuva 1373 09:20 Senis (kart.) 
296 10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija (kart.) 8/1 11:10 Komisaras 
Reksas (kart.) 15/12 12:00 Beatos 
virtuvė (kart.) 2/20 13:00 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/74 13:58 Loterija 
“Keno loto” 1810 14:00 Žinios. 
Orai 1063 14:15 laba diena, lie-
tuva 1728 15:00 Žinios. Orai 1111 
15:10 laba diena, lietuva 1728 
16:00 Žinios. Orai 533 16:15 Laba 
diena, lietuva 1728 16:35 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas 
(kart.) 29 16:40 ponių rojus 118 
17:25 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 79 17:30 
Žinios. Orai 491 18:00 Kas ir ko-
dėl? (kart.) 4/171 18:30 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/63 19:30 Vartotojų 
kontrolė (kart.) 1/30 20:25 Loterija 
“Keno loto” 1811 20:30 panorama 
1819 21:00 Dienos tema 229 21:20 
Sportas. Orai 491 21:29 Loterija 
“Jėga” 1302 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija “Dniepru per Ukrainą” 
(kart.) 4/15 22:30 Dviračio žinios 
3/13 23:00 Kostiumuotieji 3/16 
23:43 Kostiumuotieji 4/1 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 2/13 06:55 
Simpsonai (kart.) 22/1 07:25 Simp-
sonai (kart.) 22/2 07:55 Ūkio šefas 
(kart.) 1/9 08:20 Skaniai ir paprastai 
(kart.) 2/13 08:55 Meilės sūkuryje 
3119 10:00 paslaptingas gyveni-
mas 1/5 11:00 paslaptingas gyve-
nimas 1/6 12:00 Svotai 102 13:00 
pažadėtoji 6/569 13:30 pažadė-
toji 6/570 14:00 pažadėtoji 6/571 
14:30 pažadėtoji 6/572 15:00 
Simpsonai 22/3 15:30 Simpsonai 
22/4 16:00 tV3 žinios 149 16:25 
tV3 orai 149 16:30 tV pagalba 
11/61 18:30 tV3 žinios 210 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 210 
19:30 atsargiai! Merginos 4/60 
20:00 atsargiai! Merginos 4/61 
20:30 Kam ta meilė? 2/17 21:00 
tV3 vakaro žinios 119 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 119 22:00 
Žmonijos biuras (the Humanity Bu-
reau, 2017)  23:55 Kaulai 11/20

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 37 07:40 
tomas ir Džeris 38 07:50 Tomas ir 
Džeris 39 08:00 Volkeris, teksaso 
reindžeris 116 08:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris 117 09:50 Mirtis 
rojuje 5 10:55 Kandisė Renuar 8 
12:00 Neklausk meilės vardo 77 
12:30 Neklausk meilės vardo 78 
13:00 paskolinta meilė 8 14:00 
Našlaitės 40 15:00 Svajoklė 40 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:25 Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke 1 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 22:28 telefoninė loterija 1634 
22:30 Draugeliai 

06:25 Mentalistas 2 07:20 praga-

ro virtuvė 7 08:15 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 18 09:15 Teisingumo 
agentai 21 10:15 Kobra 5 11:15 
ekstrasensų mūšis 10 13:50 pra-
garo virtuvė 8 14:50 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 19 15:55 Teisingumo 
agentai 22 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 6 18:30 Mentalistas 3 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyri-
mų skyrius 24 20:30 Kvailiai šėlsta 
4 21:00 Gaudynės (ambushed, 
2013) 23:05 Gelbėjimo misija 2. 
Mirtinas pavojus 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Bliuzo vakaras 
(kart.) 13 06:50 Mokslo ekspresas 
(kart.) 60 07:05 Nežinoma Čekijos 
lietuva (kart.) 1 07:30 Detektyvė 
Miretė (kart.) 23 07:40 pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai (kart.) 29 07:50 
leksė ir lotė – šauniosios detekty-
vės dvynukės 1/4 08:20 Neribotos 
žmogaus galimybės (kart.) 2 08:50 
Šunų aBC 15 09:15 labas rytas, 
lietuva 1373 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba (kart.) 985 12:15 
Savaitė (kart.) 313 13:10 Istorijos 
detektyvai (kart.) 7 14:00 Daunto-
no abatija 15:40 Detektyvė Miretė 
(kart.) 24 15:50 pašėlę Blinkio Bi-
lo nuotykiai (kart.) 30 16:05 leksė 
ir lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 1/5 16:30 laba diena, 
lietuva 1728 18:00 Mokslo eks-
presas (kart.) 61 18:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi (kart.) 1 19:00 
Mano tėviškė (kart.) 7 19:15 Lecho 
Walęsos portretas (kart.) 20:10 
Kultūros diena 1/208 20:30 pano-
rama 278 21:00 Dienos tema 171 
21:20 Sportas. Orai 278 21:30 Ne-
samasis laikas (kart.) (Nesamasis 
laikas, 2014) 1 22:55 Viskas arba 
nieko. Bondo istorija (kart.)

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 917 07:30 Skor-
pionas (kart.) 2/10 08:30 Rezi-
dentai (kart.) 4/28 09:00 Reziden-
tai (kart.) 4/29 09:30 Topmodeliai 
(kart.) 20/2006 10:30 Simpsonai 
16/8 11:00 Simpsonai 16/9 11:30 
Univeras. Naujas bendrikas (kart.) 
2/121 12:00 Univeras. Naujas ben-
drikas 2/122 12:30 Vedęs ir turi 
vaikų (kart.) 11/1124 13:00 Mikė 
(kart.) 1/1 13:30 Gelbėtojai (kart.) 
2/3 14:30 televitrina 13 15:00 
Skorpionas 2/11 16:00 CSI krimi-
nalistai 918 16:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 2/123 17:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 2/124 18:00 
Mikė 1/2 18:30 Mikė 1/3 19:00 
Gelbėtojai 2/4 20:00 Rezidentai 
4/30 20:30 Žinios 149 20:58 Orai 
28 21:00 Farai 12/17 22:00 Naša 
Raša 1/15 22:30 Naša Raša 1/16 
23:00 paktas 

06:13 programa 06:14 tV parduo-
tuvė 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 Lai-
kykitės ten pokalbiai 12:10 Bruto ir 
Neto 2/19 12:40 Šviesoforas 1/27 
13:10 Šviesoforas 1/28 13:40 tV 
parduotuvė 13:55 Svarbiausia 
– įstatymas 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:48 Sportas 
17:00 Gluchariovas 2/38 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 18:55 
Miškinis 4/38 20:00 Reporteris 
20:48 Sportas 21:00 Bruto ir Ne-
to 2/21 21:30 pamiršk mane 1/49 
22:00 pamiršk mane 1/50 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:30 
Lrytas tiesiogiai    

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 labas rytas, 
lietuva 1374 06:30 Žinios. Orai 
340 06:37 labas rytas, lietuva 
1374 07:00 Žinios. Orai 340 07:10 
labas rytas, lietuva 1374 07:30 Ži-
nios. Orai 340 07:40 labas rytas, 
lietuva 1374 08:00 Žinios. Orai 
340 08:07 labas rytas, lietuva 
1374 08:30 Žinios. Orai 340 08:40 
labas rytas, lietuva 1374 09:00 Ži-
nios. Orai 228 09:10 labas rytas, 
lietuva 1374 09:20 Senis (kart.) 
297 10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija (kart.) 8/2 11:10 Komisa-
ras Reksas (kart.) 16/1 12:00 Sti-
lius (kart.) 23/11 13:00 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/109 13:58 Loteri-
ja “Keno loto” 1812 14:00 Žinios. 
Orai 1064 14:15 laba diena, lie-
tuva 1729 15:00 Žinios. Orai 1112 
15:10 laba diena, lietuva 1729 
16:00 Žinios. Orai 534 16:15 Laba 
diena, lietuva 1729 16:35 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas 
(kart.) 30 16:40 ponių rojus 119 
17:20 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 80 17:30 
Žinios. Orai 492 18:00 Kas ir kodėl? 
(kart.) 4/172 18:30 Klauskite dakta-
ro (kart.) 4/78 19:30 (Ne)emigrantai 
(kart.) 1/6 20:25 loterija “Keno lo-
to” 1813 20:30 panorama 1820 
21:00 Dienos tema 230 21:20 
Sportas. Orai 492 21:29 Loterija 
“Jėga” 1303 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija “Dniepru per Ukrainą” 
(kart.) 4/16 22:30 Dviračio žinios 
3/14 23:00 Kostiumuotieji 4/2 23:43 
Kostiumuotieji 4/3 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3/38 06:55 
Simpsonai (kart.) 22/3 07:25 Simp-
sonai (kart.) 22/4 07:55 Atsargiai! 
Merginos (kart.) 4/60 08:25 Atsar-
giai! Merginos (kart.) 4/61 08:55 
Meilės sūkuryje 3120 10:00 pa-
slaptingas gyvenimas 1/7 11:00 
paslaptingas gyvenimas 1/8 12:00 
Svotai 103 13:00 pažadėtoji 6/573 
13:30 pažadėtoji 6/574 14:00 pa-
žadėtoji 6/575 14:30 pažadėtoji 
6/576 15:00 Simpsonai 22/5 15:30 
Simpsonai 22/6 16:00 tV3 žinios 
150 16:25 tV3 orai 150 16:30 tV 
pagalba 11/62 18:30 tV3 žinios 
211 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 211 19:30 Atsargiai! Mer-
ginos 4/62 20:00 Atsargiai! Mergi-
nos 4/63 20:30 Kam ta meilė? 2/18 
21:00 tV3 vakaro žinios 120 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 120 
22:00 Teta Helena

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa  
07:30 tomas ir Džeris 40 07:40 
tomas ir Džeris 41 07:50 Tomas ir 
Džeris 42 08:00 Volkeris, teksaso 
reindžeris 118 08:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris 119 09:50 Mirtis 
rojuje 6 10:55 Kandisė Renuar 9 
12:00 Neklausk meilės vardo 79 
12:30 Neklausk meilės vardo 80 
13:00 paskolinta meilė 9 14:00 
Našlaitės 41 15:00 Svajoklė 41 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:25 Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke 2 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 Greitojo reagavimo būrys. 
Ugnies audra (

06:25 Mentalistas 3 07:20 pragaro 
virtuvė 8 08:15 Sudaužytų žibintų 

gatvės 19 09:15 Teisingumo agen-
tai 22 10:15 Kobra 6 11:15 Ekstra-
sensų mūšis 11 13:50 pragaro 
virtuvė 9 14:50 Sudaužytų žibintų 
gatvės 20 15:55 Teisingumo agen-
tai 23 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
7 18:30 Mentalistas 4 19:30 Akloji 
zona 1 20:30 Kvailiai šėlsta 5 21:00 
Gatvių kovotojas (Street Fighter, 
1994)  23:05 Gaudynės 

 
05:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis (kart.) 23/12 05:15 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 1 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Bliuzo vakaras 
(kart.) 11 07:05 Mes nugalėjom 
(kart.) 3/17 07:30 Detektyvė Miretė 
(kart.) 24 07:40 pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.) 30 07:50 leksė ir 
lotė – šauniosios detektyvės dvy-
nukės (kart.) 1/5 08:15 Lietuvos 
mokslininkai (kart.) 8 08:45 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje (kart.) 1 
09:15 labas rytas, lietuva 1374 
12:00 Mano tėviškė (kart.) 8 12:15 
Gimę tą pačią dieną (kart.) 9 13:10 
Istorijos detektyvai (kart.) 6/4 14:00 
Muzikos talentų lyga 2019 (kart.) 1 
15:25 ...formatas (kart.) 35 15:40 
Detektyvė Miretė (kart.) 25 15:50 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 
31 16:05 leksė ir lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės 1/6 16:30 
laba diena, lietuva 1729 18:00 
Mokslo ekspresas (kart.) 62 18:15 
Mes nugalėjom (kart.) 3/17 18:40  
Futbolas: UeFa europos lygos 
atranka. Marijampolės “Sūduva” 
– San Marino “Sp tre penne” 1 
19:30 Kultūros diena 1/209 19:38  
Futbolas: UeFa europos lygos 
atranka. Marijampolės “Sūduva” 
– San Marino “Sp tre penne” 1 
20:45 atominės bombos virš Ne-
vados (kart.) 21:30 Damos (kart.) 
7 23:15 Ježis popeluška. tiesos 
pasiuntinys (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 918 07:30 Skorpi-
onas (kart.) 2/11 08:30 Rezidentai 
(kart.) 4/30 09:00 Nuo amato iki 
verslo (kart.) 5/10 09:30 Topmode-
liai (kart.) 20/2007 10:30 Simpsonai 
16/10 11:00 Simpsonai 16/11 11:30 
Univeras. Naujas bendrikas 12:30 
Mikė (kart.) 1/2 13:00 Mikė (kart.) 
1/3 13:30 Gelbėtojai (kart.) 2/4 
14:30 televitrina 13 15:00 Skorpi-
onas 2/12 16:00 CSI kriminalistai 
919 16:55 Univeras. Naujas ben-
drikas 18:00 Mikė 1/4 18:30 Mikė 
1/5 19:00 Gelbėtojai 2/5 20:00 
Rezidentai 4/31 20:30 Žinios 150 
20:58 Orai 29 21:00 Aplink pasau-
lį per 80 dienų 23:25 aukščiausia 
pavara 18/1806 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Kaimo akademija 
07:00 Gluchariovas 2/33 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas 09:00 
Lrytas tiesiogiai 10:00 Rojus 11:05 
laikykitės ten pokalbiai 12:10 Bru-
to ir Neto 2/20 12:40 Šviesoforas 
1/29 13:10 Šviesoforas 1/30 13:40 
tV parduotuvė 13:55 Svarbiausia 
– įstatymas 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 17:00 Gluchariovas 2/39 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas 
18:55 Miškinis 4/39 20:00 Repor-
teris 20:23 Sportas 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 21:00 Bruto ir Neto 2/22 
21:30 pamiršk mane 1/51 22:00 
pamiršk mane 1/52 22:30 Re-
porteris 23:20 Sportas 23:30 Lry-
tas tiesiogiai   

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Gyvenimas 
(kart.) 5/7 07:00 Klausimėlis.lt 
(kart.) 17/15 07:30 Supermokytoja 
(Superjuffie, 2018)  09:00 Labas 
rytas, lietuva 95 09:30 Žinios. 
Orai 208 09:35 labas rytas, lietu-
va 95 10:30 Žinios. Orai 208 10:35 
labas rytas, lietuva 95 11:30 Ži-
nios. Orai 208 11:35 labas rytas, 
lietuva 95 12:00 Nilas. Didingo-
ji upė (kart.) 1 12:55 Atšiaurioji 
Kanada (kart.) 4 13:50 Džesika 
Flečer 6 14:34 Džesika 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. Spor-
tas. Orai 489 18:00 euromaxx 200 
18:30 Vakaras su edita (kart.) 1/30 
19:30 Stilius (kart.) 23/11 20:25 
loterijos “Keno loto” ir “Jėga” 
236 20:30 panorama 1817 20:52 
Sportas. Orai 489 21:00 Žagarės 
vyšnių festivalis 2016 (kart.) 255/1 
23:10 antikvariato paslaptys 7. Žu-
dymo 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 mū-
šis (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 Dže-
ris 33 07:05 Įspūdingasis Žmo-
gus-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 Len-
gvoji atletika: Galiūnų čempiona-
tas. lietuvos rinktinė – pasaulio 
rinktinė 10:00 Geriausi šuns drau-
gai 7 10:30 Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai 2 11:40 ekstremalūs 
išbandymai 1 12:10 Būk ekstre-
malas 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 žu-
dikas? 18 19:30 Muzikinė kaukė 

22:05 Gelbėjimo misija 2. Mirti-
nas pavojus (the Hunt for eagle 
One: Crash point, 2006)  23:50 
Bendrabutis

 
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 
Čiurlionis kitaip (kart.) 1 05:05 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 
18 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (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 Mažesnieji broliai. pran-
ciškonų kelias lietuvoje (kart.) 3 
09:00 Mano mama gamina ge-
riau! (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 Gioachino Rossi-
ni. Opera “Sevilijos kirpėjas” (kart.) 
2 13:00 Gioachino Rossini. Opera 
“Sevilijos kirpėjas” (kart.) 2 14:00  
plaukimas: pasaulio 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 abatija 4/4 
20:30 panorama 276 20:52 Spor-
tas. Orai 276 21:00 Jos Didenybės 
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 gidas 
5/47 10:00 Įspūdingiausios atos-
togų vietos 1/8 10:30 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 26/36 
11:00 azija iš paukščio skrydžio 
(kart.) 1/1 12:00 Candy Crush 
1/109 13:00 azija iš paukščio 
skrydžio 1/2 14:00 Išlikimas 25/10 
15:00 ledo kelias 11/7 16:00 Iš 
peties 7/14 17:00 Sandėlių karai 
5/13 17:30 Sandėlių karai 5/14 
18:00 amerikos dievaitis 16/4 
20:00 Miestas ar kaimas 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 pra-
eities 04:30 Gyvybės langelis 
2/13 05:20 Rojus 06:10 pasaulis 
iš viršaus 06:35 Krepšinis: Krep-
šinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu 
07:03 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 Lietuvos moksli-
ninkai 07:55 Vyrų šešėlyje 08:30 
Vyrų šešėlyje 09:00 pasaulis iš 
viršaus 09:30 Vantos lapas 10:00 
Skonio reikalas 10:30 Kitoks po-
kalbis 11:00 Inspektorius Luisas 
5/1 13:00 Grobis 2/2 14:00 Tu esi 
mano 16:00 Žinios 16:30 Baltijos 
kelias 17:00 laikykitės ten pokal-
biai 18:00 Žinios 18:30 pamiršk 
mane 20:00 Žinios 20:30 Švieso-
foras 21:30 Nusikaltimas ir baus-
mė 22:30 Žinios 23:00 laikykitės 
ten pokalbiai
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 labas rytas, 
lietuva 1376 06:30 Žinios. Orai 
342 06:37 labas rytas, lietuva 
1376 07:00 Žinios. Orai 342 07:10 
labas rytas, lietuva 1376 07:30 Ži-
nios. Orai 342 07:40 labas rytas, 
lietuva 1376 08:00 Žinios. Orai 
342 08:07 labas rytas, lietuva 
1376 08:30 Žinios. Orai 342 08:40 
labas rytas, lietuva 1376 09:00 Ži-
nios. Orai 230 09:10 labas rytas, 
lietuva 1376 09:20 Senis (kart.) 
299 10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija (kart.) 8/4 11:10 Komisaras 
Reksas (kart.) 16/3 12:00 Gyveni-
mas (kart.) 5/15 13:00 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/82 13:58 Loterija 
“Keno loto” 1816 14:00 Žinios. 
Orai 1066 14:15 laba diena, lie-
tuva 1731 15:00 Žinios. Orai 1114 
15:10 laba diena, lietuva 1731 
16:00 Žinios. Orai 536 16:15 Laba 
diena, lietuva 1731 16:35 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas 
(kart.) 32 16:40 ponių rojus 121 
17:20 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 82 17:30 
Žinios. Orai 494 18:00 Kas ir ko-
dėl? (kart.) 4/174 18:30 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/129 19:30 Daiktų 
istorijos 1/24 20:25 loterija “Keno 
loto” 1817 20:30 panorama 1822 
21:00 Dienos tema 232 21:20 
Sportas. Orai 494 21:29 Loterija 
“Jėga” 1305 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija “Dniepru per Ukrainą” 
(kart.) 4/18 22:30 Dviračio žinios 
3/16 23:00 Kostiumuotieji 4/6 
23:43 Kostiumuotieji 4/7 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/102 06:55 
Simpsonai (kart.) 22/7 07:25 Simp-
sonai (kart.) 22/8 07:55 Atsargiai! 
Merginos (kart.) 4/64 08:25 Atsar-
giai! Merginos (kart.) 4/65 08:55 
Meilės sūkuryje 3122 10:00 pa-
slaptingas gyvenimas 1/11 11:00 
paslaptingas gyvenimas 1/12 
12:00 Svotai 202 13:00 pažadė-
toji 6/581 13:30 pažadėtoji 6/582 
14:00 pažadėtoji 6/583 14:30 pa-
žadėtoji 6/584 15:00 Simpsonai 
22/9 15:30 Simpsonai 22/10 16:00 
tV3 žinios 152 16:25 tV3 orai 152 
16:30 tV pagalba 12/9 18:30 tV3 
žinios 213 19:22 tV3 sportas 1 
19:27 tV3 orai 213 19:30 Atsar-
giai! Merginos 4/66 20:00 Atsargiai! 
Merginos 4/67 20:30 Kam ta mei-
lė? 2/20 21:00 tV3 vakaro žinios 
122 21:52 tV3 sportas 1 21:57 
tV3 orai 122 22:00 Aukštis (Altitu-
de, 2017)  23:45 Kaulai 12/1 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 46 07:40 
tomas ir Džeris 47 07:50 Tomas 
ir Džeris 48 08:00 Volkeris, teksa-
so reindžeris 122 08:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris 123 09:50 Mir-
tis rojuje 8 10:55 Kandisė Renuar 
1 12:00 Neklausk meilės vardo 83 
12:30 Neklausk meilės vardo 84 
13:00 paskolinta meilė 11 14:00 
Našlaitės 43 15:00 Svajoklė 43 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke 4 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 Misionierius 

06:15 Mentalistas 5 07:10 praga-
ro virtuvė 10 08:05 Sudaužytų ži-

bintų gatvės 21 09:05 Teisingumo 
agentai 24 10:05 Kobra 8 11:05 
ekstrasensų mūšis 7 13:50 pra-
garo virtuvė 11 14:50 Sudaužytų 
žibintų gatvės 22 15:55 Teisingu-
mo agentai 25 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 9 18:30 Mentalis-
tas 6 19:30 akloji zona 3 20:30 
Kvailiai šėlsta 7 21:00 Atvira ugnis 
(Open Fire, 1994)  22:50 pavojus 
iš kosmoso 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Nik Bärtsch’s 
Ronin (kart.) 1 07:00 lietuva mūsų 
lūpose (kart.) 3/3 07:30 Detektyvė 
Miretė (kart.) 26 07:40 pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai (kart.) 32 07:50 
leksė ir lotė – šauniosios detek-
tyvės dvynukės (kart.) 1/7 08:15 Į 
sveikatą! (kart.) 1/14 08:45 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje (kart.) 3 09:15 
labas rytas, lietuva 1376 12:00 
Mano tėviškė (kart.) 10 12:15 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai (kart.) 
11/8 13:10 Stambiu planu (kart.) 
42 14:00 Kalbantys tekstai (kart.) 
2/7 14:30 atominės bombos virš 
Nevados (kart.) 15:25 ...formatas 
(kart.) 37 15:40 Detektyvė Miretė 
(kart.) 27 15:50 pašėlę Blinkio Bi-
lo nuotykiai (kart.) 33 16:05 leksė 
ir lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 1/8 16:30 laba diena, 
lietuva 1731 18:00 Mokslo eks-
presas (kart.) 64 18:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi (kart.) 3 19:00 
Mano tėviškė (kart.) 10 19:15 
leonardas. Žmogus, išgelbėjęs 
mokslą (kart.) 20:10 Kultūros diena 
1/211 20:30 panorama 280 21:00 
Dienos tema 174 21:20 Sportas. 
Orai 280 21:30 topazas (kart.) (to-
paz, 1969) 23:30 pirmoji nuolatinė 
konstitucija. 1922 metai 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI krimi-
nalistai (kart.) 920 07:30 Skorpio-
nas (kart.) 2/13 08:30 Rezidentai 
(kart.) 4/31 09:00 Vienam gale ka-
blys (kart.) 20/30 09:30 Topmode-
liai (kart.) 20/2009 10:30 Simpso-
nai 16/14 11:00 Simpsonai 16/15 
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 
(kart.) 2/127 12:00 Univeras. Nau-
jas bendrikas (kart.) 2/128 12:30 
Mikė (kart.) 1/6 13:00 Mikė (kart.) 
1/7 13:30 Gelbėtojai (kart.) 2/6 
14:30 televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 2/14 16:00 CSI krimina-
listai 921 17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 2/129 17:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/130 18:00 
Mikė 1/8 18:30 Mikė 1/9 19:00 
Gelbėtojai 2/7 20:00 Rezidentai 
4/33 20:30 Žinios 152 20:55 Orai 
31 21:00 Rytojaus žemė (tomor-
rowland, 2015)  23:35 aukščiausia 
pavara 19/1901 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 
Gluchariovas 2/35 08:00 Repor-
teris 08:50 Sportas 09:00 Lrytas 
tiesiogiai 10:00 Rojus 11:05 Žmo-
gus be praeities 12:10 Bruto ir Ne-
to 2/22 12:40 pamiršk mane 1/49 
13:10 pamiršk mane 1/50 13:40 
tV parduotuvė 13:55 Svarbiausia 
– įstatymas 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Glu-
chariovas 2/41 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Šeimininkė 
1/1 20:00 Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 Lietuva tiesiogiai 21:00 Bruto 
ir Neto 2/24 21:30 Dekonstrukcijos 
su edmundu Jakilaičiu 22:30 Re-
porteris 23:20 Sportas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 labas rytas, 
lietuva 1377 06:30 Žinios. Orai 
343 06:37 labas rytas, lietuva 
1377 07:00 Žinios. Orai 343 07:10 
labas rytas, lietuva 1377 07:30 
Žinios. Orai 343 07:40 Labas ry-
tas, lietuva 1377 08:00 Žinios. 
Orai 343 08:07 labas rytas, lie-
tuva 1377 08:30 Žinios. Orai 343 
08:40 labas rytas, lietuva 1377 
09:00 Žinios. Orai 231 09:10 La-
bas rytas, lietuva 1377 09:20 
Senis (kart.) 300 10:25 Štutgar-
to kriminalinė policija (kart.) 8/5 
11:10 Komisaras Reksas (kart.) 
16/4 12:00 (Ne)emigrantai (kart.) 
1/6 13:00 Vartotojų kontrolė (kart.) 
1/30 13:58 loterija “Keno loto” 
1818 14:00 Žinios. Orai 1067 
14:15 laba diena, lietuva 1732 
15:00 Žinios. Orai 1115 15:10 Laba 
diena, lietuva 1732 16:00 Žinios. 
Orai 537 16:15 laba diena, lietu-
va 1732 16:35 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 
33 16:40 ponių rojus 122 17:20 
Šimtas. trumpos istorijos apie dvi 
lietuvas (kart.) 83 17:30 Žinios. 
Orai 495 18:00 Kas ir kodėl? (kart.) 
4/175 18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba (kart.) 20/21 19:30 Beatos 
virtuvė (kart.) 2/13 20:25 Loterija 
“Keno loto” 1819 20:30 panora-
ma 1823 20:52 Sportas. Orai 495 
20:59 loterija “Jėga” 1306 21:00 
Muzikinis pokalbių šou “Vakarėja” 
su Martynu Starkumi” 5 22:40 Ho-
bitas. Nelaukta kelionė 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/103 06:55 
Simpsonai (kart.) 22/9 07:25 Simp-
sonai (kart.) 22/10 07:55 Atsargiai! 
Merginos (kart.) 4/66 08:25 Atsar-
giai! Merginos (kart.) 4/67 08:55 Aš 
matau tave 1/9 10:00 paslaptingas 
gyvenimas 1/13 11:00 paslaptin-
gas gyvenimas 1/14 12:00 Svotai 
203 13:00 pažadėtoji 6/585 13:30 
pažadėtoji 6/586 14:00 pažadė-
toji 6/587 14:30 pažadėtoji 6/588 
15:00 Simpsonai 22/11 15:30 
Simpsonai 22/12 16:00 tV3 žinios 
153 16:25 tV3 orai 153 16:30 tV 
pagalba 12/16 18:30 tV3 žinios 
214 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 214 19:30  Krepšinis: 
Kontrolinės vyrų krepšinio rungty-
nės. Ispanija – lietuva 1 21:30 Ne-
priklausomybės diena. atgimimas 
(Independence Day: Resurgence, 
2016)  23:50 Džesabelė 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 49 07:40 
tomas ir Džeris 50 07:50 Tomas ir 
Džeris 51 08:00 Volkeris, teksaso 
reindžeris 124 08:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris 125 09:50 Mirtis 
rojuje 1 10:55 Kandisė Renuar 2 
11:55 Neklausk meilės vardo 85 
12:25 Neklausk meilės vardo 86 
13:00 paskolinta meilė 12 14:00 
Našlaitės 44 15:00 Svajoklė 44 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke 5 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 penktadie-
nis 21:00 Bėgte visą naktį (Run all 
Night, 2015)  23:20 Viskas ore!

06:35 Mentalistas 6 07:30 praga-
ro virtuvė 11 08:25 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 22 09:25 Teisingumo 
agentai 25 10:25 Kobra 9 11:25 
ekstrasensų mūšis 8 13:50 pra-

garo virtuvė 12 14:50 Sudaužytų 
žibintų gatvės 23 15:55 Teisingu-
mo agentai 26 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 10 18:30 Mentalistas 
7 19:30 Imtynės: amerikietiškos 
imtynės 29 20:30 Imtynės: ame-
rikietiškos imtynės 29 21:30 Snai-
peris. palikimas (Sniper: legacy, 
2014)  23:35 Atvira ugnis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Nik Bärtsch’s 
Ronin (kart.) 1 07:00 Mokytojų 
kambarys (kart.) 1/7 07:30 De-
tektyvė Miretė (kart.) 27 07:40 pa-
šėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 
33 07:50 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės (kart.) 
1/8 08:15 euromaxx (kart.) 200 
08:45 Vienuolynų kelias lietu-
voje (kart.) 4 09:15 labas rytas, 
lietuva 1377 12:00 Mano tėviškė 
(kart.) 11 12:15 ekspedicija “Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” (kart.) 1/1 
13:10 Daiktų istorijos (kart.) 1/8 
14:00 Neribotos žmogaus gali-
mybės (kart.) 2 14:30 leonardas. 
Žmogus, išgelbėjęs mokslą (kart.) 
15:25 ...formatas (kart.) 38 15:40 
Detektyvė Miretė (kart.) 28 15:50 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 
34 16:05 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 1/9 
16:30 laba diena, lietuva 1732 
18:00 Mokslo ekspresas (kart.) 
65 18:15 Giminės. Gyvenimas tę-
siasi (kart.) 4 19:00 Mano tėviškė 
(kart.) 11 19:15 Australijos lietuviai 
– tolimi ir artimi (kart.) 3 20:10 Kul-
tūros diena 1/212 20:30 panorama 
281 20:52 Sportas. Orai 281 21:00 
Nepagrįstai apkaltintas. Hario Vior-
co byla (kart.) (Unter anklage: Der 
Fall Harry Wörz, 2014)  22:30 Ge-
ra muzika gyvai. tuvių nacionalinio 
orkestro koncertas 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 921 07:30 Skorpi-
onas (kart.) 2/14 08:30 Rezidentai 
(kart.) 4/32 09:00 Sandėlių karai 
(kart.) 5/15 09:30 Topmodeliai 
(kart.) 20/2010 10:30 Simpsonai 
16/16 11:00 Simpsonai 16/17 
11:30 Univeras. Naujas bendri-
kas (kart.) 2/129 12:00 Univeras. 
Naujas bendrikas (kart.) 2/130 
12:30 Mikė (kart.) 1/8 13:00 Mikė 
(kart.) 1/9 13:30 Gelbėtojai (kart.) 
2/7 14:30 televitrina 13 15:00 
Skorpionas 2/15 16:00 CSI krimi-
nalistai 922 17:00 Univeras. Nau-
jas bendrikas 2/131 17:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 2/132 18:00 
Mikė 1/10 18:30 Mikė 1/11 19:00 
Gelbėtojai 2/8 20:00 Rezidentai 
4/34 20:30 Rezidentai 4/35 21:00 
Žinios 214 21:50 Sportas 1 21:58 
Orai 214 22:00 Bado žaidynės 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Čempionai 07:00 
Gluchariovas 2/36 08:00 Repor-
teris 08:50 Sportas 09:00 Lrytas 
tiesiogiai 10:00 Rojus 11:05 Žmo-
gus be praeities 12:10 Bruto ir Ne-
to 2/23 12:40 pamiršk mane 1/50 
13:10 pamiršk mane 1/51 13:40 
tV parduotuvė 13:55 Svarbiausia 
– įstatymas 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Kitoks pokalbis 17:00 Glu-
chariovas 2/42 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Šeimininkė 
1/2 20:00 Reporteris 20:23 Spor-
tas 20:30 Kitoks pokalbis 21:00 
Bruto ir Neto 2/25 21:30 Nusikal-
timas ir bausmė 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (kart.) 1 06:05 Gyve-
nimas (kart.) 5/15 07:00 Klau-
simėlis.lt (kart.) 17/19 07:25 
Jaunieji detektyvai ir Juodojo 
karaliaus prakeiksmas (kart.) 
(Die pfefferkörner und der Fluch 
des Schwarzen Königs, 2017)  
09:00 labas rytas, lietuva 96 
09:30 Žinios. Orai 209 09:35 
labas rytas, lietuva 96 10:30 
Žinios. Orai 209 10:35 Labas 
rytas, lietuva 96 11:30 Žinios. 
Orai 209 11:35 labas rytas, lie-
tuva 96 12:00 Nilas. Didingoji 
upė (kart.) 2 12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos (kart.) 1 13:50 
Džesika Flečer 9 14:35 Džesika 
Flečer 10 15:25 Klausimėlis.lt 
(kart.) 17/17 15:43 loterija “Ke-
no loto” 1820 15:45 Žinios. Orai 
521 16:00 Sveikinimų koncertas 
573 17:30 Žinios. Orai 496 18:00 
euromaxx 201 18:30 Vakaras 
su edita (kart.) 1/31 19:30 Sti-
lius (kart.) 23/12 20:25 Loterijos 
“Keno loto” ir “Jėga” 238 20:30 
panorama 1824 20:52 Sportas. 
Orai 496 21:00 Gražiausios po-
etų dainos 2/1 22:40 Antikvari-
ato paslaptys 9. atsisveikinimo 
žinutė (kart.) 

TV3
06:15 televitrina 34 06:30 Elena 
iš avaloro (kart.) 1/3 07:00 Ker-
šytojų komanda 1/48 07:30 Ala-
dinas 1/108 08:00 Elena iš Ava-
loro 1/4 08:30 Kempiniukas pla-
čiakelnis 1/104 09:00 Simpsonai 
12/11 09:30 Simpsonai 12/12 
10:00 Maisto kelias 2/6 10:30 
Bibliotekininkai 4/2 11:30 Kačių 
motina (Micimutr, 2011)  13:20 
Įpėdiniai (Descendants, 2015)  
15:45 Havajai 5.0 6/2 16:45 Eks-
trasensų mūšis 19/16 18:30 tV3 
žinios 215 19:17 tV3 sportas 1 
19:22 tV3 orai 215 19:25 Euro-
jackpot 31 19:30 Šuns tikslas 
(a Dog’s purpose, 2017)  21:25 
Iksmenai. pradžia. ernis (X-Men 
Origins: Wolverine, 2009)  23:40 
pavojingas susitarimas

 
06:25 tomas ir Džeris 46 06:35 
tomas ir Džeris 47 06:45 To-
mas ir Džeris 48 06:55 Įspūdin-
gasis Žmogus-voras 22 07:20 
Sveiki atvykę į “Veiną” 7 07:45 
Monstrai prieš ateivius 5 08:15 
Riterių princesė Nela 11 08:45 
tomo ir Džerio pasakos 2 09:15 
Ogis ir tarakonai 10 09:25 Ogis 
ir tarakonai 25 09:35 Ogis ir ta-
rakonai 26 09:50 ponas Bynas 
9 10:15 pabėgimas iš žemės 
planetos (escape from planet 
earth, 2013)  12:00 paskutinis 
drakonų nugalėtojas (the last 
Dragonslayer, 2016)  14:15 
Šnipė Harieta (Harriet the Spy, 
1996)  16:20 Šeimos savaitgalis 
(Family Weekend, 2013)  18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 Šunų viešbutis (Hotel for 
Dogs, 2009)  21:35 Zūlanderis 
2 (Zoolander 2, 2016)  23:40 
Kosminė stotis 76 

06:05 Kvailiai šėlsta 4 06:30 
Kvailiai šėlsta 5 07:00 Kvailiai 
šėlsta 6 07:30 Džiunglių prince-
sė Šina 27 08:30 Kvailiai šėlsta 
7 09:00 Lengvoji atletika: Lietu-
vos galiūnų čempionato atranki-
nis etapas 10:00 Geriausi šuns 

draugai 9 10:30 Gamtos stebu-
klas. Našlaičiai 1 11:40 Ekstre-
malūs išbandymai 3 12:10 Būk 
ekstremalas 11 12:40 Gordo-
nas Ramzis. Iki pragaro ir atgal 
3 13:40 policijos akademija 17 
14:35 ekstrasensų mūšis 12 
16:55 Muchtaras. Naujas pėd-
sakas 16 17:50 Nusikaltimų 
miestas 16 18:20 pavojingi kai-
mynai 1 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 Tuk tuk

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Duokim garo! 
(kart.) 18/21 07:30 Kelias (kart.) 
26/21 07:45 Krikščionio žodis 
(kart.) 25/6 08:00 aRtS21. Me-
no ir kultūros žurnalas 201 08:30 
Mažesnieji broliai. pranciškonų 
kelias lietuvoje (kart.) 5 09:00 
Mano mama gamina geriau! 
(kart.) 1/4 10:00 Į sveikatą! (kart.) 
1/15 10:30 Meno ritmai (kart.) 4 
11:00 pradėk nuo savęs (kart.) 
3/5 11:30 Mokslo sriuba (kart.) 
5/8 12:00 Šokio ir gyvos violon-
čelių muzikos spektaklis “Bolero 
– extended” 1 13:00 Žagarės 
vyšnių festivalis 2016 (kart.) 11 
14:00 XVII vaikų ir jaunimo mu-
zikos festivalis “Mes – pasaulis” 
1 15:20 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė (kart.) 20/17 15:50 Euro-
maxx (kart.) 200 16:20 Klauski-
te daktaro (kart.) 15 17:10 Stilius 
(kart.) 3 18:05 Istorijos detektyvai 
(kart.) 6/7 18:55 Daiktų istorijos 
(kart.) 1/5 19:40 Dauntono aba-
tija 4/6 20:30 panorama 282 
20:52 Sportas. Orai 282 21:00 
Deimantai amžiams (kart.) (Dia-
monds are Forever, 1971)  23:00 
Linksmos Grigorijaus Kanovi-
čiaus akys 1 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Can-
dy Crush (kart.) 1/110 07:30 
ledo kelias (kart.) 11/8 08:30 
Sandėlių karai (kart.) 5/16 09:00 
Nuo amato iki verslo 5/11 09:30 
Statybų gidas 5/48 10:00 Įspū-
dingiausios atostogų vietos 1/9 
10:30 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 26/39 11:00 Azi-
ja iš paukščio skrydžio (kart.) 1/3 
12:00 Jokių kliūčių! 1/101 13:00 
azija iš paukščio skrydžio 1/4 
14:00 Išlikimas 25/12 15:00 Ledo 
kelias 11/9 16:00 Iš peties 7/16 
17:00 Sandėlių karai 5/17 17:30 
Sandėlių karai 5/18 18:00 Ame-
rikos dievaitis 16/6 20:00 Miestas 
ar kaimas 1/5 21:00 Žinios 215 
21:50 Sportas 1 21:58 Orai 215 
22:00 Mančesteris prie jūros 

06:10 pasaulis iš viršaus 2/14 
06:35 Krepšinis: Krepšinio pa-
saulyje su Vidu Mačiuliu 07:03 
programa 07:04 tV parduotu-
vė 07:20 Lietuvos mokslininkai 
07:55 Vyrų šešėlyje 08:30 Vy-
rų šešėlyje 09:00 pasaulis iš 
viršaus 2/1 09:30 Vantos lapas 
10:00 Skonio reikalas 10:30 Ki-
toks pokalbis 11:00 laikykitės 
ten pokalbiai 14:00 Tu esi mano 
15:00 Tu esi mano 16:00 Žinios 
16:30 Baltijos kelias 17:00 Lai-
kykitės ten pokalbiai 18:00 Ži-
nios 18:30 pamiršk mane 1/37 
19:00 pamiršk mane 1/38 19:30 
pamiršk mane 1/39 20:00 Žinios 
20:30 Šviesoforas 1/33 21:00 
Šviesoforas 1/34 21:30 Nusi-
kaltimas ir bausmė 22:30 Žinios 
23:00 laikykitės ten pokalbiai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 labas rytas, 
lietuva 1375 06:30 Žinios. Orai 
341 06:37 labas rytas, lietuva 
1375 07:00 Žinios. Orai 341 07:10 
labas rytas, lietuva 1375 07:30 Ži-
nios. Orai 341 07:40 labas rytas, 
lietuva 1375 08:00 Žinios. Orai 341 
08:07 labas rytas, lietuva 1375 
08:30 Žinios. Orai 341 08:40 Labas 
rytas, lietuva 1375 09:00 Žinios. 
Orai 229 09:10 labas rytas, lie-
tuva 1375 09:20 Senis (kart.) 298 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
(kart.) 8/3 11:10 Komisaras Rek-
sas (kart.) 16/2 12:00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.) 20/17 13:00 
Klauskite daktaro (kart.) 4/84 13:58 
loterija “Keno loto” 1814 14:00 Ži-
nios. Orai 1065 14:15 laba diena, 
lietuva 1730 15:00 Žinios. Orai 
1113 15:10 laba diena, lietuva 
1730 16:00 Žinios. Orai 535 16:15 
laba diena, lietuva 1730 16:35 
Šimtas. trumpos istorijos apie dvi 
lietuvas (kart.) 31 16:40 ponių 
rojus 120 17:20 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 81 
17:30 Žinios. Orai 493 18:00 Kas ir 
kodėl? (kart.) 4/173 18:30 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/105 19:30 Mano 
mama gamina geriau! (kart.) 1/4 
20:25 loterija “Keno loto” 1815 
20:30 panorama 1821 21:00 Die-
nos tema 231 21:20 Sportas. Orai 
493 21:29 loterija “Jėga” 1304 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
“Dniepru per Ukrainą” (kart.) 4/17 
22:30 Dviračio žinios 3/15 23:00 
Kostiumuotieji 4/4 23:43 Kostiu-
muotieji 4/5 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3/39 06:55 
Simpsonai (kart.) 22/5 07:25 Simp-
sonai (kart.) 22/6 07:55 Atsargiai! 
Merginos (kart.) 4/62 08:25 Atsar-
giai! Merginos (kart.) 4/63 08:55 
Meilės sūkuryje 3121 10:00 pa-
slaptingas gyvenimas 1/9 11:00 
paslaptingas gyvenimas 1/10 
12:00 Svotai 201 13:00 pažadė-
toji 6/577 13:30 pažadėtoji 6/578 
14:00 pažadėtoji 6/579 14:30 pa-
žadėtoji 6/580 15:00 Simpsonai 
22/7 15:30 Simpsonai 22/8 16:00 
tV3 žinios 151 16:25 tV3 orai 151 
16:30 tV pagalba 11/63 18:30 
tV3 žinios 212 19:22 tV3 sportas 
1 19:27 tV3 orai 212 19:30 Atsar-
giai! Merginos 4/64 20:00 Atsargiai! 
Merginos 4/65 20:30 Kam ta meilė? 
2/19 21:00 tV3 vakaro žinios 121 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 
121 22:00 alinanti misija (attrition, 
2018)  22:25 Vikinglotto 31 23:50 
Kaulai 11/22 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 43 07:40 
tomas ir Džeris 44 07:50 Tomas 
ir Džeris 45 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris 120 08:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris 121 09:50 
Mirtis rojuje 7 10:55 Kandisė Re-
nuar 10 12:00 Neklausk meilės 
vardo 13:00 paskolinta meilė 10 
14:00 Našlaitės 42 15:00 Svajoklė 
42 16:00 labas vakaras, lietuva 
17:25 Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke 3 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 aklavietė 

06:35 Mentalistas 4 07:30 praga-

ro virtuvė 9 08:25 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 20 09:25 Teisingumo 
agentai 23 10:25 Kobra 7 11:25 
ekstrasensų mūšis 6 13:50 pra-
garo virtuvė 10 14:50 Sudaužytų 
žibintų gatvės 21 15:55 Teisingumo 
agentai 24 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 8 18:30 Mentalistas 5 19:30 
akloji zona 2 20:30 Kvailiai šėlsta 6 
21:00 pavojus iš kosmoso (Fallout, 
1999)  22:55 Gatvių kovotojas

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Bliuzo vakaras 
(kart.) 14 07:10 Mano tėviškė (kart.) 
8 07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 25 
07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
(kart.) 31 07:50 leksė ir lotė – šau-
niosios detektyvės dvynukės (kart.) 
1/6 08:15 pradėk nuo savęs (kart.) 
3/4 08:45 Vienuolynų kelias lietu-
voje (kart.) 2 09:15 labas rytas, 
lietuva 1375 12:00 Mano tėviškė 
(kart.) 9 12:15 aš – laidos vedėjas 
(kart.) 2/5 13:10 Kultūringai su No-
meda (kart.) 1/19 14:00 pradėk nuo 
savęs (kart.) 3/4 14:30 lecho Walę-
sos portretas (kart.) 15:25 ...forma-
tas (kart.) 36 15:40 Detektyvė Mi-
retė (kart.) 26 15:50 pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai (kart.) 32 16:05 Lek-
sė ir lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 1/7 16:30 laba diena, 
lietuva 1730 18:00 Mokslo eks-
presas (kart.) 63 18:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi (kart.) 2 19:00 
Mano tėviškė (kart.) 9 19:15 Didžio-
sios Visatos paslaptys su Morganu 
Frimanu (kart.) 3/10 20:00 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietuvas 
(kart.) 10 20:10 Kultūros diena 
1/210 20:30 panorama 279 21:00 
Dienos tema 173 21:20 Sportas. 
Orai 279 21:30 Žvaigždėta naktis  
23:05 Interneto valytojai 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 919 07:30 Skorpi-
onas (kart.) 2/12 08:30 Rezidentai 
(kart.) 4/31 09:00 Statybų gidas 
(kart.) 5/47 09:30 Topmodeliai 
(kart.) 20/2008 10:30 Simpsonai 
16/12 11:00 Simpsonai 16/13 11:30 
Univeras. Naujas bendrikas (kart.) 
2/125 12:00 Univeras. Naujas 
bendrikas (kart.) 2/126 12:30 Mi-
kė (kart.) 1/4 13:00 Mikė (kart.) 1/5 
13:30 Gelbėtojai (kart.) 2/5 14:30 
televitrina 13 15:00 Skorpionas 
2/13 16:00 CSI kriminalistai 920 
16:55 Univeras. Naujas bendri-
kas 2/127 17:30 Univeras. Naujas 
bendrikas 2/128 18:00 Mikė 1/6 
18:30 Mikė 1/7 19:00 Gelbėtojai 
2/6 20:00 Rezidentai 4/32 20:30 
Žinios 151 20:58 Orai 30 21:00 
Eragonas 23:05 aukščiausia pa-
vara 18/1807 

06:13 programa 06:14 tV parduo-
tuvė 06:30 Skonio reikalas 07:00 
Gluchariovas 2/34 08:00 Repor-
teris 08:50 Sportas 09:00 Lrytas 
tiesiogiai 10:00 Rojus 11:05 Žmo-
gus be praeities 12:10 Bruto ir Ne-
to 2/21 12:40 pamiršk mane 1/47 
13:10 pamiršk mane 1/48 13:40 
tV parduotuvė 13:55 Svarbiausia 
– įstatymas 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 Glu-
chariovas 2/40 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:55 Miškinis 4/40 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 Lietuva tiesiogiai 21:00 Bru-
to ir Neto 2/23 21:30 pamiršk ma-
ne 1/53 22:00 pamiršk mane 1/54 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas 
23:30 Lrytas tiesiogiai   
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PERKAME MIŠKĄ
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

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

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.

Neturintis žalingų įpročių vyras 
1 k. bt. arba kambarį Jiezne, 
Birštone arba Prienuose. Tel. 8 
648 13287.

Automobiliai, dalys

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

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

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

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

AUTOMOBILIŲ 
SUPIRKIMAS 

Audi 100, A6, 80; Opel 
Vectra, Astra; Volkswa-
gen Golf, Passat, Vento, 
Sharan; Mercedes Benz; 
Tik benzininiais varikliais. 

Tel. 8 607 35434.
Žemės ūkis

Parduoda
Dvi bičių šeimas su aviliais. Tel. 8 
654 17203.

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

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.

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

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
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.

NUKelta Į 14 p. 

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 7 d. 10.00 val. 
vyks žemės sklypo (kad. Nr. 6950/0019:0239), esančio 
Prienų r. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., pakartotinis ri-
bų ženklinimas. Prašome gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6950/0019:0142) savininkus, jų įgaliotus asmenis arba ki-
tus suinteresuotus asmenis, kurie neatvyko į žemės sklypo 
(kad. Nr. 6950/0019:0239) ribų ženklinimą, vykusį 2019 
m. gegužės 24 d., atvykti į pakartotinį šio žemės sklypo ri-
bų ženklinimą.

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.

6 sav. paršelius. Tel. 8 608 
30941.

7 sav. veršelį auginimui. Tel. 8 
674 02033.

Karves (2 veršių ir 4 veršių) ir tely-
čias įvairaus amžiaus Stakliškėse. 
Tel. 8 676 90392.

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.

Šieną „kitkomis” ir bulvių rūšiuo-
tuvas. Tel. 8 615 90307.

Sausą šieną, šienainį, šiaudus 
ritiniais nemažiau 38 vnt. Atveža. 
Tel. 8 698 78024.

Kombainą  „Niva SK-5“. Grūdus: 
kvietrugius ir miežius. Tel. 8 671 
27089.

Vienvagį ir dvivagį plūgelius (po 
70 eur); 4 naujus rusiško fronta-
linio krautuvo KUN hidraulinius 
cilindrus. Tel. 8 688 18814.

Perka

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

Perku didelę kiaulę (nuo 150 kg). 
Tel. 8 607 41967.

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

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.

Namus

Namą (5 kambarių) (112,52 kv. 
m, 10 a žemės) Martišiaus g. 6, 
Prienuose. Arba keičia į 1 k. bt. 
Tel. 8 601 30392.

Gyvenamąjį namą (66 kv. m, 18 a. 
žemės, vietinis centrinis šildymas, 
vandentiekis, kanalizacija), mūri-
nį garažą ir tvartą Prienuose. Tel. 
8 607 59331.

Sodybas, sodus

Sodą netoli Prienų, SB „Kalnai“. 
Kaina 6300 Eur. Tel.: 8 688 45635, 
8 319 52779.

Nekilnojamas turtas
Vietiniai sertifikuoti nekilnojamo-
jo turto agentūros „21Amžius“ 
brokeriai parduos Jūsų butą, 
namą, žemę už aukščiausią rin-
kos kainą! Išsamios nemokamos 
konsultacijos telefonu, įvertini-
mas atvykus į vietą, dokumentų 
sutvarkymas. Dalyvaujame pa-
tvirtinant sandorius pas notarą. 
Tel. Prienuose 8 683 91121.

Parduoda

1 kambario butus
1 k. bt. (bendrabučio tipo) (25,64 
kv. m, II a., kaina sutartinė) V. Krė-
vės pr., Kaune. Tel.: 8 601 14665; 
8 672 02288.

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“).

Vargina įaugantys nagai, skylantys 
kulnai ar skausmingos nuospaudos?

Nori atsikratyti nagų grybelio?
Sunku prižiūrėti  

kojų nagus?
Taip pat higieninis  

pedikiūras/manikiūras  
(su lakavimu) Jūsų patogumui.

Registracija  
Tel. 8 627 28488, Prienai. 

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 7 d. 11.00 val. 
vyks žemės sklypo (kad. Nr. 6950/0019:0333), esančio 
Prienų r. sav., Veiverių sen., Skriaudžių k., pakartotinis ri-
bų ženklinimas. Prašome gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6950/0019:0430) savininką, jo įgaliotą asmenį arba kitus 
suinteresuotus asmenis, kurie neatvyko į žemės sklypo 
(kad. Nr. 6950/0019:0430) ribų ženklinimą, vykusį 2019 
m. gegužės 24 d., atvykti į pakartotinį šio žemės sklypo ri-
bų ženklinimą.

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 7 d. 12.00 val. 
vyks žemės sklypo (kad. Nr. 6928/0001:0072) esančio 
Prienų r. sav., Veiverių sen., Šmurų k., pakartotinis ribų 
ženklinimas. Prašome gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
6928/0001:0018) savininkus, jų įgaliotus asmenis arba ki-
tus suinteresuotus asmenis, kurie neatvyko į žemės sklypo 
(kad. Nr. 6928/0001:0072) ribų ženklinimą, vykusį 2019 
m. gegužės 24 d., atvykti į pakartotinį šio žemės sklypo ri-
bų ženklinimą.

Neatvykus į aukščiau nurodytos žemės sklypo bendros 
ribos ženklinimą, su paženklintos žemės sklypo ribos fra-
gmentu (iškarpa) bus galima susipažinti bei pareikšti pasta-
bas matininko darbo adresu: Puntuko g. 17-2, 44140 Kauno 
m., 30 dienų nuo žemės sklypo bendros ribos pakartotinio 
ženklinimo. Suinteresuotus asmenis prašau paskambinti: 
tel. +37067653393 arba rašyti elektroninio pašto adresu: 
vincas.zakarauskas@gmail.com
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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.

Remontuojame butus Prienuose 
ir Birštone, dirbame atsakingai ir 
kruopščiai. Tel. 8 671 14527.

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) atlie-
ka vidaus bei lauko apdailą. Taip 
pat gipso montavimas, glaisty-
mas dažymas, plytelių klijavimas, 
parketlenčių dėjimas, lauko len-
telių kalimas, langų apdaila ir kiti 
darbai. Tel. 8 602 06379.

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.

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.

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

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

Šulinio, kanalizacijos žiedų ga-
myba, pardavimas, kasimas, 
pristatymas. Tel. 8 639 23035, 8 
651 55925 (Povilas).

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.

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

Pripučiamų batutų, atrakcionų,  
palapinių ir šventinės įrangos 
nuoma. Tel.: 8 657 57395, 8 680 
82272,  www.7verslai.lt

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
mob. tel.: (� ���)77��7, (� ��0) ��7��.

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.

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). 

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 ir pigiai 2 spintas, 2 lovas, 
2 patalynės spinteles, veidrodį, 
sekciją, televizoriaus staliuką ir 
2 žurnalinius staliukus. Tel. 8 614 
24619. 

Pigiai ketaus radiatorius (įvairaus 
skaičiaus sekcijų radiatoriai, 1,50 
Eur/1 sekcija, iš viso 60 sekcijų). 
Tel. 8 612 15436.

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.

 

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.

Remontuoju 
„Belarus“, „MTZ“, 
„T25“ traktorius. 
Tel. 8 678 04550.

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.

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.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

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

Įmonei reikalingas elektrikas, 
turintis darbo patirties. Tel. 8 
698 46063.

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

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

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

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.

Užjaučia

Norėtume, kad mūsų 
žodžiai būtų dideli,

Kad sielvarte sušildytų, 
paguostų,

Gyventi šauktų vėl be 
sopulio širdy, 

Ir ašaras nušluostytų 
nuo skruostų.

Dėl Tėčio mirties nuošir-
džiai užjaučiame  
Rimą Stadalių  
ir artimuosius. 

UAB „Prienų butų 
ūkis“ kolektyvas

 

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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REKLAMA

HOROSKOPAS
Liepos 29 - rugpjūčio 4 d.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

DAINININKĖ AISTĖ PILVELYTĖ
stichija: Ugnis
Planeta: saulė

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

spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje nesiimkite radi-
kalių veiksmų remdamasis vien tik 
nuogirdomis - jūsų gauta informacija 
veikiausiai bus klaidinga. Šią savaitę 
taip pat teks ieškoti kompromiso tarp 
laisvės troškimo ir karjeros reikalų. Jei 
mokėsite išreikšti tikruosius svo jaus-
mus, asmeniniai santykiai savaitgalį 
tikriausiai susitvarkys.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Pirmadienį ir antradienį padėkite 
draugams susidoroti su jų problemo-
mis. Jūsų originalus požiūris sužavės 
daugelį. Savaitės viduryje tikriausiai 
turėsite sunkumų pats, tad taupykite 
nervus ir sveikatą. Šeštadienį raskite 
laiko buičiai sutvarkyti ir save pale-
pinti. Visą šią savaitę būsite nuolat 
apsuptas žmonių, bet tai tikriausiai 
jums patiks.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Pirmosiomis savaitės dienomis bus 
patogiausia šeimai ar kolektyvui pra-
nešti apie savo naujus planus ar idė-
jas. Savaitės viduryje būsite nusiteikęs 
filosofiškai, o gal romantiškai. Labiau 
pasitikėkite intuicija. Jei būsite per-
nelyg emocingas ir neatidus artimie-
siems, savaitgalį galite turėti proble-
mų šeimoje.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje susikaupimas ir vi-
dinė disciplina padės įveikti visas kliū-
tis. Jei būsite sąžiningas ir dalykiškas, 
trečiadienį ar ketvirtadienį galite su-
daryti pelningą verslo sandėrį. Žmo-
nėms, turintiems finansinių proble-
mų, padėkite protingu patarimu, bet 
pinigų neskolinkite.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje užsiimkite veikla, 
žadančia asmeninės naudos. Trečia-
dienį ir ketvirtadienį galimas lengvas 
romanas. Venkite kivirčų, stenkitės 
bendrauti tik su bendraminčiais. Sa-
vaitgalio išvykoje ar kelionėje veikiau-
siai susirasite naujų draugų. Apskritai, 
savaitė praeis puikiai, jei tik sugebėsite 
pasirinkti tinkamą kompaniją.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje veikiausiai 
būsite kiek irzlus ir prastai nusiteikęs, 
tad didelė tikimybė, kad susikivirčysite 
su šeimos nariais ar artimais draugais. 
Meilės santykių krizė ypač išryškės tre-
čiadienį ar ketvirtadienį. Turėtumėt 
pagaliau išmokti laiku užmiršti ir atleis-

ti. Penktadienio vakarą ir šeštadienį 
pasistenkite praleisti ne namie.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Organizuoti derybas dėl labai svarbių 
jums dalykų pasistenkite pirmadienį 
arba antradienį. Labai tikėtina, kad 
sugebėsite padėti solidų pamatą atei-
čiai. Nevenkite kelionės savaitės vidu-
ryje. Linksmindamasis draugų kompa-
nijoje savaitgalį, nepasišaukite sumo-
kėti už visus - populiarumą jūs sugeba-
te užsitarnauti ir kitais būdais.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Pirmosiomis savaitės dienomis ti-
kriausiai sutiksite žmones, turėsian-
čius didelės įtakos jūsų ateičiai, bet 
nepersistenkite bandydamas pada-
ryti jiems įspūdį. Savaitės viduryje 
artimam draugui prireiks jūsų pa-
galbos. Penktadienį ir šeštadienį ti-
kėtini nemalonumai namuose. Pa-
sistenkite būti supratingesnis ir ne 
toks kritiškas.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Meilės reikalai savaitės pradžioje eisis 
nekaip. Kol kas susilaikykite nuo radi-
kalių sprendimų. Trečiadienį ir ketvir-
tadienį veikiausiai teks spręsti giminai-
čių problemas. Prireiks jūsų patyrimo 
ir specialaus išmanymo. Savaitgalį pa-
sistenkite kur nors išvykti, tik venkite 
vietų, kur galėtų būti pavojinga.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Per tarnybinius reikalus užmegsite 
naujų ryšių, tvirtės ankstesnės pažin-
tys. Savaitės viduryje didelė tikimybė 
pasielgti neapgalvotai ar net kvailai. 
Kirpkite tik devynis kartus pamata-
vęs. Penktadienį draugai ar giminai-
čiai gali pasiūlyti įdomių idėjų, kaip 
praleisti savaitgalį.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Pirmoje savaitės pusėje pasistenki-
te nesikišti ne į savo reikalus, net jei 
jūsų to ir prašytų. Savaitės viduryje 
kaip reikiant įkyrės draugai ar gimi-
naičiai, besistengiantys užtempti jus 
ant savo kurpalio. Būkite mandagus, 
bet neperkalbamas. Nėra jokių prie-
žasčių, kodėl turėtumėte išsukti iš 
savojo kelio.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Pirmoje savaitės pusėje jokiu būdu 
niekam neskolinkite nei daiktų, nei pi-
nigų - jų nebeatgausite. Apskritai būsi-
te linkęs išlaidauti, ypač antroje savai-
tės pusėje. Dėl viršvalandžių, praleistų 
darbe, gali kilti konfliktas šeimoje.

Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė šią  

sunkią netekties valandą.
 

Mirus  
Almantui Vaišniui  

nuoširdžiai užjaučiame 
artimuosius. 

„Naujojo Gėlupio“  
redakcija

 

Renginiai

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Liepos 27–28 dienomis – Veiverių 
seniūnijos vasaros šventė. Lie-
pos 27 d. 9.00 val. – Seniūnijos 
gyventojų bėgimas „Veiva 2019“. 
10.00 val. – Sportinės varžybos: 
gatvės krepšinis 3x3, tritaškių 
metimo varžybos Veiverių seniū-
nijos pereinamajai taurei laimėti, 
futbolo varžybos Veiverių seniū-
nijos pereinamajai taurei laimėti 
(Veiverių T. Žilinsko gimnazijos 
stadione).  11.00 val. – Šaškių ir 
šachmatų turnyras Veiverių A. 
Kučingio meno mokykloje. 16.00 
val. – Šventinė popietė vaikams. 
Linksmos pramogos, piešimas ant 
veidukų, estafetės su klubu „Veiva“, 
atrakcijos, kūrybinės dirbtuvės su 
Kristinos kūrybos namučiais. Ma-
žųjų koncertas, ponio pasirodymas 
su klubu „Mes kitaip“. 16.00 val. 
– Prienų r. savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro sveikatinimo 
akcija „Sveikata – didžiausias 
turtas“. 16.00 val. – Lietuvos šaulių 
sąjungos Vytauto Didžiojo šaulių 
2-osios rinktinės Prienų 206-osios 
kuopos Veiverių ir Skriaudžių 
būreliai pristato savo veiklą. Šau-
dymas iš pneumatinio šautuvo, 
ekipiruotės pristatymas.  18.00 
val. – Iniciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir Atviros jaunimo erdvės 
„Prienas“ pristatymas. 19.00 val. 
– Sportinių varžybų nugalėtojų 
apdovanojimai, vakaro koncertas. 
Dalyvauja Dusetų dailės galerijos-
kultūros centro Antazavės jaunimo 
folklorinis ansamblis „Ramtatūris“, 
Karolina Gustaitytė, Veiverių KLC 
vokalo studija „Cukraus pudra“, 
grupė „Evara“, grupė „Du Donatai“, 
ugnies šou, šventinis fejerverkas. 
Liepos 28 d.  12.00 val. – Šv. Onos 
atlaidai Veiverių šv. Ludviko bažny-
čioje. Po šv. Mišių – Agapė Veiverių 
A. Kučingio meno mokyklos kie-
melyje. Koncertas. 

Kūrybos festivalis „Dpoezijos Šaltinis 2019“
Poetams dovanojęs 

savo pasagas - 
Pegasas gali likti 

basas
Festivalio tradicija - net ke-

lios scenos skirtos poezijos 
skaitymams. Poezijos gur-
manai galės mėgautis „Fote-
lio scenoje“ skaitoma poezija: 
Elena Karnauskaitė, Paulius 
Norvila, Mindaugas Valiukas, 
Liutauras Degėsys, Marius 

Burokas, Jurgita Jasponytė, 
Simonas Bernotas. Bus ir atvi-
ro mikrofono scena, tai  muzi-
kuojantiems ir poezijai skir-
tas rytas, priešpietis, popietė, 
o didžiausiems romantikams 
- meilės lyrika po žvaigždė-
mis. Svajingi performatyvio-
sios poezijos skaitymai virs 
slemerių varžybomis su kovos 
randais: kirčiai ir galūnės, ku-
riose aštrialiežuviai poezijos 
asai susirems ir plaksis slemo 
scenoje.

Teatras vaikams
Festivalio kūrybinėje aplin-

koje vyks netgi du teatralizuo-
ti pasirodymai vaikams. Tru-
pė GyviTeatre pristatys naujai 
sukurtą, gyvai atliekamą miu-
ziklą vaikams ir visai šeimai - 
„Sveikinu Tave Su!“, o bardai 
Jonas Baltokas ir JieDu kvies 
į kelionę, kuri niekada nepra-
ilgsta – teatralizuotą koncertą 
mažiesiems - „Ar jau atvažia-
vom?“.

Tarptautinis meno 
simpoziumas 

„Mėlynas šuo“
Šiemet prie Dpoezijos šal-

tinio prisijungė neseniai įkur-
ta nepriklausoma meno bei 
kultūros platforma „Mėlynas 
šuo” į simpoziumą pakvie-
tusi būrį žinomų Ukrainos ir 
Lietuvos dailininkų. Simpo-
ziumo meno veidai: Katerina 
Bilietina, Valentina Ivanova, 

Konstantinas Afanasijievas, 
Oksana Boiko, Vadimas 
Suvorovas, Zlata Šišman 
(Ukraina) ir Jurgita Rance-
vienė, Živilė Vaičiukynienė, 
Erika Petunovienė (Erica 
Ayte), Inga Lelevičiūtė Že-
maitienė (Lietuva). Meno 
simpoziumas prasidės dar 

iki festivalio, liepos 27 dieną. 
Kūrėjai simpoziumo metu su-
kurs ne tik šiaudinį šių metų 
festivalio simbolį trijų metrų 
- Grojančią Lapę, taip pat jie 
žada dekoruoti išties įspūdin-
gų gabaritų festivaliui skirtą 
vėliavą. Dailininkai ekspo-
nuos tapybos parodą bei ves 
kūrybines dirbtuves.

Amatai, dirbtuvėlės
Atvykusių su vaikais lauks 

maloni staigmena būrys liau-
dies menininkų ir dailininkų 
profesionalų, kurie pamokins 
savo amato gudrybių – lipdy-
mo, karpymo, piešimo, pyni-
mo, sodų rišimo. Keramikas 
Virgilijus Bespalovas ekspo-
nuos mini parodą - ,,Skam-
bantys gyvybės sodai”. Pa-
mokins lipdyti vieną seniausių 
pasaulyje simbolių - žuvį. Fo-
tografas Artūras Šeštokas pa-
demonstruos unikalų fotogra-
fijos būdą – šlapio kolodijaus. 
Tėveliai galės patikrinti žinias 
muzikiniame protmūšyje su 
Justinu Žilinsku.

Lankytojai turės galimybę 
žaisti petankę, veiks batutas, 
Šalia renginio vietos kils ir 
leisis ultralengvieji lėktuvai. 
Vyks parodomosios tikrų ri-
terių kovos, kuriose poezijos 
tik tiek, kiek galima prisuokti 
apie trubadūrus ir bardus, šir-
dies damas ir garbės kodek-
są. Festivalio pabaigoje bus 
simboliškai sudeginta daili-
ninkų sukurta šiaudinės lapės 
skulptūra.

Renginys nemokamas. Sve-
čių patogumui: vieta praustis, 
paruošta lauko virtuvėlė po 
stogine: elektrinė viryklė, šal-
tas vanduo, virdulys.

Kontaktai ir programa: 
https://saltinis.dpoezija.lt/lt/. 


Šių metų rugpjūčio 2 
- 4 d. Sodriais miškais 
apaugusio Dubysos 
regioninio parko pašonėje, 
Daugoduose, vyks 
kasmetinis, draugiškas 
šeimoms bei kūrėjams 
muzikos, poezijos, teatro 
bei dailės festivalis 
Dpoezijos šaltinis.

Du vakarus iš eilės gros 
daugiau nei dvidešimt atli-
kėjų bardų:  Darius Žvirblis, 
Giedrius ir Agnė Arbačiaus-
kai, Baltasis Kiras, Andrius 
Zalieska (Zala), Justinas Ži-
linskas. Pasirodys daugybė 
šeimyninių duetų: Mindaugas 
Valiukas ir Valda Bičkutė –Va-
liukienė, Evelina ir Gytis Ši-
melioniai, Irma ir Povilas Že-
maičiai, Juozapas Liaugaudas 
ir Giedrė, JieDu (Vilija ir Ra-
mūnas Šepučiai). Neoficialiu 
festivalio himnu tapusią dainą 
„Lapė“ atliks Jonas Baltokas ir 
JieDu, grupė Medus ir kiti.

Festivalis jau kelinti metai 
įtvirtina tradiciją kviesti užsie-
nio atlikėjus. Šiemet atvyks-
ta atlapaširdžiai ukrainiečiai 
Очеретяний кіт („Nendrių 
katinas“).

Dpoezijos scena jau dešim-
ti metai iš eilės tampa tram-
plinu kuriantiems. Kūrybos 
sujungta bardų bendruomenė 
leidžia albumus, dalyvauja 
projektuose, koncertuoja. Šių 
metų Šaltinyje išgirsite Do-
milę Kirstukaitę, Andrių Jo-
kubauską, Gintarių ir Aurėją, 
Gabrielę Pukelytę,  Andriejų 
Radčenko, Darių Leveckį ir 
Rytą Germanavičių,  Giedrių 
Čiurinską, Valerijų Šerelį, Vi-
liją Radvilę, Dovilę Karpiūtę, 
Aldoną Stankutę (ex grupės 
Deficitai narė).
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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 – 
TROMBONAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

1��0m. liepos 27 d.: Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės ka-

riuomenė laimėjo medininkų mūšyje prieš 
kryžiuočius;

1919m. liepos 27 d.: nustatyta an-
troji Lietuvos-Lenkijos demar-

kacijos linija.

1���m. liepos 27 d.: Anglų jūrininkas 
valteris reilichas atvežė iš virdži-

nijos į Angliją tabaką, o seras Tomas Heriotas 
iš Kolumbijos į Europą – pirmąją bulvę.

1���m. liepos 28 d.: padėtas kerti-
nis Kauno rotušės pastato pa-

matų akmuo.

1979m. liepos 28 d.: Klaipėdoje atida-
rytas Lietuvos jūrų muziejus.

191�m. liepos 28 d.: Austrija-vengrija 
paskelbė serbijai karą, tuo pradė-

dama Pirmąjį pasaulinį karą.

1���m. liepos 29 d.: Anglijos karo 
laivynas nugalėjo Ispanijos Ne-

nugalimąją Armadą.

�00� m. liepos 29 d.: Astronomai 
atrado 10-ąją saulės sistemos 

planetą.

19�0 m. liepos 30 d.: Lietuvos ka-
riuomenė įjungta į raudoną-

ją armiją.

1991m. liepos 30 d.: rusija pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę.

1991 m. liepos 31 d.: medininkų pa-
sienio poste omonininkai nužudė 

7 Lietuvos pareigūnus.

1�9� m. liepos 31 d.: Kolumbas atra-
do Trinidadą.

1��� m. liepos 31 d.: valensijoje (Is-
panija) įvykdytas paskutinis in-

kvizicijos mirties nuosprendis.

1919 m. liepos 31 d.: vokietijos Na-
cionalinis susirinkimas priėmė 

veimaro konstituciją.

19��  m. liepos 31 d.: vokietijos Na-
cionalsocialistų partija laimėjo 

�7,7 % visų balsų ir tapo didžiausia reich-
stago frakcija.

19�� m. liepos 31 d.: įkurta malaizi-
jos valstybė.

19�� m. liepos 31 d.: jungtinė Kara-
lystė uždraudė rūkalų reklamą 

per televiziją.

1��� m. rugpjūčio 1 d.: Kuršo vys-
kupas pasirašė Klaipėdos pilies 

steigimo aktą.

1���m. rugpjūčio 1 d.: švedai užėmė 
sustiprintą Ukmergės maršalkos 

g. rajeckio Čedasų dvarą.

19��m. rugpjūčio 1 d.: steigiamasis 
seimas priėmė pirmąją nepri-

klausomos Lietuvos valstybės konstituciją.

177�m. rugpjūčio 1 d.: anglų moks-
lininkas Džozefas Pristlis pirmą 

kartą išgavo grynąjį deguonį.

177� m. rugpjūčio 1 d.: Hamburge 
(vokietija) pradėjo veikti pirmieji 

taupomieji bankai.

179�m. rugpjūčio 1 d.: Prancūzijo-
je įvesta metrinė matų siste-

ma. vėliau ji tapo pasaulinės matų sistemos 
pagrindu.

191�m. rugpjūčio 1 d.: vokietija pa-
skelbė karą rusijai.

19��m. rugpjūčio 1 d.: Antrojo pasau-
linio karo metu Armija krajova 

pradėjo varšuvos sukilimą.

Lošimas 
Nr. 1376

2019-07-24

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 25, 27, 31, 
39, 40, 42

Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 5760112.50€    0
6 451654.50€ 0
5+1 28319.50€ 1
5 647.00€ 4
4+1 75.50€ 41
4 10.50€ 197
3+1 5.00€ 576
3 1.50€ 4048
2+1 1.25€ 4599
2 0.75€ 30790

KITO TIRAŽO PROGNOzĖ: 7,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Liepos 27 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:18
leidžiasi 21:32

Dienos ilgumas 16.14
Delčia (25 mėnulio diena)

Natalija, Panteleonas, Žintau-
tas, Svalia, Sergijus

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, saulėgrąžas, smidrus, 
kopūstus (ir žiedinius), sėjamą-

sias gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 28 d.
SEKMADIENIS

Pasaulinė Hepatito diena 
Jūros ir Žvejų diena 

Saulė teka 05:20
leidžiasi 21:30

Dienos ilgumas 16.10
Delčia (26 mėnulio diena)

Ada, Inocentas, Nazarijus, Vy-
taras, Augmina, Nazaras, Vytas

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, saulėgrąžas, smidrus, 
kopūstus (ir žiedinius), sėjamą-

sias gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Liepos 29 d.
PIRMADIENIS

Šv. Morta, Griaustinio diena 
Saulė teka 05:21
leidžiasi 21:28

Dienos ilgumas 16.07
Delčia (27 mėnulio diena)

Beatričė, Faustinas, Feliksas, 
Morta, Simplicijus, Mantvydas, 

Mantvydė, Laimis
Tinkamas laikas sėti: 

lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

salierus, smidrus, kopūstus (ir 
žiedinius), sėjamąsias gėles.

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

kaupti vaisius.

Liepos 30 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 05:23
leidžiasi 21:27

Dienos ilgumas 16.04
Delčia (28 mėnulio diena)

Abdonas, Nortautas, Radvilė, 
Donatilė

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 

porus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Liepos 31 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:25
leidžiasi 21:25

Dienos ilgumas 16.00
Delčia (29 mėnulio diena)

Elena, Ignacas, Sanginas, Vy-
kintė, Ignotas

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, kalendras, pankolius, 
žirnius, pupeles, rozmarinus, 
bazilikus, mairūnus, porus, 

česnakus, laiškinius svogūnus, 
pomidorus, moliūgus, pati-

sonus, baklažanus, vijoklines 
gėles.

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

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 1 d.
KETVIRTADIENIS

Klaipėdos miesto gimtadienis 
Saulė teka 05:27

leidžiasi 21:23
Dienos ilgumas 15.56

Jaunatis (0 mėnulio diena)
Bartautas, Bartautė, Almeda

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus, laiškinius svogūnus, 

pomidorus, paprikas.
Sode, darže: 

tinkamas laikas šaldyti vaisius, 
netinkamas laikas tręšti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+20 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+22 KAUNO MARIOS 
+19 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 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. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8374 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8190 nSv/val. 

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