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Liepos 28 d. Veiverių A. 
Kučingio menų mokyklos 
kiemelyje baigėsi porą 
savaičių trukusi Veiverių 
seniūnijos vasaros šventės 
fiesta.

Veiveriškiai šios vasaros 
šventę pradėjo dar liepos 13 
d. 20 kilometrų žygiu aplink 
Veiverių kraštą. Pėsčiųjų žy-
gio, skirto Veiverių kraštui ir 
vietovardžiams pažinti, metu 
įvairaus amžiaus vietos gy-
ventojai ir seniūnijos svečiai 
aplankė keturias seniūnijos 
gyvenvietes. Pradėję žygį 
Juodbūdyje, jie aplankė už 5 
kilometrų esančią Leskavą ir 
linksmai leido laiką čia esan-
čiame klubo „Mes kitaip“ žir-
gyne bei hipodrome, kuriame 
ne tik galėjo pailsėti, bet ir pa-
jodinėti žirgais. Aplankyti ir 
už panašaus atstumo esantys 
Skriaudžiai, o vėliau ir Vei-
veriai. Iš Veiverių žygeiviai 
grįžo Juodbūdį, taip uždary-
dami ratą, jungiantį didžiąsias 
seniūnijos gyvenvietes.

Liepos 14 d. seniūnijos gy-
ventojai ir svečiai jau rinkosi 
į sekmadienines šv. Mišias 
Veiverių Šv. Liudviko baž-
nyčioje. Po šv. Mišių pasau-

lyje gerai žinomas sakralines 
giesmes sakralinės muzikos 
koncerte „Tekyla širdys mūs 
aukštyn“ visiems dovanojo 
Kauno Juozo Gruodžio kon-
servatorijos atlikėjo raiškos 
(dainavimo) mokytoja, Kau-
no valstybinio choro daini-
ninkė Neringa Navikauskaitė 
ir vargonininkas, Šakių rajo-
no meras Edgaras Pilypaitis. 
Jiems talkino Vytauto Didžio-
jo universiteto Muzikos aka-
demijos Fortepijono katedros 
lektorė, Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Kauno 
fakulteto Vokalinio dainavi-
mo katedros koncertmeiste-
rė, Kauno 1-osios muzikos 
mokyklos koncertmeisterė, 
Kauno valstybinės filharmo-
nijos Kauno valstybinio cho-
ro koncertmeisterė Beata An-
driuškevičienė.

Liepos 18 d. Skriaudžių 
buities muziejuje vyko „Nak-
tišokiai“, kur visi dalyviai tu-
rėjo galimybę išmokti liau-
diškų šokių. Tiesa, dauguma 
šokėjų jau puikiai mokėjo 
šokti šiuos šokius, tad šokėjų 
poros čia sukosi iki pat sau-
lėlydžio. 

Liepos 21 d. seniūnijos gy-
ventojai rinkosi Juodbūdyje 
į bendras vaišes „Prie balto 
stalo“. Tiesa, buvo ne tik vai-
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Veiverių seniūnijos vasaros 
šventės renginius vainikavo 
gardus duonos kvapas

Pagal Lietuvos Respubli-
kos vidaus reikalų ministeri-
ja informaciją, nuo 2019 m. 
liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos 
Respublikos Seimo priimtas 
Lietuvos Respublikos ben-
drojo pagalbos centro įstaty-
mo Nr. IX-2246 2, 10, 15, 16 
straipsnių, trečiojo skirsnio ir 
priedo pakeitimo įstatymas, 
kuriuo vadovaujantis nuo lie-
pos 1 d. telefono numeris 112 
yra vadinamas skubiosios 
pagalbos tarnybų telefono 
numeriu 112. Pervadintas jis 
todėl, kad žmonėms būtų len-
gviau orientuotis ir kiekvie-
nas žinotų, jog paskambinęs 
šiuo numeriu sulauks skubios 
– policijos, priešgaisrinės 
gelbėjimo pajėgų, greito-
sios medicinos pagalbos tar-
nybos ir aplinkos apsaugos 
pajėgų – pagalbos, o nebus 
atsakoma į įvairias užklau-
sas, neatitinkančias numerio 

112 – tik tiems atvejams, kai reikalinga 
skubi policininkų, ugniagesių gelbėtojų, 
greitosios medicinos pagalbos darbuotojų 

ar aplinkosaugininkų pagalba įvykio vietoje

paskirties.
Tikimasi, kad įsigalio-

jus įstatymui ir pasikeitus 
numerio 112 pavadinimui, 
visuomenė ilgainiui įsidė-
mės, jog numeris yra skirtas 
tik tiems atvejams, kai rei-
kalinga skubi policininkų, 
ugniagesių gelbėtojų, grei-
tosios medicinos pagalbos 
darbuotojų ar aplinkosaugi-
ninkų pagalba įvykio vietoje. 
Prireikus avarinių tarnybų, 
komunalines paslaugas tei-
kiančių įmonių, kitų telefono 
numerių, juos galima sužino-
ti paskambinus visą parą vei-
kiančiu trumpuoju informaci-
jos numeriu 1588.

Prienų r. savivaldybės 
informacija 

Nuo ketvirtadienio 
elektronikos prekėms 
– mobiliesiems 
telefonams, planšetėms, 
nešiojamiesiems 
kompiuteriams bei 
standiesiems diskams 
– pradedama taikyti 
atvirkštinio PVM tvarka, 
kai mokestį moka ne 
pardavėjas, o pirkėjas. 
Eiliniams pirkėjams 
pokyčiai netaikomi. 

Valstybinė mokesčių ins-
pekcija (VMI) pažymi, kad 
naujos įstatymo nuostatos 
taikomos kai ir pardavėjas, ir 
pirkėjas yra pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) mokėtojai.

„Vadinasi, jei yra taikoma 
atvirkštinio PVM apmokes-
tinimo taisyklė, pirkėjas mo-
ka pardavėjui tik prekės kainą 
be PVM, o pardavimo PVM 
sumoka už pardavėją pats iš 

Daliai elektronikos įsigalioja 
atvirkštinio pVM tvarka

savo lėšų. VMI pažymi, kad 
ne PVM mokėtojams atvirkš-
tinio PVM mechanizmas ne-
taikomas“, – rašoma inspek-
cijos pranešime. 

Finansų ministras Vilius 
Šapoka yra sakęs, kad inicia-
tyva susijusi su siekiu mažin-
ti šešėlinę ekonomiką – dalis 
pardavėjų kartais „pamiršta“ 
sumokėti mokestį valstybei.

Pakeitimai galios iki 2022 
metų vasario 28 dienos – stan-
diesiems diskams, o iki 2022 
metų birželio 30 dienos – mo-
biliesiems telefonams, planše-
tėms ir nešiojamiesiems kom-
piuteriams (terminus numato 
ES direktyva). 

Iki šiol minėtoms prekėms 
taikyta bendra tvarka – prie-
volė apskaičiuoti ir sumokėti 
į valstybės biudžetą PVM už 
prekes tenka prekių pardavė-
jui. BNS

Paskutinį liepos savaitgalį 
Užuguostyje, kaip ir 
daugelyje kitų vietovių 
Prienų rajone bei 
visoje Lietuvoje, kaimo 
bendruomenė šventė 
Onines. 

Liepos mėnesį ir didžiuo-
sius metų darbus vainikuojanti 
tradicinė šventė Užuguosty-
je išsiskiria savo prigimtimi 
– Oninės minimos Užuguos-
čio krašto didvyrei Onai ir 
visų motinų, kurių šeimos 
buvo išžudytos partizaninės 
kovos laikotarpiu, skausmui 
atminti. 

Užuguosčio parapijoje Šv. 
Onos atlaidai buvo įsteigti 
klebono Jono Sadūno ir šei-
mos tragediją išgyvenusios 
parapijietės Onos Stasiūnienės 
iniciatyva. Parapijiečių atsi-
minimai byloja, kad 1918 m., 
vykstant nepriklausomybės 
kovoms, tragiškai nukentėjo 
Stasiūnų šeima. Visa šeima 
buvo sušaudyta, o sužeista į 
krūtinę, bet vienintelė išgyve-
nusi Ona savo likusį gyveni-
mą skyrė bažnyčiai. Didžiulę 
netektį ir skausmą išgyvenusi 
motina visą savo turtą paau-

oninių šventė užuguostyje 
mena 100 metų istoriją 

Didžiausio tapybos darbo prienų krašte 
pristatymas – jau rugpjūčio 7 d.

Rugpjūčio 7 d. 13 val. vyks 
oficialus „Tango pizza“ savi-
ninkų Dovilės ir Jauniaus Ma-
lišauskų inicijuoto, tapytojo 
Petro Lincevičiaus įgyvendinto 

PC „Velsa“ naujo dekoro – gi-
gantiško tapybos darbo, skirto 
rašytojui, žurnalistui ir keliau-
tojui Matui Šalčiui atminti – 
pristatymas visuomenei. NG
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prezidento atstovas: į Europos Komisiją 
delegavus moterį, gautume geresnį portfelį
Lietuva gautų geresnį portfelį naujoje Europos Komisijoje, 
jeigu pateiktų moters kandidatūrą, sako prezidento 
atstovas spaudai Aistis Zabarauskas.  Žiniasklaida rašė, 
kad naujos Europos Komisijos vadovė laišku prezidentui 
paragino Lietuvą pasiūlyti kandidatę moterį.

Darbus Laisvės alėjoje Kaune stabdo 
archeologiniai tyrimai
Darbus Laisvės alėjoje Kaune stabdo archeologiniai 
tyrimai dėl randamų palaikų. pasak archeologų, po 
rekonstruojama miesto centre esančios E. ožeškienės 
gatvės važiuojamąja dalimi galėjo būti XVi amžiaus 
katalikų arba totorių kapinės.

IN MEMORIA
ANTANiNA ALEKNAVičiENĖ
pedagogė, kraštotyrininkė, muziejininkė.

1931-01-15 – 2019-07-30
Liepos 30-osios naktį į amžinybę iškelia-

vo Prienų krašto muziejaus įkūrėja, moky-
toja, TAU dekanė, knygų sudarytoja Anta-
nina Aleknavičienė. 

Antanina Aleknavičienė gimė 1931 m. 
sausio 15 d. ūkininkų Kazimiero ir Elenos 
Čerkevičių šeimoje, gražaus Sarginės glė-
byje. Numylėtas Sarginės kaimas visą gy-
venimą buvo Jos kūno ir dvasios namai, 
šeima – atsakomybės, pagarbos savo ša-
knims, papročiams mokykla. 

Anksti netekus šeimos maitintojo, moti-
na viena užaugino ir išmokino penkis vai-
kus. Tokiu sunkiu laikotarpiu smalsumas, 
atkaklumas ir užsispyrimas leido Antaninai 
nugalėti sunkumus ir žengti pirmyn: pir-
miausia, baigti Prienų „Žiburio“ gimnaziją, 
po to, negavus charakteristikos studijuoti, 
įsidarbinti mokytoja Stakliškėse, vėliau 
Kašonyse. Čia dirbdama įstojo į Vilniaus 
pedagoginį universitetą, subūrė aplinkinių 
kaimų jaunimą ir su šokių kolektyvu 1955 
m. dalyvavo respublikinėje Dainų šventėje. 
1957 m. buvo paskirta Kašonių septynme-
tės mokyklos direktore. 

Ilgiausia metų virtinė prabėgo Prienų ra-
jono savivaldybės Švietimo skyriuje, kuria-
me Antanina Aleknavičienė dirbo nuo 1966 
m. Pradžioje inspektore, vėliau – metodinio 
kabineto vedėja. Vadovavo rajono krašto-
tyrininkams, įkūrė mokytojų senjorų šokių 
ratelį, 1974 m. – mokytojų chorą, kuriam 
1984 m. suteiktas liaudies kolektyvo vardas 
„Rytas“, jis sėkmingai veikė iki 1990 m. 

1990 m. Antanina Aleknavičienė, turėda-
ma didelę kraštotyrinio darbo patirtį, suma-
nė įkurti krašto muziejų. 1995 m. rugsėjo 
16 d. didelių pastangų dėka muziejus buvo 
atidarytas. Muziejaus direktorės dėka iš-
leista keletas kraštiečių kūrybos knygelių, 
surengta daug susitikimų su kraštiečiais ir 
kitų renginių. Jos rūpesčiu sutvarkytos kal-
bininko Jono Kazlausko ir keliautojo Ma-
to Šalčiaus tėviškės, atnaujinta ekspozici-
ja muziejaus padalinyje Pilotiškėse (Vinco 
Mykolaičio-Putino tėviškėje). 

Antaninos iniciatyva sudarytos ir išleis-
tos knygos-bukletai: „Žiburio“ gimnazija“ 
(1988), „Jonas Kazlauskas“ (1990), „Prie-
nų rajonas“ (1992), „Gimtinės upeliai“ 
(1994), „Žymiausių Prienų krašto žmonių, 
svarbiausių istorijos ir kultūros įvykių ka-
lendorius“ (1999), „Poetė Marija Aukštai-
tė“ (2000). Parašė atsiminimų knygą „Su-
valkijos ūkininkų genties medis“ (2004),  
„Gyvenimo mokykla“ (2004). Surinko me-
džiagą ir parengė spaudai knygas „Žmonės 
ir darbai“ Prienų krašto šviesuoliai (2007),  

„Žmonės ir darbai“ Prienų ir Birštono kraš-
to šviesuoliai II (2013).

2001 m. įsigaliojus įstatymui, apribo-
jančiam vadovaujančių asmenų amžių, 
Antanina Aleknavičienė paliko muziejų, 
tačiau jos dvasia ir darbai pasiliko dar la-
bai ilgam. 

Antaninai rūpėjo ne tik Jos profesinė 
veikla. Ji buvo aktyvi visuomenės veikėja, 
žinoma ne tik gimtinėje, Prienų krašte, bet 
ir Lietuvoje. Antanina Aleknavičienė 2000 
m. pelnė Metų Žmogaus, 2007 – Metų Mo-
ters titulus, 2002 m. už nuopelnus Lietuvai 
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo 
Adamkaus apdovanota Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino I laipsnio 
medaliu, ne kartą įvertinta LR Seimo Pir-
mininko, Kultūros ir Švietimo ministerijos 
padėkos raštais. 2014 m. Jai įteiktas Prienų 
rajono savivaldybės apdovanojimas „Dė-
kingumas“ už nuopelnus Prienų kraštui. 

Išėjusi užtarnauto poilsio Antanina Ale-
knavičienė ir toliau dirbo: buvo TAU de-
kanė, rašė ir leido knygas apie savo kraštą 
ir kraštiečius. Dirbo ne dėl garbės, paste-
bėjimo ar apdovanojimų. Visada džiaugė-
si kitų pasiekimais, stengėsi pastebėti, pa-
gerbti, įamžinti žmones, jų nuveiktus dar-
bus palikti istorijai.

Prienų rajono savivaldybė ir visa Prienų 
krašto bendruomenė liūdi, netekusi švie-
sios, iškilios asmenybės, kuri savo gyve-
nimu bus mums Pavyzdžiu, kaip reikia 
gyventi ir dirbti, kad rudens saulėlydyje 
galėtum pasakyti: „Mano gyvenimas bu-
vo prasmingas“. Antaniną Aleknavičienę 
daug kas atsimins kaip ypač darbščią, at-
sakingą, savo krašto patriotę, daugelį me-
tų buvusią gyva svarbių istorijos momen-
tų liudininke ir metraštininke, savo kraštui 
atidavusia tiek, kiek gali atiduoti jį mylin-
tis žmogus.

Prienų rajono savivaldybės vadovybė ir 
administracija reiškia nuoširdžią užuojautą 
Antaninos Aleknavičienės artimiesiems.  

Prienų rajono savivaldybė

„Gyvenimas mus uždega, gyvenimas ir gesina…” 
( Juozas Palionis)

Gyvenimas užgesino ryškią, mylimą ir gerbiamą Prienų 
krašto asmenybę Antaniną Aleknavičienę. Jos didžiulio ir 
atsakingo darbo dėka mums suteikta teisė ir garbė gyven-
ti gimtojo krašto istorijoje Antaninos ranka surašytų knygų 
puslapiuose. Mums visiems, kuriuos ji visa širdimi mylėjo. 
Netekties akivaizdoje mintimis prisiliečiame, pavaikštome 
atminties takais su  žmogumi, kuris yra mūsų gyvenimo, 
mūsų krašto istorijos dalis. Prisiminimai šviesūs, ryškūs 
ir labai šilti. Taip ir norisi be paliovos kartoti: AČIŪ, labai 
AČIŪ! Už brangiausią Antaninos turtą - laiką, kurį ji skai-
čiavo ne dienomis, o darbais, už drąsią ir teisingą mintį, už 
nuoširdų padrąsinimą,  švelniai paglostytą padėkos žodį, 
motinišką rūpestį, atvirą širdį visiems ir viskam. Netektis 
skaudi, tačiau Antaninos gyvenimas pasilieka jos darbuose, 
knygose, neparašytuose mums testamentuose... Šeimos var-
du reiškiame užuojautą Antaninos sūnums Giedriui ir Linui 
bei jų šeimoms, artimie-
siems ir ją pažinojusiems 
žmonėms. Liūdime dėl 
netekties, tačiau širdimi 
džiaugiamės, kad keletas 
dešimtmečių drauge su 
Antanina mus praturtino 
dvasinėmis ir žmogiško-
siomis vertybėmis. Žemai 
lenkiamės mūsų mielam, 
dideliam darbais Prienų 
žemės žmogui Antaninai 
Aleknavičienei.

Su nuoširdžia užuojauta ir pagarba 
Julija, Edita ir Andrius Palioniai

Skaudžią netekties ir 
liūdesio valandą 

dėl mylimos mamos 
Antaninos 

Aleknavičienės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 

sūnus 
Giedrių ir Liną. 

Prienų medžiotojų 
būrelis

 

Mes negalime užpildyti 
Jūsų netekties,

Bet norime pasidalinti 
Jūsų skausmu.
Mes negalime 

pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti 

jos kelią.
Mes negalime 
įveikti būties,

Bet norėtume padėti 
savo buvimu.

 
Mirus 

Antaninai 
Aleknavičienei 

nuoširdžiai užjaučiame 
artimuosius

„Naujojo Gėlupio“  
redakcija
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Mintimis 
dalijasi 
praeiviai Kalbina ir fotografuoja 

Laima Duoblienė

Ar pagražins prienus Mato Šalčiaus atvaizdas 
ant picerijos fasado? Ar miesto pastatams 
netrūksta ryškesnių spalvų?

Kostancija Gudauskienė

Mato Šalčiaus galutinio 
portreto dar nemačiau, ma-
čiau tik darbų pradžią. Ti-
kiu, kad užbaigus darbus 
vaizdas bus įspūdingas ir 
išskirtinis. Negražu būtų, 
jei kiekvienas namas irgi 
sugalvotų kaip nors panašiai 
pasipuošti. Na, nebent vai-
kų darželis ar panaši įstaiga 
savo fasadą papuoštų kokiu 
išskirtiniu akcentu. Gražūs 
atnaujinti Prienų namai ne-
ryškūs, nerėžiantys akių. 

Nijolė Gervickienė

Man Prienuose visur la-
bai gražu, nors gyvenu čia 
tik mažiau nei metus. Patin-
ka ne tik atnaujinama pice-
rijos siena su Mato Šalčiaus 
portretu, bet ir fontanas 
(ypač vakarais, kai įjungia-
mos spalvotos šviesos), ir 
aikštė, ir gatvės, ir daugia-
bučiai, ir gėlynai... Jei pra-
važiuojantys nežinos, koks 
čia motociklininkas ant sie-
nos pavaizduotas, bus proga 
internete paieškoti. 

Rita Kavaliauskaitė 

Aš džiaugiuosi, kad Ma-
tas Šalčius pavaizduotas ant 
motociklo, nes man labai 
patinka motociklai. Dar ga-
lėtų sklisti ir motociklo gar-
sas – alpčiau iš malonumo. 
Šaunuoliai prieniečiai, kad 
sugalvojo ir įgyvendino to-
kį projektą! Daug metų gy-
venu Olandijoje, ten namai 
ryškesni, kai kuriose gatvė-
se – ir apipaišyti, bet ne pa-
veikslais, tik spalvotais or-
namentais. Bet man atnau-
jinti Prienų namai gražūs: 
santūrūs, šviesūs, jaukūs. 

Linas Vaičiūnas

Džiaugiuosi, kad visi 
Prienai gražėja, o keliau-
tojo Mato Šalčiaus portre-
tas ant picerijos sienos pa-
sitiks atvažiuojančius nuo 
Vilniaus, Marijampolės ir 
padarys Prienus išskirtiniu 
miestu. Gražūs, tvarkingi 
renovuoti miesto namai, ne-
ryškūs. Manau, kad daugiau 
tokių ryškių akcentų mieste 
nereikėtų.

Mirties Slėnio parke sudužus jAV 
naikintuvui sužeisti 7 lankytojai
Vienam jAV karinių jūrų pajėgų naikintuvui 
bombonešiui trečiadienį sudužus Mirties Slėnio 
nacionaliniame parke Kalifornijoje buvo sužeisti 
septyni šios saugomos teritorijos lankytojai. Skrydžiai 
ten vykdomi dar nuo Antrojo pasaulinio karo.

Meksikoje atakuota laikraščio redakcija
Meksikos šiaurėje vieno vietos laikraščio redakcija 
trečiadienį paryčiais buvo apmėtyta padegamosiomis 
bombomis. Nuo 2000 metų šioje šalyje buvo 
nužudyta daugiau kaip 100 žiniasklaidos darbuotojų. 
Daugeliu atveju toks smurtas susijęs su narkotikų 
kontrabandininkų gaujomis arba politikų korupcija.

Ramūnas Supranavičius

Į Prienus nuo picerijos 
fasado žvelgiančio Mato 
Šalčiaus dar nemačiau, bet 
tikiuosi, kad gražiai atrodo 
ir visiems patiks. Gerai, kad 
didžiuojamės savo krašto 
išskirtinėmis asmenybėmis 
ir pravažiuojantiems pri-
mename apie juos. Ir visi 
Prienai atsinaujina! Gražūs 
renovuoti namai į gerąją 
pusę pakeitė visą miestą. 
Man patinka, kad atnaujin-
tų namų fasadai neryškūs, 
nes prie jų dera ryškesni 
akcentai. 

Vilma Borovojienė 

Aš nedažnai būnu Prie-
nuose, nes gyvenu Švedi-
joje. Atvažiavau po metų 
ir maloniai nustebau pasi-
keitusiu miestu – daugėja 
renovuotų pastatų, gražiai 
tvarkomos gatvės, graži 
aikštė, pasitiko bebaigia-
ma apipiešti picerijos sie-
na. Pastaroji ypač nudžiu-
gino, juk kituose miestuose 
panašių akcentų jau yra, o 
dabar bus ir pas mus. Šve-
dijoje panašių paveikslų ant 
namų sienų nemačiau. Tai 
bus ne tik Mato Šalčiaus 
pagerbimas, bet ir Prienų 
išskirtinumas. Atvažiuo-
jant nuo Kauno pasitinka 
sklandytuvas, atvažiuojant 
nuo Vilniaus pasitiks Matas 
Šalčius. Šaunu! 

oninių šventė užuguostyje mena 100 metų 
istoriją 
kojo bažnyčiai, o tuometinis 
Užuguosčio parapijos klebo-
nas J. Sadūnas į bažnyčią atga-
beno Šv. Onos paveikslą ir pa-
sirūpino Šv. Onos atlaidų įstei-
gimu. Tą dieną kartu su kitais 
parapijiečiais minėdama Šv. 
Onos atlaidus O. Stasiūnienė 
mergaičių prašydavo: „Nors 
Onos dieną prisiminkite ma-
ne ir mano skausmą...“

Nuo tol jau daugelį metų 
paskutinį liepos sekmadienį 
Užuguostyje prisimenama ši 
istorija, atiduodama pagarba 
tragiškus įvykius išgyvenu-
sioms motinoms, meldžiama-
si už jas. O kad ši Užuguosčio 
krašto istorija nenugrimztų už-
marštin, nuo 2012 metų Užu-
guosčio kaimo bendruome-
nės „Užuguostis“ iniciatyva 
ši diena tapo tradicine Užu-
guosčio kaimo bendruome-
nės švente. 

Prieš šv. Mišias bažnyčioje 
varduvininkes sveikina, kon-
certuoja ir savo gyvenimiška 
patirtimi dalijasi jaunoji Užu-
guosčio karta – jaunimas, ku-
riam šis kraštas bei jo tradici-
jos yra brangi vertybė, kuris 
domisi savo šaknimis, gerbia 
čia gyvenančius senolius ir 
stengiasi iš jų perimti istorinę 
atmintį, patirtį bei vertybes. 

Šventėje dalyvavusi kraš-
tietė aktorė Giedrė Kederytė 
pasidalino jautria savo istorija 
apie auginančią meilę, kuri ne 
visada yra patogi, ir paragino 
žmones išlikti su meile žmo-

nėms, su kuriais galbūt ne vi-
sada būna patogu ir lengva. 
„Tik tada ta meilė nebus tuščia 
ir augins“, – pabrėžėo ji. Šie 
jaunos kraštietės žodžiai giliai 
įstrigo kiekvienam, privertė 
susimąstyti ir įkvėpė. 

Tradiciškai po šv. Mišių 
Oninių šventės minėjimas 
persikėlė į Užuguosčio spor-
to salę, kur šiemet susirinku-
siuosius linksmino Stakliškių 
moterų ansamblis „Guosta“ 
ir folkloro grupė „Ratilai“. 
Tradicinės šventės iniciatorė 
bendruomenės „Užuguostis“ 
pirmininkė Danutė Sodai-
tienė kvietė visus vaišintis ir 
linksmintis, renginio vedėjai 
Aistė Taletavičiūtė ir Eiman-
tas Simanavičius skaitė eiles 
ir pamąstymus apie duonos 
svarbą žmogui.

Susirinkusieji turėjo progą 
susipažinti su šventės fotoa-
kimirkų metraščiu, kurį prista-
tė šventės scenarijaus autorė, 
renginio administratorė Onutė 
Ročienė. Šventiniame rengi-
nyje pirmiausia buvo pagerb-
ti nuo ryto tradicinėse sporto 
varžybose dalyvavę Užuguos-
čio sportininkai, kurie išbandė 
savo jėgas iš ištvermę bėgime 
aplink Užuguostį, kaladės me-
timo per vartus, automobilio 
tempimo ir smiginio varžy-
bose. Geriausiems atiteko at-
minimo taurės ir diplomai, o 
visiems – specialios proginės 
monetos „Dalelė Lietuvos su 
Tavimi“. Sporto varžybas su-
rengė ir sportininkams meda-
lius įteikė Gintautas Sodaitis.

Šventėje dalyvaujančios 

vyriausios Užuguosčio kraš-
to varduvininkės džiaugėsi, 
kad jų gražiam vardui skiria-
ma tiek dėmesio, ir tarpusa-
vyje diskutavo, ką daryti, kad 
Užuguostyje atsirastų dau-
giau Onučių, kad šiuo vardu 
krikštytų naujagimes ir šis 
vardas Užuguostyje neišnyk-
tų. „Anksčiau šis vardas buvo 
labai populiarus, šiais laikais 
primirštas, bet džiaugiamės, 
kad nepamirštas. Anksčiau 
Onines švęsdavome po mišių 
su artimaisiais ir kaimynais, o 
dabar jau daug metų švenčia-
me su visais – labai smagu, 
nes tokia šventė praskaidri-
na mūsų kasdienines dienas“, 
– šventės metu kalbėjo ben-
dravardės Ona Aleksiūnienė 
ir Ona Klimašauskienė. 

Oninių šventė žymi ir naujo 
derliaus pradžią, todėl ypatin-
ga pagarba atiduodama pirma-
jam šių metų derliaus duonos 
kepalui, kurį savo jaukiuose 
namuose iškepė Martynas ir 
Vilma Breikštai. Pagarbus 
pirmosios riekės atpjovimas 
ir duonos ragavimas – tarsi 
ritualas, kuris sustiprina ry-
šį tarp žmonių, suteikia nau-
jų jėgų, tikėjimo, įprasmina 
bendrystę. 

Užuguosčio kaimo ben-
druomenė „Užuguostis“ iš-
reiškė padėką susirinkusiems 
drauge švęsti šią dieną bei pa-
dėkojo visiems prisidėjusiems 
prie šventės.

Finansinę paramą rengi-
niui suteikė LR žemės ūkio 
ministerija.

Užuguosčio bendruomenė 
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jAV žvalgyba gavo informacijos apie 
osamos bin Ladeno sūnaus mirtį
jAV žvalgyba gavo informacijos, kad tarptautinio teroristų 
tinklo „al Qaeda“ įkūrėjo osamos bin Ladeno sūnus 
Hamza mirė. Vasarį jAV vyriausybė paskyrė 1 mln. dolerių 
premiją už H. bin Ladeno galvą ir nurodė, kad šis vyras, 
kai kada vadinamas „džihado kronprincu“.

Sumažino bazinę palūkanų normą
jungtinių Valstijų federalinio rezervo sistema (FrS) liepos 
mėnesio posėdyje pirmą kartą per dešimtmetį sumažino 
bazinę palūkanų normą, siekdama apsaugoti ekonomiką 
nuo įvairių grėsmių, įskaitant neapibrėžtumą, kurį skatina 
prezidento prekybos karai ir prastėjančias pasaulio 
ekonomikos augimo perspektyvas.

1930 m. rugpjūčio 1 d. 
Matiešonių kaime gimė 
žymus kalbininkas prof. 
Jonas Kazlauskas. Tėvai 
labai rūpinosi savo šeima 
ir iš paskutiniųjų stengėsi 
visus vaikus išleisti į 
mokslus. 

Jonukas kartu su broliais 
lankė Dzingeliškių pradinę 

mokyklą. Baigęs pradinę mo-
kyklą, Jonas Kazlauskas įsto-
jo į Nemaniūnų septynmetę 
(dabar Nemajūnai), baigęs ją, 
įstojo į Prienų „Žiburio“ gim-
naziją. Besimokydamas gim-
nazijoje garsėjo kaip geriau-
sias gimnazijos matematikas, 
lietuvių kalbos mokėjimu taip 
pat lenkė daugumą gimnazis-
tų. Besimokydamas gimnazi-
joje susidraugavo su Justinu 
Marcinkevičiumi. Šių dviejų 
jaunų gabių žmonių draugys-
tę nutraukė tik tragiška Jono 

prof. jono Kazlausko dovana savo kraštui 
Kazlauko mirtis. 

Aukso medaliu baigęs Prie-
nų gimnaziją, Jonas Kazlaus-
kas 1949 metais įstojo į Vil-
niaus universitetą, Istorijos-
filologijos fakultetą studijuoti 
lietuvių kalbos ir literatūros.

Justinas Marcinkevičius 
knygoje „Dienoraštis be da-
tų“ apie savo draugą rašo taip: 

„Buvo neregėtai darbštus. Ne-
atsimenu, kad per penkerius 
studijų metus būčiau anksčiau 
už jį atsikėlęs. Praplėši, būda-
vo, versdamasis ant kito šono, 
akis – matai Joną prie mūsų 
didelio stalo bedėliojantį savo 
korteles, besklaidantį užrašus, 
užgulusį knygą. Koks alkis ar 
troškulys kėlė, vedė jį? Saky-
tum, nujautė, kad skirta jam 
tik keturiasdešimt metų ir kad 
jis turi padaryti tai, ką privalo 
padaryti.

... nepareisiu, motinėle, 

per sodelį takeliu...“ 
1954 m. baigęs Vilniaus 

universitetą, kaip talentingas 
ir perspektyvus mokslinin-
kas, buvo paliktas Lietuvių 
kalbos katedroje aspirantu, 
studijuoti aspirantūroje (da-
bar doktorantūra). 1958 m. 
apsigynė disertaciją „Lietuvių 
kalbos daiktavardžių linksnia-

vimo paprastėjimas“. Tais pa-
čiais metais jis pradėjo dirbti 
VU Lietuvių kalbos katedros 
dėstytoju: skaitė teorinius bal-
tų filosofijos įvado, lietuvių 
kalbos istorinės gramatikos, 
lietuvių bendrinės kalbos, fo-
netikos teorinius kursus, kal-
botyros įvado kursą, vadova-
vo seminarams, kursiniams ir 
diplominiams darbams. Kai 
kurias lituanistikos discipli-
nas skaitė ir Vilniaus peda-
goginiame institute. Pirmasis 
Vilniaus universitete parengė 
fonologijos pagrindų kursą.

1962 m. jam buvo suteik-
tas mokslinis docento vardas. 
1963–1967 metais Jonas Kaz-
lauskas pasineria į didžiausią 
savo darbą – filologijos moks-
lų daktaro disertaciją „Lietu-
vių kalbos istorinė gramati-
ka“, 1967 metais ją sėkmin-
gai apgynė. Tai buvo pirmas 
pačių lietuvių parašytas tokios 
rūšies veikalas. Pastarasis J. 
Kazlausko darbas ypač ver-
tinamas viso pasaulio baltis-
tų. Už šį darbą 1971 m., po 
mirties, J. Kazlauskui buvo 
paskirta Lietuvos valstybinė 
premija.

Studentai J. Kazlausko pas-
kaitas prisimena kaip pa-
sižyminčias griežta logika, 
tikslumu. Tačiau didžiausią 
jiems įspūdį palikdavo jau-

nojo dėstytojo iškalba ir subti-
lus humoras. Joną Kazlauską 
mėgo ne tik studentai, bet ir 
visa akademinė bendruome-
nė, jam buvo patikėtos tokios 
atsakingos pareigos kaip Is-
torijos ir filologijos fakulteto 
prodekanas ir Filologijos fa-
kulteto dekanas. 

1965 m. Jono Kazlausko 
dėka pasaulį išvydo pirmasis 
„Baltisticos“ numeris. Šiam 
savo „kūdikiui“ kalbininkas 
negailėjo nei laiko, nei jėgų. 
Rūpinosi jo populiarinimu ir 
iki mirties buvo atsakomuoju 
redaktoriumi. 

1967-04-04 J. Kazlauskas 
pirmasis iš Lietuvos kalbi-
ninkų apsigynė habilituoto 
daktaro disertaciją, o 1969 
m. jam suteiktas profesoriaus 
vardas. 

1968 metų pavasarį kolega 
W. Schmalstiegas pakvietė J. 
Kazlauską į JAV Pensilvani-
jos universitetą skaityti baltų 
kalbotyros kurso. J. Kazlaus-
kas kelionei ruošėsi labai at-
sakingai, intensyviai mokė-
si anglų kalbos. Buvo pilnas 
entuziazmo. 

1970 m. spalio 8 d. dingusio 
profesoriaus ieškojo šeima, 
artimieji, studentai ir draugai, 
deja, kūnas surastas tų pačių 
metų lapkričio 17 d. Kaip ra-

šo žurnalistas Antanas Mar-
čiulaitis: „Iš lūpų į lūpas paš-
nibždomis buvo perduodama 
versija: profesorių nužudė 
KGB. Kokiomis aplinkybė-
mis įvyko ši tragiška mirtis, 
iki šiol galutinai neaišku. Bu-
vo kalbama, kad eiline KGB 
auka tapo neeilinis Lietuvos 
pilietis“. J. Kazlausko mirtis 
buvo didelis smūgis lietuvių 
lingvistikai. Jonas Kazlauskas 
liko mokslo istorijoje, nusine-
šęs į ją nerealizuotų, galbūt 

brandžiausių, tyrimų viltį... 
Žmonių atmintyje liko kaip 
mokslinės drąsos, pasiaukoji-
mo mokslo tiesai, darbštumo, 
kūrybiškumo ir didelės meilės 
mokslui pavyzdys...

Labai gražiai Joną Kazlaus-
ką, knygoje „Baltistikos ąžuo-
las“, prisimena jo artimiau-
sias žmogus – žmona Aldona 
Kazlauskienė: „Mano vyras 
buvo nepaprastas žmogus. 
Labai geras, ramus, darbštus, 
mylintis gimtinę, jos žmones 
ir gamtą, mylintis savo šeimą, 
gimines, draugus, aspiran-
tus, studentus, darbą, kalbas 
(nemažai jų mokėjo). Jonas 
buvo rūpestingas vyras ir tė-
vas, gabus ir darbštus moks-
lininkas, nuolat besimokantis 
dėstytojas, reiklus ir gerano-
riškas dekanas, energingas ir 
kūrybingas savosios „Baltisti-
cos“ redaktorius... Dabar, kai 
mudu jau aštuoniasdešimtme-
čiai, tikrai žinau, kad toks bū-
na laimingas žmogus“ (2009 
m. lapkritis).

Apie Jono Kazlausko 
knygas 

Turbūt daugeliui žmonių, 
kurie lankėsi Kazlauskų na-
muose, didžiulį įspūdį palik-
davo J. Kazlausko biblioteka. 
Net ir dabar, kai atrodo mažai 
kas, juolab knyga, gali nuste-
binti, biblioteka atrodo įspū-
dinga. Sunku patikėti, kad 

sovietmečiu buvo spausdina-
mi tokie žodynai. Biblioteką 
sudaro labai įvairi literatūra 
– pradedant lotynų kalbos 
vadovėliais, išsaugotais nuo 
gimnazijos laikų, iki knygų, 
įsigytų iš antikvariatų ar ke-
lionių metu, o ir amžius jų 
labai skirtingas, vienos iš jų 
– kalbininko bendraamžės, 
kitos – vyresnės ar jaunesnės 
už savo šeimininką.

Kaip teigė kalbininkas Bro-
nys Savukynas, Jonas Kaz-

lauskas „labai rimtai rengė-
si moksliniam darbui – mo-
kėsi kalbų, gaudyte gaudė 
kiekvieną naują lingvistinę 
knygą, nešdavosi į apytamsį 
kambarėlį Savičiaus gatvėje, 
kur tuomet gyveno su Justinu 
Marcinkevičiumi“.

Audronė Kaukienė, buvusi 
Jono Kazlausko studentė, taip 
prisimena profesoriaus kny-
gas: „Gerokai jaudinausi, to-
dėl ne iškart ėmiau apžiūrinėti 
stūksančius ant grindų knygų 
bokštus. Kai kurie tokie aukš-
ti, kad net svyravo, grasin-
dami didele griūtimi. Vėliau 
patyriau: ir pats profesorius 
baimindamasis žiūrėjo į šiuos 
kalnus. Norėdamas duoti pa-
skaityti kokią knygą, jis ne-
drąsiai artindavosi prie kurios 
nors krūvos su aiškiais ketini-
mais tą knygą surasti. Tačiau 
greitai tas ryžtas išblėsdavo, ir 
jis numodavo ranka, – gal kitą 
kartą... Knygas jis leisdavo iš-
sinešti nė neabejodamas mo-
kinio padorumu“ (Baltistikos 
ąžuolas, 2010 m.). 

Kitais metais prof. Jonui 
Kazlauskui sukaktų 90 me-
tų. Nors jubiliejus kalbininko 
Jono Kazlausko, bet dova-
ną gavo visas Prienų kraštas. 
Kalbininko žmona Aldona 
Kazlauskienė bei dukros Eglė 
ir Rasa su šeimomis profeso-
riaus kruopščiai rinktas kny-
gas padovanojo Prienų kraš-

to muziejui, kad kiekvienas iš 
mūsų atvykęs į muziejų galėtų 
ne tik į šias knygas pažiūrėti, 
bet jas ir pavartyti, ir pastudi-
juoti. Nuo šiol profesoriaus 
Jono Kazlausko knygos yra 
pasiekiamos kiekvienam iš 
mūsų. 

Nuoširdų AČIŪ tariame 
profesoriaus artimiesiems 
už padovanotą neįkainojamą 
dovaną. 

Prienų krašto muziejaus 
vyr. fondų saugotoja Ernesta 

Juodsnukytė 

Tėviškėje

Justinas Marcinkevičius ir Jonas Kazlauskas. Ryga 1952 m.

Jonas Kazlauskas gina daktaro disertaciją
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Vokietija nedalyvaus jAV vadovaujamoje 
misijoje persijos įlankoje
Vokietijos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad jo šalis 
nedalyvaus siūlomoje rengti misijoje laivybai persijos 
įlankoje apsaugoti. Vašingtonas neseniai paprašė 
sąjungininkių prisidėti prie saugumo palaikymo Hormūzo 
sąsiauryje, iranui pradėjus imtis agresyvesnių veiksmų.

Nurodė kariuomenei gesinti rusijos miškus
rusijos prezidentas Vladimiras putinas trečiadienį liepė 
kariuomenei padėti gesinti miškų gaisrus, apėmusius 
beveik 30 tūkst. kv. km plotą Sibire ir Tolimuosiuose 
rytuose. Sunkiai pasiekiamuose, negyvenamuose 
rajonuose su liepsnomis net nekovojama, nes padidėtų 
kaštai ir kiltų pavojus gelbėtojų gyvybei.

Vaisių ir daržovių skonis 
vasarą – pats ryškiausias. 
Todėl tikri virtuvės meistrai 
žino, kaip išsaugoti 
geriausius gastronominius 
vasaros prisiminimus. 
Būtent vasarą parduodama 
daugiausia konservavimui 
ir marinavimui skirtų 
prekių – įvairių dydžių 
stiklainių ir dangtelių, 
džiovyklių, koštuvų ir kitų 
įrankių.

Įpusėjus vasarai prekyba 
konservavimo įrankiais ir 
stiklainiais įgyja didžiausią 
pagreitį, pastebi lietuviško 
prekybos tinklo „Maxima“ 
maisto gamybos ekspertas Ai-
das Poleninas. Jis teigia, kad 
šviežiomis uogomis, daržo-
vėmis ir vaisiais besimėgau-
jantys pirkėjai ima aktyviai 
ruošti atsargas šaltajam metų 
laikotarpiui, išbando naujus 
džemų, uogienių, pagardų ir 
mišrainių receptus.

„Turint tinkamus įrankius ir 
indus – paprasta improvizuo-
ti ir nustebinti namiškius bei 
svečius naujais skoniais. O 
gausus vaisių ir daržovių pasi-
rinkimas atveria galimybes iš-
bandyti daugybę receptų ir at-
rasti sau labiausiai tinkamą“, 
– teigia A. Poleninas ir pridu-
ria, kad vienus savarankiškai 
pagamintus, konservuotus 
produktus reikėtų suvartoti 
per mėnesį, kitus galima išlai-
kyti net metus ar ilgiau.

„Ir nors pas mus galima įsi-
gyti visko – nuo jau paruoštų, 
marinuotų burokėlių ir rau-
gintų agurkų iki spanguolių 
džemo, konservuotų kaparė-
lių, mangų ar imbierų čatnio, 
konservavimas ir marinavi-
mas yra puiki galimybė eks-
perimentuoti ir leistis į sava-
rankiškas „skonių keliones“, 
– pasakoja A. Poleninas.

Mėgstantiems išbandyti 
savo jėgas ir naujoves, „Ma-
ximos“ maisto gamybos eks-
pertas siūlo tris skonių deri-
nius, kurie bus gardūs tiek 
vos pagaminti, tiek išlaikyti 
ir ilgesnį laikotarpį. 

Slyvos su šokoladu
Reikės: 1 kg supjaustytų slyvų be kauliukų, 500 g uo-

gienei skirto cukraus, 160 g juodojo šokolado.
Paruošimas: Slyvas nuplaukite, supjaustykite ir išimkite 

kauliukus. Sutrinkite trintuvu iki vientisos masės ir suvers-
kite į puodą. Pakaitinkite iki užvirs, o tada, lėtai maišant, 
supilkite cukrų. Pavirkite dar 15 minučių (jeigu naudojate 
ne uogienėms skirtą cukrų – virkite ilgiau, apie valandą, ant 
vidutinės ugnies, kartais pamaišydami). Nugriebkite pavir-
šiuje susidarančias putas. Kai virimo laikas baigsis, nuim-
kite puodą nuo viryklės ir sumeskite gabalėliais sulaužytą 
juodąjį šokoladą, išmaišykite, kad jis ištirptų. Palikite masę 
pusvalandžiui, kad pravėstų. Uogienę išpilstykite į šiltus ir 
švarius stiklainėlius, tada palikite, kad galutinai atvėstų ir 
sustingtų. Vėsioje vietoje ši uogienė gali išsilaikyti iki pat 
šv. Kalėdų ir tapti saldžiu vasaros prisiminimu.

Laikas konservuoti: agurkų skonį praturtins 
citrina, o vyšnios tiks ne tik uogienei ir 
kompotui

Agurkų ir citrinos derinys
Reikės: 2 kg šviežių trumpavaisių agurkų, 1 citrinos, 

3 stiklinių vandens, 3–4 šaukštų druskos, stiklinės cu-
kraus, 3 šaukštų 30 proc. acto, saujos krapų.

Paruošimas: Į verdantį vandenį sumeskite griežinėliais 
supjaustytą citriną, supilkite druską, cukrų ir maišykite kol 
ištirps. Tada įpilkite actą ir leiskite marinatui atvėsti. Nu-
lupkite agurkus, supjaustykite ir apibarstykite susmulkintais 
krapais. Užpilkite atvėsusį marinatą ant agurkų ir maždaug 
parą palaikykite šaldytuve, o tada salotas sudėkite į švarius 
stiklainius ir užsukite. Paruoštas gėrybes laikykite šaltai – 
rūsyje arba šaldytuve. 

Vyšnių pagardas mėsai ir sūriams
Reikės: 500 g vyšnių be kauliukų, 150 g cukraus, 5 val-

gomųjų šaukštų obuolių acto, 1 svogūno, pusės arbatinio 
šaukštelio maltų gvazdikėlių, pusės arbatinio šaukštelio 
cinamono, žiupsnelio druskos ir pipirų, arbatinio šaukš-
telio garstyčių miltelių. 

Paruošimas: į puodą suberkite vyšnias, cukrų ir susmul-
kintą svogūną. Leiskite įkaisti iki virimo ir pamaišykite. 
Tada ant nedidelės ugnies virkite 30–40 min. kol masė su-
tirštės. Į karštą masę įpilkite actą ir suberkite prieskonius 
– cinamoną, pipirus, druską, gvazdikėlius, taip pat garsty-
čias. Nuolat maišydami pakaitinkite dar kelias minutes ir 
išjunkite viryklę. Pagardą išpilstykite į švarius, orkaitėje 
iškaitintus stiklainius ir užsukite steriliais dangteliais. Pa-
likite atvėsti.

Pagamintą vyšnių pagardą geriausia laikyti šaldytuve 
arba vėsiame rūsyje. Jis tiks ir prie mėsos kepsnių, ir prie 
įvairių sūrių.

šinamasi. Viso vakaro metu 
svečiams skambėjo Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
bei Kazlų Rūdos Rimvydo 
Žigaičio menų mokyklos at-
likėjų dainos bei fortepijonui 
skirti kūriniai.

Liepos 24–25 d. vakarais į 
Veiverių A. Kučingio menų 
mokyklos kiemelį kvietė tre-
nerė Daiva Macijauskienė. 
Čia susirinkusios moterys ga-
lėjo pasidžiaugti nemokamo-
mis pilateso treniruotėmis. 
Anot D. Macijauskienės, tai 
– kūno ir proto mankšta. Deri-
nant kvėpavimą, taisyklingus 
kūno judesius, palaikant nuo-
latinę koncentraciją išmoks-
tama nepriekaištingai valdyti 
savo kūną.

Liepos 26 d. vyko Veive-
rių krašto muziejų lankymas 
„Pažink Veiverių krašto isto-
riją“. Visi seniūnijos gyven-
tojai bei svečiai galėjo apsi-
lankyti klebono Kazimiero 
Skučo Rimorystės muziejuje, 
Veiverių krašto istorijos mu-
ziejuje bei Skriaudžių buities 
muziejuje.

Liepos 27 d. šventiniai ren-
giniai prasidėjo nuo pat ryto 
Veiverių seniūnijos gyventojų 
bėgimu „Veiva 2019“. Poros 
kilometrų trasą pirmieji bėgi-

Veiverių seniūnijos vasaros šventės renginius 
vainikavo gardus duonos kvapas

kai įveikė per keletą minučių. 
Tiesa, šie eiklūs sportininkai, 
tik keletą akimirkų pailsėję, 
skubėjo į kitas varžybas. Nuo 
ryto Veiverių T. Žilinsko gim-
nazijos stadione, sporto salė-
je bei Veiverių A. Kučingio 
menų mokykloje vyko sporto 
varžybos. Čia visi galėjo su-
sirungti gatvės krepšinio 3x3, 
tritaškių metimo varžybose, 
futbolo rungtynėse bei šaškių 
ir šachmatų turnyre, kuriame 
susirungė jauniausias vos 6 
metų ir vyriausias net 80 me-
tų šachmatininkai.

Jau po pietų prasidėjo šven-
tinė popietė vaikams – vaikų 
laukė linksmos pramogos, 
piešimas ant veidukų, estafe-
tės su klubu „Veiva“, atrak-
cijos, kūrybinės dirbtuvės su 
Kristinos kūrybos namučiais, 
mažųjų koncertas, ponio pa-
sirodymas su klubu „Mes ki-
taip“, Prienų r. savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
sveikatinimo akcija „Sveika-
ta – didžiausias turtas“, Lie-
tuvos šaulių sąjungos Vytauto 
Didžiojo šaulių 2-osios rinkti-
nės Prienų 206-osios kuopos 
Veiverių ir Skriaudžių būre-
lių pristatymas bei šaudymas 
iš pneumatinio šautuvo, ini-
ciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir atviros jaunimo er-

dvės „Prienas“ pristatymai.
Vakaro koncerte visus svei-

kino šventės svečiai, vyko 
sporto varžybų nugalėtojų ap-
dovanojimai. Susirinkusiems 
koncertavo Dusetų dailės ga-
lerijos – Kultūros centro Anta-
zavės jaunimo folklorinis an-
samblis „Ramtatūris“, Karo-
lina Gustaitytė, Veiverių kul-
tūros ir laisvalaikio centro vo-
kalo studija „Cukraus pudra“, 
grupė „Evara“ ir grupė „Du 
Donatai“. Pagrindinę šventę 
vainikavo stulbinantis ugnies 
šou su „Viduramžiai LT“ bei 
šventinis fejerverkas.

Liepos 28 d. popietę vyres-
nio amžiaus Veiverių krašto 
gyventojai ir svečiai rinkosi 
į Šv. Onos atlaidus Veiverių 
Šv. Liudviko bažnyčioje, po 
kurių Veiverių A. Kučingio 
meno mokyklos kiemelyje 
vyko agapė. Visiems surin-
kusiems koncertavo Mažo-
sios Lietuvos Jurbarko krašto 
kultūros centro ansamblis, Al-
šėnų laisvalaikio salės moterų 
ansamblis „Ežiuolė“, Ežerė-
lio kultūros centro ansamblis 
„Senieji draugai“ ir Veiverių 
kultūros ir laisvalaikio centro 
kolektyvai. Na, o žiūrovus 
ir klausytojus šviežiai kepta 
duona vaišino klebonas Kęs-
tutis Vosylius.
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Žada, kad onkologinės chemoterapijos 
paslaugos bus prieinamesnės
onkologinės chemoterapijos paslaugos bus 
prieinamesnės – naikinamas jų skirstymas į antrinį ir 
tretinį lygius, trečiadienį skelbia Sveikatos apsaugos 
ministerija. Šiuo metu veikia septynios įstaigos, turinčios 
teisę teikti onkologijos chemoterapijos paslaugas.

Centrinės valdžios perviršis – 0,9 proc. BVp
Centrinės valdžios perviršis sausio-birželio mėnesiais 
buvo 418,7 mln. eurų ir sudarė 0,9 proc. prognozuojamo 
šių metų bendrojo vidaus produkto (BVp). perviršis 
šiemet buvo 58,7 mln. eurų didesnis nei per tą patį 2018 
metų laikotarpį (360 mln. eurų, 0,8 proc. BVp), pranešė 
Finansų ministerija.

REKLAMA

Šv. ignacas Lojola, 
jėzaus draugijos  

įkūrėjas
Liepos 31 d. Bažnyčios li-

turginis kalendorius mini šv. 
Ignacą Lojolą, Jėzaus drau-
gijos įkūrėją. Romoje gyve-
nantys jėzuitai šia 
proga kasmet au-
koja Mišias prie šv. 
Ignaco relikvijų, 
Romos Švenčiau-
siojo Jėzaus vardo 
bažnyčioje. Šiemet 
įkūrėjo liturginės 
šventės Mišioms 
vadovauja ispanas 
t. Juan Antonio 
Guerrero Alves SJ 
– generalinio vy-
resniojo delegatas, 
atsakingas už Ro-
mos mieste esan-
čius jėzuitų namus 
ir institucijas.

Ignacas Lojola 
gimė 1491 m. Ispa-
nijos baskų krašte. Jaunystėje 
buvo sužeistas mūšio lauke. 
Ilgai gydydamasis subrandi-
no apsisprendimą radikaliam 
atsivertimui. Vėliau jis subūrė 
keletą bendraminčių, kaip jis 
pats radikaliai pasiryžusių tar-
nauti didesnei Dievo garbei. 
Šitaip gimė Jėzaus draugija. 
Jėzuitai iš kitų vienuolių iš-
siskyrė labai aukšto lygio in-
telektiniu pasirengimu, savo 
misiją vykdė su pavyzdingu 
pasišventimu ir drausme, nuo 
pat pradžių ypatingą dėme-
sį skyrė švietimui ir akade-
miniam darbui. Ir šiuo metu 
visame pasaulyje jėzuitai va-
dovauja daugiau negu tūks-
tančiui mokyklų ir kelioms 
dešimtims universitetų.

1540 m. oficialiai patvirtin-
ta Jėzaus draugija greit tapo 
viena skaitlingiausių ir akty-

viausių Katalikų Bažnyčios 
vienuolijų, jos misionieriai 
pasiekė Ameriką, Indiją, Ki-
niją. Tačiau po dviejų šimtų 
metų prasidėjo nesusipratimai 
su kai kuriais valdovais. Jėzu-
itai buvo išvaryti iš Ispanijos 
ir Neapolio karalystės, o ga-
liausiai pareikalauta, kad po-
piežius iš viso vienuoliją pa-
naikintų. Popiežius Klemen-
sas XIV nusileido spaudimui 
ir 1773 m. Jėzaus draugiją 
panaikino. Tuo metu jai pri-
klausę daugiau kaip 20 tūkst. 
kunigų vienuolių tapo diece-
ziniais kunigais.

Nors ir paklusdami popie-
žiaus sprendimui, jėzuitai 
nenuleido rankų. Tuo metu 
pagarsėjo tarp Romos var-

guomenės apaštalavęs, bet 
kartu ryšius su aukštais prela-
tais ir pačiu popiežiumi palai-
kęs t. Juozapas Pignatelli. Jo 
pastangų dėka, jėzuitai buvo 
atkurti pirmiausia popiežiaus 
valstybėje ir Neapolyje. 1814 
m. Jėzaus draugija buvo at-
kurta visoje Bažnyčioje. Juo-
zapas Pignatelli vėliau buvo 
paskelbtas šventuoju.

Naujausiais statistiniais 
duomenimis, 2018 m. pabai-
goje visame pasaulyje buvo 
15 842 jėzuitai, tarp jų – 11 
389 kunigai. Nuo 2016 m. 
spalio Jėzaus draugijos gene-
ralinis vyresnysis – trisdešim-
tasis šv. Ignaco įpėdinis – yra 
venesuelietis t. Arturo Sosa 
Abascal SJ.

Jėzuitas yra ir popiežius 
Pranciškus. Amžinuosius 
įžadus Jėzaus draugijoje jis 

davė 1973 m. balandžio 22 
d. Šį trečiadienį švenčiamo 
jėzuitų įkūrėjo šv. Ignaco Lo-
jolos minėjimo proga popie-
žius  savo paskyroje tviterio 
tinkle parašė:

“ Šv. Ignacas Lojola, kurį 
šiandien minime, būdamas 
jaunas karys svajojo apie savo 
garbę, tačiau jį sužavėjo Die-
vo garbė ir ji suteikė prasmę 
jo gyvenimui. ”

Jėzuitai Lietuvoje – 450 
metų

Šiemet sukanka 450 metų 
nuo jėzuitų tarnystės Lietu-
voje pradžios. Į Lietuvą juos 
1569 m. pasikvietė Vilniaus 
vyskupas Valerijonas Prota-
sevičius. Pradžioje jėzuitai 

įsikūrė Vilniuje, vė-
liau ir kituose mies-
tuose. Šešioliktojo 
amžiaus pabaigoje 
pradėjo veikti jų va-
dovaujamas Vilniaus 
universitetas. 1608 
m. buvo įsteigta sa-
varankiška Lietuvos 
provincija, kuri ap-
ėmė Lietuvą, Gudi-
ją, Livoniją, Prūsiją 
ir dalį Lenkijos. Di-
džiausio klestėjimo 
laikais Lietuvos pro-
vincijos narių skai-
čius buvo viršijęs 
tūkstantį. Tuo metu, 
kai aštuonioliktojo 
amžiaus pabaigoje 

Jėzaus draugija buvo panai-
kinta, buvo padalinta ir Lie-
tuvos – Lenkijos valstybė. 
Jėzuitai, atsidūrę imperatorės 
Kotrynos valdomoje Rusijo-
je, kurį laiką galėjo tęsti savo 
veiklą. Tačiau, kai 1814 m. Jė-
zaus draugija pasaulyje buvo 
atkurta, panaikintose instituci-
jose Lietuvoje jėzuitai veiklos 
nebeatnaujino, o netrukus ca-
ro valdžia jų veiklą uždraudė 
visoje Rusijos teritorijoje.

Lietuvoje jėzuitai vėl atsi-
kūrė po Pirmojo pasaulinio 
karo, padedant Vokietijos jė-
zuitams, ypač t. Johannui Kip-
pui. Ypatingą vaidmenį suvai-
dino t. Benediktas Andruška 
– pirmasis po ilgos pertrau-
kos lietuvis jėzuitas, pirmasis 
naujos Lietuvos provincijos 
vadovas. 1940 m. Lietuvos 
jėzuitų provincija jau turėjo 

97 narius. Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, vienuo-
lynų turtas buvo nacionali-
zuotas, švietimas uždraustas. 
Pokario dešimtmečiais tęsda-
mi veiklą pogrindyje jėzuitai 
tarnavo parapijose, vadova-
vo rekolekcijoms. Užsienyje 
apsigyvenę lietuviai jėzuitai 
įkūrė namus JAV, dirbo Ka-
nadoje, Australijoje, Urugva-
juje, Brazilijoje. Tarp per An-
trąjį pasaulinį karą į Vakarus 
pasitraukusių jėzuitų buvo du 
popiežiškojo Grigaliaus uni-
versiteto Romoje profesoriai 
– istorikas Paulius Rabikaus-
kas ir dvasingumo teologijos 
žinovas Antanas Liuima.

Beveik visą sovietmetį neo-
ficialiai veikusiems Lietuvos 
jėzuitams vadovavo t. Jonas 
Danyla, kurio dėka vienuolija 
ne tik išliko, bet ir atsinaujino. 
Svarbus katalikų veikėjas bu-
vo t. Pranciškus Masilionis, 
įkūręs naują moterų vienuo-
liją – Eucharistinio Jėzaus 
seserų kongregaciją, taip pat 
inicijavęs pasauliečius įtrau-
kusį Eucharistijos bičiulių 
sąjūdį. Didelį autoritetą tarp 
intelektualų bei kultūrininkų 
turėjo t. Jonas Lauriūnas. Jė-
zuitai buvo vieni aktyviausių 
žmogaus teisių gynėjų bei ka-
talikiško pogrindžio organiza-
torių. Svarbiausią, ilgiausiai ir 
be pertrūkio ėjusį savilaidos 
leidinį „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronika“ redagavo 
tėvai jėzuitai Sigitas Tamkevi-
čius, vėliau – Kauno arkivys-
kupas, ir po jo arešto darbą 
sėkmingai tęsė Jonas Boruta, 
vėliau – Telšių vyskupas.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincija buvo atkurta 1990 
m.        VATiCAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
Vienas Skitijos dykumos 

tėvas, nors ir buvo giliai pasi-
nėręs į maldą, vis dėlto labai 
bijojo mirties. Prašydamas 
patarimo ir paguodos kreipėsi 
į išminčių, o tas jam atsakė:

– Ar didelis skirtumas tarp 
mirties ir tualeto? jeigu jau 
reikia ten eiti, tai ir eik.

95,7 Mhz

Liepos 9 ir 22 d. vyko Prie-
nų r. savivaldybės eismo sau-
gumo komisijos posėdžiai, 
kuriuose nagrinėti gyventojų 
ir seniūnų prašymai.

Liepos mėn. sudaryta Kelių 
priežiūros programos lėšų pa-
skirstymo komisija ir patvir-
tintas jos reglamentas.

Liepos 4 d. Savivaldybės 
atstovai dalyvavo projekto 
partnerių paieškos susitikime 
Suvalkuose (Lenkija). Susi-
tikimo metu aptartos partne-
rystės galimybės, teikiant pro-
jekto paraišką pagal  INTER-
REG V-A Lietuvos–Lenkijos 
bendradarbiavimo programos 
pirmąjį prioritetą „Aplinkos 
išlaikymas ir apsauga ir ište-
klių naudojimo veiksmingu-
mo skatinimas“.

Liepos 5–7 dienomis Prie-
nų r. savivaldybės delegacija 
dalyvavo Savivaldybės par-
tnerės Latvijoje Talsų savival-
dybės šventiniuose renginiuo-
se, kurių metu Savivaldybės 
atstovai turėjo galimybę da-
lyvauti diskusijoje su latviais, 
gruzinais, danais, turkais ir es-
tais apie bendradarbiavimą su 
vietos verslininkais, gyvento-
jų įtraukimą į sprendimų pri-
ėmimą, miestų atnaujinimo 
svarbą. 

Liepos mėn. pasirašytos su-
tartys su rangovais dėl būstų 
pritaikymo neįgaliesiems. 
Šiais metais planuojama pri-
taikyti 11 būstų.

Liepos mėn. pasirašytos 
rangos sutartys 5 objektams 
dėl kelių kapitalinio remonto 
(Vingio g., Birštono g., Vyte-
nio g. 16 aikštelė, Šviesos ir 
Ateities g. Prienuose; Birutės 
g. 7). Taip pat paruoštos pasi-
rašyti rangos sutartys dėl so-
dų bendrijų kelių kapitalinio 
remonto: Sodžiaus g., Rūtų 
g., Ropių g., Kalnų Sodo g., 
Prienlaukio g. Prienuose.

Liepos mėn. vyko Jiezno, 
Prienų „Žiburio“, Stakliškių 
ir Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijų abiturientų atestatų 
įteikimo šventės. Šiais metais 
brandos egzaminus laikė 158 
mokiniai.

Liepos 13 d. Prienų ir Birš-
tono apylinkėse vyko tradici-
nis pėsčiųjų žygis Nemuno 
kilpomis. Renginio partnerė 
– Prienų r. savivaldybė, kuri 
suteikė organizatoriams ne tik 
finansinę, bet ir kitokią para-
mą. Jau ketvirtą kartą vyku-
siame žygyje dalyvavo dau-
giau nei 3,5 tūkst. žmonių iš 
įvairių Lietuvos miestų.

Liepos 16 d. vyko seniū-
nų pasitarimas, kuriame bu-
vo aptarti atliekų tvarkymo, 
Sosnovskio barščių, sociali-
nių būstų priežiūros, vienkar-
tinių pašalpų skyrimo, viešųjų 
pirkimų organizavimo, kelių 
priežiūros, prekybos vasaros 
švenčių metu klausimai.

Liepos 19–21 dienomis 
vyko Balbieriškio seniūnijos 
vasaros šventė „Prie Ringio 
ir Peršėkės“, skirta Vietovar-
džių metams.

Liepos 19 d. vyko naujosios 
Prienų r. savivaldybės Jauni-
mo reikalų tarybos posėdis, 
kuriame pirmininku išrinktas 
Mindaugas Rukas, Prienų ra-
jono savivaldybės tarybos na-
rys, o pirmininko pavaduotoju 
– Kristijonas Raibužis, Prienų 
„Žiburio“ gimnazijos moki-
nys, asociacijos „Milžinų liz-
das“ jaunimo tinklo narys.

Liepos 27–28 dienomis 
vyko Veiverių krašto vasa-
ros šventė, skirta Vietovar-
džių metams ir Veiverių 275-
osioms metinėms.

Liepos 27 d. vyko visuoti-
nis Prienų rajono vietos vei-
klos grupės (VVG) narių atas-
kaitinis – rinkiminis susirin-
kimas. VVG pirmininke per-
rinkta Virginija Žliobienė.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija tenkino Prienų 
r. savivaldybės administraci-
jos prašymą skirti papildomą 
64 634,00 Eur finansavimą 
asmeninio asistento paslau-
goms organizuoti ir teikti. Mi-
nisterija projektą remia visa 
apimtimi.

Prienų rajono savivaldybės 
informacija 

Svarbesni liepos mėnesio 
darbai
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pietų Korėjoje už smurtą prieš sekėjus 
nuteista apokaliptinio kulto lyderė
pietų Korėjoje vieno apokaliptinio kulto lyderė buvo 
nuteista kalėti šešerius metus už 400 sekėjų laikymo 
nelaisvėje Fidžyje, kur jie buvo mušami ir verčiami 
dalyvauti barbariškuose ritualuose, kuriais esą buvo 
siekiama išvaryti piktąsias dvasias.

Sprogdinimų sukrėsta Šri Lanka skatins 
turizmą nemokamomis vizomis
Šri Lanka trečiadienį paskelbė, kad į salą 
atvykstantiems lankytojams iš beveik 50 šalių išduos 
nemokamas, mėnesį galiojančias vizas. Tai dar viena 
pastanga atgaivinti turizmą, kuriam labai pakenkė 263 
gyvybes nusinešusios atakos per šių metų Velykas. NG

Septintoji Birštono vasaros menų akademija 
paruošė naujas staigmenas žiūrovams

Kristina
BElEnAVIČIEnĖ

Liepos 27 dieną Birštone 
prasidėjo jaunus ir 
patyrusius muzikos 
mėgėjus vienijantis 
tarptautinis projektas 
– Birštono vasaros menų 
akademija. Projekto 
renginiai prasidėjo dalyvių 
registracija ir BMVA 
dalyvių susitikimu su 
pedagogais. 

Susitikimo pradžioje ren-
ginio sumanytoja, kompo-
zitorė, Lietuvos muzikų są-
jungos prezidentė, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
profesorė Audronė Žigaitytė-
Nekrošienė pasveikino visus 
dalyvius ir prisiminė, kaip 
prieš septynerius metus kilo 
idėja sukurti kartų sugyve-
nimo namus, kuriuose būtų 
gera visų amžių žmonėms, 
kuriuose galėtų mokytis vie-
ni iš kitų ir perduoti viską, ką 

turi geriausio. Idėja gyvuoja 
iki šiol, nes Birštono vasa-
ros menų akademija ir yra ta 
vieta, kurioje gausu atradimo 
ir buvimo kartu džiaugsmo. 
Pagrindinis projekto tikslas, 
kaip minėjo kompozitorė, yra 
padėti dalyviui atsiskleisti kū-
rybine prasme. 

Pianistas, koncertmeisteris 
Justas Čeponis, daugiametis 
BMVA dalyvis, skatino daly-
vius imti viską, ką tik gali. Jis 
prižadėjo, kad nebus lengva, 
tačiau bus tikrai labai įdomu. 

Kita koncertmeisterė Aušra 
Banaitytė (aktoriaus Andriaus 
ir Martyno Bialobževskių 
mama), ilgametė nacionali-
nės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos ir Vilniaus Tallat-
Kelpšos konservatorijos pe-
dagogė, minėjo, jog grojimas 
ansamblyje – pati gražiausia 

bendravimo forma. Pianistės 
mokiniai ne kartą skynė lau-
rus prestižiniuose konkursuo-
se. Mažųjų vokalistų numylė-
tinė koncertmeisterė Roberta 
Daugėlaitė šiais metais taip 

pat talkins mažiesiems dai-
norėliams.

Dainininkė ir pianistė Gin-
tarė Skerytė, dainuojanti nuo 
senosios iki šiuolaikinės mu-
zikos kūrinių, dalyvaujanti 
kaip solistė visuose Lietuvo-
je rengiamuose muzikos fes-
tivaliuose, tikino visus atvy-
kusiuosius, kad dainuojama 
ne balsu, o širdimi. Anot Lie-
tuvos muzikos ir teatro aka-
demijos dėstytojos, be dai-
navimo meno subtilybių, ne 
mažiau svarbu mokyti vaikus 
pažinti save, savo tembrą, dai-
navimo galimybes. Projek-
te dėstytoja nori įgyvendinti 
paprastą svajonę – dalintis. 
Gintarė Skerytė dalinsis meis-
triškumu su jauniausiais aka-
demijos vokalistais. Su vy-
resniaisiais vokalistais šiais 
metais dainavimo džiaugsmu 
dalinsis Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Dainavimo 
katedros vedėja profesorė As-
ta Kriščiūnaitė.

Šių metų rugpjūčio 10 
sukanka 145 metai, kai 
gimė pirmas Lietuvos 
tautos vadas Antanas 
Smetona. LR Seimas šiuos 
metus paskelbė Antano 
Smetonos metais. 

Pavyko rasti rašytinės me-
džiagos iš 1934 metų tautinės 
jaunuomenės savaitinio lai-
kraščio „Jaunoji karta“ rug-
pjūčio 12 dienos numerio. Ta 
medžiaga buvo išspausdinta 
60-ųjų A. Smetonos gimimo 
metinių proga (pateikiamos 
medžiagos kalba netaisyta). 

Tautos vado A. 
Smetonos 60 metų 

sukaktis
Rugpjūčio mėn. 10 d. liks 

mūsų tautoje istoriška diena, 
nes tą dieną gimė mūsų Tau-
tos Vadas ir valstybės kūrė-
jas, pirmas ir dabartinis mūsų 
Valstybės Prezidentas Anta-
nas Smetona. Šiemet rugpjū-
čio  mėn. 10 d. mūsų Tautos 
Vadui A. Smetonai sukanka 
60 metų amžiaus ir visa tauta 
rugsėjo mėn. 9-10 d. tą gar-
bingą jubiliejų rengiasi kuo 
iškilmingiausiai paminėti. Iš-
kilmių tikslas – išreikšti mūsų 
nepailstamam Tautos Vadui 
pagarbą ir padėką už jo di-
džius nuopelnus mūsų tautai. 
Be to, šios iškilmės ryškiau 
mums kels tautos idealus, nes 
A. Smetona yra mūsų tautinės 
valstybinės ideologijos kūrė-
jas, o visas pastarųjų 25-erių 
metų mūsų tautos ir valstybės 
gyvenimas yra glaudžiai susi-

jęs  su A. Smetonos asmenybe 
ir darbais. Visas jo gyvenimas 
vaizdžiai simbolina mūsų tau-
tos kilimą, iš skurdo ir vergi-
jos kopimą į šviesą ir laisvę.

Antanas Smetona į gyveni-
mą išėjo labai sunkiais mūsų 
tautai laikais. Lietuvą tuomet 
slėgė svetimųjų vergija. Apie 
buvusią Lietuvos galybę liu-
dijo piliakalniai, gūdūs senųjų 
padavimų ir istorikų veikalai. 
Skurdžios buvo ir A. Smeto-
nos jaunos dienos, nes jo tė-
vai buvo neturtingi. Tačiau jis 
kažkokios nepaprastos ir ne-
palaužiamos energijos skati-
namas pasiryžo siekti mokslo. 
Ir tą savo pasiryžimą ištesėjo. 
Jis savo lėšomis baigė gimna-
ziją ir Petrapilio universiteto 
teisių fakultetą.

Baigęs aukštuosius moks-
lus, A. Smetona įsikūrė gy-
venti D. Lietuvos kunigaikš-
čio Gedimino sostinėje Vil-
niuje ir iš čia pradėjo dirbti 
mūsų tautai.

Darbas buvo sunkus, nes 

Tautos vado A. Smetonos 
60 metų sukaktis

Audronė Žigaitytė-Nekrošienė
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italijos ekonomika stagnavo
pirmąjį ketvirtį italijos BVp susitraukė 0,1 proc., palyginti su 
ankstesniu ketvirčiu, ir ūgtelėjo 0,1 proc., palyginti su 2018 
metų pirmuoju ketvirčiu. italijos statistiniai duomenys 
tapo dar vienu euro zonos ekonomikos augimo lėtėjimo 
signalu. Kiek anksčiau apie sulėtėjusį BVp augimą 
pranešė prancūzija, Belgija, Austrija ir ispanija.

per pratybas sostinėje bus imituojama 
nelaimė Astrave, evakuojami vilniečiai
rugsėjo 5-ąją sostinėje vyks pratybos imituojant 
branduolinę avariją, bus evakuojami vilniečiai. Vertinamas 
scenarijus, kad radiacinė tarša yra pasklidusi 50 kilometrų 
spinduliu nuo elektrinės – šią zoną apima ir Vilnius. per 
pratybas bus bandoma įvertinti pasirengimą grėsmėms.

REKLAMA

Tautos vado A. Smetonos 60 metų sukaktis
negausingi inteligentai lietu-
viai blaškėsi partinių srovių 
sūkuriuose ir labai retas iš jų 
tedirbo savo tautos kultūrai. 
Lietuviams trūko vienybės, 
be kurios visiškai neįmanoma 
tautos pažanga. Ir štai A. Sme-
tona pradeda mūsų tautą orga-
nizuoti. Jis 1907 m. draug su 
kun. J. Tumu-Vaižgantu įstei-
gė „Vilties“ laikraštį, kuriame 
kvietė lietuvius prie vienybės, 
skelbė jiems tautinę ideologi-
ją. A. Smetona artimai ben-
draudamas su tauta, atsidėjęs 
studijuodamas jos praeitį, gi-
liai suprato ir jautė jos dvasią. 
Tad ir jo skelbiamoji tautinė 
ideologija kilo iš lietuvių sie-
los gelmių ir glaudžiai buvo 
susijus su tautos praeitimi ir 
jos kūrybiniu lobiu.

Antanas Smetona ne iš sve-
tur atneštas partines progra-
mas skelbė, bet ir ragino lie-
tuvius gaivinti tautos sąmonę, 
kurti savaimą dvasinę ir me-
džiaginę kultūrą.

Tam tikslui jis reikalavo 
telkti tautines jėgas ir jas tai-
kyti taip, kad darbe neprieš-
tarautų vienos kitoms, kad, 
iš vieno  ar šalimais eidamos, 
netrukdytų vienos kitų. Sa-
vo gausinguose straipsniuose 
A. Smetona teikė daug nuro-
dymų, kurie šiandien mūsų 
tautinės kūrybos darbe laiko-
mi pagrindiniais principais. 
Jis nuolatos ragino lietuvius 
branginti savo gimtąją kalbą, 
valyti nuo svetimžodžių (ba-
rabarizmų), turtinti iš tarmių 
paimtais naujais žodžiais, nes, 
anot A. Smetonos, mūsų gry-
najai kalbai pamatas yra +963 
mūsų tarmės. Jis skelbė, kad 
mūsų menininkams didžiau-
sias kūrybinis liaudies menas, 
„kad liaudies ir menininkų kū-
ryba turi eiti šalimais. Meni-
ninkai, nukrypę nuo liaudies 
kūrybos, kana ar begalėtų būti 
mūsų meno reiškėjai“.

Lietuvių tautinei kultūrai 
kurti bei ugdyti reikia savų 
inteligentų. O jų anais laikais 
Lietuvoje tebuvo labai mažai. 
Tie, kurie baigdavo aukštuo-
sius mokslus, dažniausiai, 
ieškodami geresnių gyveni-
mo sąlygų, įsikurdavo Rusi-

joje, ten vesdavo svetimtautes 
žmonas ir tuo būdu dingdavo 
mūsų tautai. A. Smetona vi-
sokiais būdais stengėsi mū-
sų po įvairius Rusijos kraštus 
išblaškytus inteligentus par-
traukti į Lietuvą ir juos įjungti 
į tautinės kūrybos darbą. „Di-
džiausia bėda – rašė A. Sme-
tona „Viltyje“, – kad mūsų 
inteligentai gyvena išsisklaidę  
svetimuose kraštuose, kad jie 
taip išsisklaidę, žūva be jo-
kios naudos. Be inteligentų, 
Lietuvoje gyvenančių, nieko 
nebus: tauta be jų – kaip ka-
riuomenė be vadų. Inteligen-
tai – tautos smegenys. Štai šią 
mintį gerai įsidėkime galvon 
ir kartokime tol, kol nebūsime 
sutraukę daugumo inteligen-
tų savo kraštan. Mums reikia 
tirti ne vien praeitis, ne vien 
senovės mūsų tautos žymės, 
bet reikia pažinti ir suprasti ir 
dabartinis tautos gyvenimas, 
jo dvasia ir siekimai. Kaip 
prieis inteligentai prie jo, jei 
jie vartysis kitur svetimame 
gyvenime paskendę“.

Susirūpinęs mūsų tautos 
smegenimis – inteligentais, A. 
Smetona daug dėmesio krei-
pė į moksleivius, būsimuosius 
inteligentus. Jų tautiniam au-
klėjimui jis ne vieną gražų bei 
turiningą straipsnį paskyrė.

Jis ragina jaunuomenę la-
biau pažinti savo kraštą, jo 
gamtą ir kultūrinius pamin-
klus. „Kiekvienas jaunikaitis 
– sako A. Smetona – galėtų 
bekeliaudamas  pastebėti, ko 
jis iš raštų neišskaitys apie 
mūsų šalį. Mėgstąs senovę 
pamatytų jos liekanas; kam 
malonu gėrėtis gamta, tas pa-
žintų ją savo akimis iš gyvųjų 
paveikslų. Ir darbo žmonių ti-
pai, jų paprastieji santykiai su 
kits kitu, pagaliau jų būdas pa-
aiškėtų įspūdingai jauno žmo-
gaus sielai.“ 

Turėdamas prieš akis mūsų 
tautos ateitį, jau prieškariniais 
laikais A. Smetona reikalavo 
visuomeninio mūsų liaudies 
švietimo. Šioks ar kitoks dar-
bas, pasak A. Smetonos, be 
visuotinio liaudies švietimo 
neįmanomas, nes tamsios 
minios nepasieks mūsų pra-

kilniausi išvedžiojimai, rū-
pestingiausiai sudaryti suma-
nymai jos materialei gerovei 
pakelti“.

Šalia dvasinės kultūros A. 
Smetona „Viltyje“, o vėliau ir 
„Vaire“ kėlė aikštėn visus tuos 
veiksnius, arba materialinę 
kultūrą. Tačiau A. Smetonos 
ideologijos pagrindas yra ne 
materializmas, bet idealizmas. 
„Mūsų idealas yra dvasinės 
gėrybės, – sako A. Smetona, 
– kurios yra savaime tiesos, 
nepareinančios nuo kitų tiesų. 
Materialinė bui-
tis tik įrankis toms 
tiesoms siekti, o jų 
nešiotoja – mūsų 
siela.“

Antano Smeto-
nos asmenybės ir 
jo ideologinės pu-
blicistikos įtaka 
prieškarinei Lie-
tuvai buvo didelė: 
gerokai sustiprėjo 
lietuvių vienybė, 
energingiau ir or-
ganizuočiau pra-
dėta dirbti tautinei 
kultūrai; ir per Di-
dįjį karą jau dau-
guma lietuvių bu-
vo politiškai apsi-
sprendę – reikalau-
ti nepriklausomy-
bės. A. Smetona 
per Didžiojo karo 
audras niekur iš 
Lietuvos nebėgo, 
bet, kaip tikram vadui pride-
ra, Lietuvos sostinėje Vilniuje 
budriai stovėjo Lietuvos teisių 
sargyboje ir ruošė ją prie ne-
priklausomybės.

Antanas Smetona tapo vy-
riausiu atgimstančios Lietu-
vos valstybės vadu; jis išren-
kamas Lietuvių Tautos Ta-
rybos pirmininku; Lietuvos 
reikalais važinėja tartis su kitų 
valstybių diplomatais ir visur 
randa Lietuvai palankumo ir 
paramos. 1919 m. balandžio 
4 d. A. Smetona išrenkamas 
pirmuoju Lietuvos valstybės 
Prezidentu ir juo išbuvo dau-
giau kaip metus, t.y. ligi 1920 
m. birželio 13 d.

Antanui Smetonai prezi-
dentaujant Lietuvai daug 

svarbių darbų buvo padaryta. 
Tuo laiku buvo suorganizuo-
tos valstybės administracinės 
įstaigos, suorganizuota ka-
riuomenė, išguiti iš Lietuvos 
bolševikai ir bermontininkai, 
įsteigtos pirmosios mokyklos, 
aptvarkyti finansai, nustatyti 
mokesčiai, paruošta laikinoji 
konstitucija, išgautas Lietu-
vos valstybės pripažinimas de 
facto iš Anglijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos ir Skandinavijos 
valstybių. Tai rodo, kokią sun-
kią naštą Antanas Smetona 

išnešė ant savo pečių. Juoba 
jam didelė garbė, kad tą naš-
tą nešė pačiais sunkiausiais 
mūsų tautos nepriklausomo 
gyvenimo metais, kada nau-
jai susikūrusi valstybė nieko 
neturėjo, kada viską teko iš 
naujo kurti, kovojant su klas-
tingais priešininkais. 

Pasitraukęs nuo valsty-
bės vairo, A. Smetona dir-
bo mokslo ir publicistikos 
darbą, drąsiai spaudoje kėlė 
įvairias politines ir visuome-
nines ydas. A. Smetonos įta-
ka ir dabar mūsų visuomenėje 
buvo labai didelė. Ir kai 1926 
m.Lietuvos valstybė atsidūrė 
ties bedugne, kariuomenė, iš-
gelbėjusi Lietuvą nuo pražū-
ties, gruodžio mėn. 17 d. A. 

Smetoną kviečia būti Valsty-
bės Vadu. Kiek kariuomenė 
brangino ir pasitikėjo A. Sme-
tona, vaizdžiai mums rodo šis 
jos kvietimas:

„Pirmasai Lietuvos Kū-
rėjau!

Pareiga stovėti Lietuvos 
Nepriklausomybės sargybo-
je privertė mus susirūpinti 
didėjančiu Lietuvos Laisvei 
pavojumi.

Turėjome tikrų žinių, kad 
bolševikai ginkluojasi tikslu 
panaikinti Lietuvos laisvę.

Vyriausybė nesiėmė jokių 
priemonių pašalinti mirtinam 
pavojui. Vyriausybė patai-

kavo tiems, ku-
rie dirba Lietuvos 
pražūčiai.

Prasidedant jau 
atviram bolševi-
kų bruzdėjimui, 
mes savo pasi-
ryžimu apgynėm 
Lietuvos nepri-
klausomybės iki-
mą.

Bet mes nega-
lime įstatyti val-
džion tų žmonių, 
kurie pastūmė 
Lietuvą į mirtiną 
pavojų. 

Tamsta gerai 
žinai šį pavojų, 
nes Tamstai teko 
didžiausiu to pa-
vojaus metu sto-
vėti besikurian-
čios Nepriklau-
somos Lietuvos 
priešakyje.

Todėl, tikėdami Tamstos 
pasišventimu ir Lietuvos mei-
le, mes vardu visos kariuome-
nės, kuri kūrė ir gynė Lietuvą, 
nuolankiai prašome pasiau-
koti Tėvynės labui ir sutikti, 
stojus Tautos priešakyje, kaip 
valstybės Vadas, išvesti iš da-
bartinės sunkios padėties.

Iš savo pusės, vardu vi-
sų brolių, žuvusių už Tėvy-
nę laisvą, iškilmingai pasi-
žadam klausyti tos valdžios, 
kuriąTamsta rasi reikalinga 
daryti“.

Pirmasis Lietuvos Kūrėjas 
A. Smetona, visos kariuome-
nės kviečiamas, tas sunkias ir 
atsakingas pareigas pasiėmė. 
Jis savo rašte „Lietuvos kar-
žygiams“ rašo:

„Mano, kaip kiekvieno lie-
tuvio, yra šventa pareiga gin-
ti Lietuvos valstybę ir Tautą 
šiuo tragiškiausiu jos gyveni-
mo metu. Todėl pildydamas 
šią pareigą, pasiryžau priim-
ti uždedamą man šią svarbią 
naštą ir pasiėmęs Valstybės 
Vado pareigas, eiti jas tol, kol 
pati tauta, teisėtu keliu pa-
šaukta, išves kraštą iš susida-
riusios padėties“.

Ir nuo 1926 m. gruodžio 17 
d. A. Smetona tebevadovau-
ja mūsų valstybei. Kas per tą 
laiką mūsų valstybei padary-
ta, sunku viename straipsny-
je suminėti; tai ateities Lietu-
vos istorininko darbai. Tačiau 
aplamai reikia pasakyti, kad 
visose srityse mūsų valstybė 
pažengė priekin, viduje su-
stiprėjo tautinė dvasia ir kūry-
ba, o užsienyje mūsų jaunutė 
valstybė laimėjo daug sim-
patijų. Šiandien, A. Smetonai 
mūsų valstybei vadovaujant, 
nyksta Klaipėdos krašte dau-
gelį metų slėgusi vokiečių 
dvasia. Šiandien Klaipėdos 
kraštas lietuvėja.

Antanas Smetona yra tikras 
mums Apvaizdos skirtas Tau-
tos bei Valstybės Vadas. Jis tu-
ri visus tuos savuosius, kurių 
reikia atsakingoms tautos bei 
valstybės vado pareigoms. 
Platus humanitarinis išsilavi-
nimas, kritiškas protas, geras 
savo tautos reikalų pažinimas 
bei gili intuicija leidžia jam 
teisingai ir objektyviai spręs-
ti painius valstybinius daly-
kus. O tvirti bei aiškūs tau-
tiniai principai ir stipri valia 
neleidžia jam iškrypti iš pa-
sirinkto kelio, pasiduoti sve-
timoms įtakoms. Švelni bei 
jautri lietuviška ir didelė savo 
tautos meilė padeda jam kuo 
plačiausiai bei nuoširdžiau-
siai bendradarbiauti su visais 
Lietuvos sluoksniais ir pelno 
jam visuotinę lietuvių ir sve-
timtaučių meilę.

Mes, jaunalietuviai, esame 
laimingi tokį garbingą Tautos 
Vadą turėdami savo organiza-
cijos Šefu.

Šešiasdešimt metų am-
žiaus sukakties proga mes sa-
vo brangiam Tautos Vadui ir 
“JL” S-gos Šefui linkim dar 
daug metų gyvuoti ir mūsų 
tautai garbingai vadovauti.
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Klaipėdoje pastatytas socialinis daugiabutis 
80-čiai asmenų
Klaipėdoje pastatytas ir įrengtas daugiabutis, 36-iuose 
butuose per artimiausias kelias savaites turėtų apsigyventi 
79 asmenys. Devyni butai pritaikyti žmonėms su judėjimo 
negalia. 2,8 tūkst. kvadratinių metrų namo statyba kainavo 
2,06 ml. eurų, didžioji dalis finansuota ES lėšomis.

Latvijoje nuo rugpjūčio atpinga stiprieji 
alkoholiniai gėrimai
Latvijoje nuo rugpjūčio 1-osios atpigs stiprieji alkoholiniai 
gėrimai, sumažėjus jų akcizams. Liepos mėnesį Latvijoje 
stipriųjų alkoholinių gėrimų mokesčio tarifas apkarpytas 
15 procentų. Sumažintas alkoholio akcizas bus taikomas 
nuo šių metų rugpjūčio iki kitų metų vasario pabaigos.

REKLAMA

atKelta IŠ 7 p.

Dovilė Goštautaitė
treniruoklių salės trenerė

Kontaktai:  
gostautaitedov@gmail.com

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

Atsispaudimai – klasikinis, 
universalus ir vienas efekty-
viausių pratimų. Šis pratimas 
nepriklauso nuo vyraujan-
čių mados tendencijų sporto 
pasaulyje. Taip teigti tikrai 
yra pagrindo: atsispaudimai 
reikalauja minimaliai laiko, 
jiems nereikia jokių treniruo-
klių ar kitos įrangos ir kartu 
per trumpą laiką galima pa-
siekti akivaizdžių rezultatų.

Atsispaudimus galite dary-
ti bet kur ir bet kada. Jei no-
rite, galite ir dabar pat pada-
ryti keletą atsispaudimų, net 
jei esate darbe ar mokykloje. 
Aišku, aplinkinių žvilgsniai 
bus pilni nuostabos, bet ar tai 
gali jus sustabdyti?

Atsispaudimai stiprina 
krūtinės, rankų (trigal-
vius), ir pečių (priekinė del-
ta) raumenis. Yra keletas šio 
pratimo variantų: paprasti 
atsispaudimai nuo grindų, 
atsispaudimai nuo kelių, at-
sispaudimai kampu (kai ran-
kos dedamos ant suoliuko, 
ant įstatytos į stakles štan-
gos, ant stalo, kėdės ir t. t.), 
atsispaudimai su nuolydžiu 
(kojos dedamos ant suoliu-
ko, gimnastikos kamuolio). 
Ir tai dar ne visos atsispaudi-
mų variacijos. Kai atsispau-
dimų metu į ką nors remiatės 
ir delnai yra žemiau nei pė-
dos (atsispaudimai su nuoly-
džiu), pratimą atlikti sunkiau. 
Kai delnai yra aukščiau (at-
sispaudimai kampu), pasi-
priešinimas bus mažesnis. 
Pateiksime lengviausią atsi-
spaudimų (nuo kelių) varian-
tą. Šis pratimo variantas, ko 
gero, aktualesnis moterims.

Pastaba. Atsispaudimų 
spektre nuo lengviausio iki 

Atsispaudimai

POzIcIJA. Kūnas turi būti tiesus, delnai šiek tiek plačiau nei pečių 
plotyje, žastai su kūnų sudaro statų kampą. Kuo siauriau laikysite 
delnus, tuo labiau judės trigalviai rankų raumenys.

ATLIKIMAS. Įkvėpdami lėtai leiskitės į apačią, kol krūtine beveik 
liesite grindis. Iškvėpdami kilkite į viršų ir vėl pakartokite judesį. 
Viršutiniame judesio taške rankas palikite vos vos sulenktas.

PASTABA. Visiškai ištiesus rankas apkraunami alkūnių 
sąnariai, o tai ilgainiui gali sukelti jų skausmus!
Atlikite 3 serijas po 12 pakartojimų (3x12), su 1–2 mi-
nučių pertrauka tarp serijų.

!

sunkiausio dauguma mote-
rų užstringa ties „atsispaudi-
mais nuo kelių“, nes jaučia, 
kad atsispaudimai kampu 
yra per sunkūs. Patarimas. 
Įstatykite štangą į stakles 
(kur galima reguliuoti aukš-
tį) ir atlikite 12 taisyklingos 
formos atsispaudimų. Jei 
galite padaryti daugiau, nu-

leiskite štangą vienu lygiu 
žemiau ir testuokite save iš 
naujo!

Audronė Žigaitytė-Nekro-
šienė su pasididžiavimu pri-
statė ir dar vieną dainavimo 
mokytoją – Kristian Bene-
dict (Lietuvoje žinomą kaip 
Vaidą Vyšniauską), kuris jau 
išgarsėjęs tarptautinėje areno-
je kaip vienas geriausių Ote-

lo vaidmens atlikėjų. 2018 
m. Benedict su Samsono vai-
dmeniu debiutavo Niujorko 
„Metropolitan Opera“. Bene-
dict ne tik kels dalyvių meis-
tiškumą, jis skaitys paskaitas 
ir dovanos žiūrovams koncer-
tą kurhauze.

Į susitikimą su dalyviais at-
vyko ir Donaldas Račys, kuris 
dar būdamas moksleiviu tapo 
daugelio Lietuvos ir tarptau-
tinių konkursų laureatu. Šiuo 
metu jis dirba M. K. Čiurlio-
nio menų mokykloje ir yra 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Muzikos akademijos Fortepi-
jono katedros vedėjas. Daug 
pianisto mokinių ir studentų 
yra tapę įvairių nacionalinių 
ir tarptautinių konkursų lau-
reatais. Šiemet D. Račys su-
tiko pasidalinti fortepijono 
meistriškumo paslaptimis ir 
su Birštono menų akademi-
jos dalyviais.

Septintoji Birštono vasaros menų akademija 
ruošia naujas staigmenas žiūrovams

Projekto sumanytoja džiau-
gėsi, kad šiais metais prie aka-
demijos prisijungė ir gausus 
būrys smuikininkų. Kaido 
Valja – Estijos styginių ins-
trumentų pedagogų asocia-
cijos prezidentas atvyko pa-
dėti dalyviams įminti smuiko 
paslaptis, pats smuikininkas 
norėtų geriau išmokti lietu-
vių kalbą. Smuiko mokytoja 
ekspertė Nijolė Prascevičienė 
yra mokytoja, kurios gyveni-
mas – muzika. Mokytoja pri-
sipažino, kad jau 48 metus 
dirba be atostogų ir labai dė-
koja tėveliams, kurie padeda 
vaikams eiti muzikos keliu. 
Mokytoja Nijolė akademijo-
je taip pat padės jauniesiems 
smuikininkams tobulinti savo 
įgūdžius.

Projekto organizatorė Au-
dronė Žigaitytė-Nekrošienė 
priminė, kad, be meistrišku-
mo pamokų, vidurdieniais 
vyks paskaitos, susitikimai, 
kurių metu bus diskutuoja-
ma su žinovais, nagrinėjami 
sėkmės receptai, ieškoma at-
sakymų į meno pasaulyje ky-
lančius klausimus. Kompo-
zitorė kvietė pasinaudoti reta 
galimybe išgirsti muzikos pa-
slaptis „iš pirmų lūpų“.

Iškilmingo akademijos ati-
darymo vakare koncertavo 
grupė „Subtilu Z“, kurios im-
provizacijos ir išmonė abejin-
gų salėje nepaliko. Atidaryme 
dalyvavusi Birštono savival-
dybės merė Nijolė Dirginčie-
nė pasveikino Audronę Ži-
gaitytę-Nekrošienę, tęsiančią 
projekto iniciatyvą jau septin-
tus metus, ir palinkėjo šiai ne-
turinčiai analogų akademijai 
gyvuoti dar ne vienus metus. 
Tuo tarpu A. Žigaitytė-Ne-
krošienė nuoširdžiai dėkojo 
Birštono savivaldybės merei, 
Birštono kultūros ir laisva-
laikio centro administracijai, 
Birštono meno mokyklos di-
rektorei Laimutei Raugevi-
čienei už bendrystę ir kvietė 
dalyvauti susitikimuose bei 
pasaulinio lygio muzikantų 
koncertuose, kurie Birštono 
vasaros menų akademijos 
metu vyksta kiekvieną vaka-
rą kurhauze.

Birštono vasaros menų 
akademijos renginiai vyko vi-
są savaitę, o rugpjūčio 4 die-
ną, 18 valandą visus dalyvius, 
mokytojus ir žiūrovus orga-
nizatoriai kviečia į Birštono 
kurhauzą, kur vyks projekto 
uždarymo koncertas.

PASTABA. darant atsispaudimus, alkunės neturi 
būti per daug nukreiptos į šalis, nes galite trau-
muoti peties sanarį. Alkūnes išlaikykite neutralio-
je padėtyje!

!

Atsispaudžiant nuo kelių rankas padė-
jus ant stepo – pratimas palengvėja!
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„Dyzelgeito“ atgarsiai: buvęs „Audi“ 
vadovas Vokietijoje apkaltintas sukčiavimu
Miuncheno prokuratūra buvusiam „Audi“ generaliniam 
direktoriui pareiškė kaltinimus sukčiavimu ir kitais 
nusikaltimais. Kaltinimai yra susiję su daugiau kaip 430 
tūkst. „Volkswagen“, „Audi“ ir „porsche“ automobilių, 
kuriuose buvo įrengti vadinamieji išderinimo įtaisai.

italijos pietuose suimti 17 su mafija siejamų 
žmonių, įskaitant kelis politikus
italijos teisėsauga per trečiadienį Kalabrijos redžo 
provincijoje surengtą didelio masto operaciją prieš 
mafijos klaną „Libri“ suėmė 17 žmonių. „Libri“ yra dalis 
nusikalstamo sindikato „‘Ndrangheta“, įkurto po italijos 
susivienijimo 1871 metais.

(Pabaiga. Pradžia  
Liepos 20 d. numeryje))

Atsidėkodamas už nuošir-
dumą, padovanotą gintarą bei 
suvenyrus, reprezentuojančius 
Lietuvą ir draugystę, Maiklas 
Magortis (Michael McGour-
ty) man įteikė ovalios formos 
medalius, simbolizuojančius 
Irvinestauno bažnyčios Jėzaus 
Švenčiausios Širdies pavadi-
nimą, kad juos galėčiau įteik-
ti tiems, kas sudaro galimybę 
drožti medžio skulptūras Lie-
tuvoje bei jas globoti.

Medalio averse – stovin-
tis Kristus, o reverse – meis-
tro juvelyriškai pavaizduota 
„Švenčiausioji Širdis“. Sugrį-
žęs į Lietuvą, aplankiau Kry-
žių šventovę ir apžiūrėjau savo 
2004 m. išdrožtą darbą. Dro-
žiau iš pačio storiausio ąžuo-
lo gabalo – rąsto ir skulptūros 
apačia – fundamentas, vei-
kiamas lietaus, saulės, vėjo ir 
šalčio, trūkinėja ir byra, todėl 
skulptūras, stovinčias po atvi-
ru dangumi, reikia nuolat prie-
žiūrėti ir globoti.

Kai susitikau su Metelių pa-
rapijos klebonu Vytautu Praja-
ra, jis pakvietė į Šv. apaštalų 
Petro ir Pauliaus atlaidų iškil-
mes Kryžių šventovėje.

 Sibiro mamutas
Atsitiktinai prieš birželio 

30 d. atlaidus susipažinau su 
dzūku iš Alytaus, nuoširdžiu 
ir santūriu vyru Valerijumi. 
Mudviem radus bendrą kalbą 
ir išsišnekėjus, sužinojau, kad 
savo laiku Valerijus domėjo-
si menu – iš varinės skardos 
kalė paveikslus (rus. Čekan-
kė), iš plastiko ir kaulo darė 
įmantrias rankenas peiliams. 
Parodžiau jam savo išdrožtų 
skulptūrų nuotraukas. Besi-
šnekant vyras prisiminė, kad 
peiliui rankeną darė iš mamu-
to ilties gabalo. Susidomėjau, 

Šv. apaštalų petro ir pauliaus atlaidai Kryžių diecezinėje šventovėje
iš kur jis gavo tą ilties dalelę. 
Pašnekovas patvirtino, kad 
maždaug 1975–1976 m. dirbo 
Alytaus šaldytuvų gamykloje 
ir susipažino su Vaciumi, ku-
rio senelis buvo Sibiro trem-
tinys. Dirbdami priverstinius 
kasimo darbus, kaliniai atkasė 
mamutą su iltimis. Vaciaus se-
nelis pasislėpęs į Lietuvą par-
sivežė 30 cm ilgio ir maždaug 
12 cm skersmens nuo mamuto 
ilties atpjautą gabalą.

Vacius nusivežė Valerijų į 
sodybą už Seirijų, netoli Du-
sios ežero, ir parodė senelio 
parsivežtą mamuto ilties ga-
balą. Valerijus papasakojo, 
kad mamuto ilties gabalas, 
nors nebuvo toks didelis, bet 
labai sunkus. Iš išorės paruda-
vęs, o viduje gelsvos spalvos. 
Pati šerdis balta kaip sūris, o 
tekstūra smulki – tikras mo-
nolitas, Valerijus sakė, kad su 
metalui pjauti skirtu pjūkleliu 
buvo labai sunku atpjauti ilties 
gabaliuką, o dėl trinties atsi-
rasdavo ne tik specifinis kau-
lo svilimo kvapas, bet kaulas 
savotiškai pridegdavo, pjūvis 
pajuosdavo.

Valerijus man atvežė paro-
dyti du dar išlikusius mamuto 
ilties gabalėlius – plokšteles ir 
vieną iš jų padovanojo man. 
Nuoširdžiam ir santūriam 
Valerijui aš savo ruožtu pado-
vanojau iš Airijos parsivežtą 
antikvarinę knygą. Kadangi 
prie Dusios ežero nurodyta 
vietovė priklauso Metelių pa-
rapijos jurisdikcijai ir joje gy-
veno senolis, kuris parvežė į 
Lietuvą Sibire kalinių iškas-
to mamuto ilties dalelę, nuta-
riau Valerijaus man dovanotą 
plokštelę perpjauti per pusę ir 
Kryžių šventovėje padovano-
ti Metelių parapijos klebonui 
kanauninkui Vytautui Prajarai, 
nes jis Meteliuose yra įkūręs 
savotišką maldaknygių mu-
ziejėlį.

Pagerbimas
Šių metų birželio 30 d. 12 

val. Kryžių diecezinėje šven-
tovėje vyko šv. apaštalų Petro 
ir Pauliaus atlaidų iškilmės, 
kuriose dalyvavo gausus bū-
rys tikinčiųjų. Iškilmėse daly-
vavo jų ekscelencijos Vilniaus 
vyskupas Arūnas Poniškai-
tis ir Vilkaviškio vyskupijos 

vyskupas ordinaras Rimantas 
Norvila.

Prieš šv. Mišias Vilkaviš-
kio vyskupijos vyskupas or-
dinaras Rimantas Norvila pa-
gerbdamas atminimą tų, kurie 
prieš 300 metų statė medinius 
kryžius šalia stebuklingo šal-
tinėlio, o vėliau kryžių vietoje 

–koplyčią, bei tų žmonių atmi-
nimą, kurie ją saugojo ir kovo-
jo, kad ji būtų nesunaikinta, 
pasimeldė senosios koplyčios 
vietoje ir sugrįžo prie naujo-
sios atstatytos šventovės.

Šv. Mišioms vadovavo Vil-
niaus arkivyskupijos vysku-
pas Arūnas Poniškaitis. Kartu 
meldėsi Vilkaviškio vysku-
pijos vyskupas ordinaras Ri-
mantas Norvila, vyskupo ge-
neralvikaras mons. Gintautas 
Kuliešius, Kučiūnų parapijos 
klebonas Vytautas Sakavičius 

ir kiti kunigai. Jiems patarnavo 
du diakonai.

Apdovanojimai
Pasibaigus atlaidų liturgijai, 

kanauninkas Vytautas Prajara, 
Lazdijų dekanato dekanas, 
Metelių Kristaus Atsimainy-
mo parapijos klebonas, susi-

rinkusiųjų vardu padėkojo jų 
ekscelencijoms už iškilmingą, 
gražią ir šventišką šv. Mišių 
liturgiją. Tokie atlaidai – tai 
aukštesnė mokslinė, filosofi-
nė ir dvasinė mąstymo forma, 
kuri transformuojasi į bendrą 
supratimą daryti žmonėms 
gera, iškilti aukščiau politi-
nių intrigų, būti nepriklauso-
miems ir atsigręžti į tikrąsias 
vertybes, laikytis duoto žo-
džio, nes mes šioje nuostabio-
je Žemės planetoje esame tik 
laikini svečiai ir turime veikti 

kartu, kad įveiktume didžius 
darbus - padėti vienas kitam 
bei siekti aukštesnių dvasinių 
vertybių.

Susirinkusios bendruome-
nės vardu jų ekscelencijos Vil-
niaus arkivyskupijos vyskupas 
Arūnas Poniškaitis ir Vilkaviš-
kio vyskupijos vyskupas ordi-
naras Rimantas Norvila buvo 
pagerbti jiems įteikiant meis-
trų sukurtas Dievo angelo sar-
go stiklines skulptūrėles. 

Suteikus žodį man, aš prisi-
miniau Kiprą ir prieš 14 metų 
iš Agia Napos parsivežtą su-
venyrinę ikoną. Prisiminiau ir 
Kryžiuose išdrožtą skulptūrą, 
pagerbiau Irvinestauno klebo-
ną kanauninką Maiklą Magor-
tį, kuris man Airijoje sudarė 
galimybę drožti istorine te-
matika medžio skulptūras ir 
reklamuoti Lietuvą ir Kryžius. 
Prisiminiau baltiškąjį gintarą, 
kurį inkrustavau į skulptūras ir 
pasidžiaugiau, kad parvežiau 
iš Airijos dovanų – 4 meda-
lius religine tematika, kuriuos 
Maiklas Magortis man per-
davė kaip Airijos ir Lietuvos 
draugystės simbolį. 

Prasidėjus žemės nuosa-
vybės atkūrimui Kryžiuose, 
žemė, ant kurios dabar pasta-
tyta naujoji Kryžių koplyčia, 
priklausė Kotrynos Bartke-
vičienės šeimai. Pasitarę su 
vaikais, Bartkevičiai sklypą 
su beveik 2 ha žemės dalimi 
padovanojo naujai koplyčiai 

statyti. Buvusiose Bartkevičių 
šeimai priklausiusioje žemėje 
iškilo plenero metu išdrožtos 
medinės skulptūros – Kristaus 
Kryžiaus kelio stotys, taip už-
pildydamos erdvę ir laukian-
čios, kada bus įgyvendintos 
visos idėjos bei š. a. kunigo 
MSGR. Jono Buikaus, gyve-
nusio Romoje, 1973-04-02 
dovanojimo raštas su jame iš-
dėstyta mintimi. Plenero metu 
drožėjams daug pagelbėjo š. a. 
Kotrynos Bartkevičienės sū-
nus Juozas Bartkevičius. Pri-
simenant šios šeimos kilnų po-
elgį ir nuoširdumą, pasakiau, 
kad trečias medalis iš Airijos 
bus įteiktas Juozo Bartkevi-
čiaus šeimai. Baigdamas savo 
kalbą paminėjau, kaip susipa-
žinau su vyru, kuris man pado-
vanojo iš Sibiro parvežtą ma-
muto ilties gabalėlį. Pabrėžiau, 
kad man dovanotą mamuto il-
ties gabalėlį padalinau perpus 
ir įteikiau su medaliu iš Airijos  
Metelių parapijos klebonui 
Vytautui Prajarai, įkūrusiam 
Meteliuose maldaknygių mu-
ziejų. Šis mamuto ilties gaba-
lėlis simboliškai primena tuos 
kunigus, kurie tremtyje sutei-
kė mūsų žmonėms dvasinę 
ir moralinę viltį išgyventi bei 
sugrįžti namo, iškęsti pažemi-
nimą, kankinimus ir galimybę 
išlikti žmonėmis bei pagerbti 
atminimą tų, kurie mums su-
teikė galimybę išsaugoti vals-
tybingumo šaknis, mūsų kal-
bą, kultūrą, papročius.

Birštonietis Jonas Raiskas 

Vasarai įpusėjus, 
nemokamų lauko 
seansų projektas „Kino 
karavanas“ tęsia kelionę 
po Lietuvą ir lankosi 
Birštone. Prie „Tulpės“ 
sanatorijos bus 
parodas dar 
vienas „Kino 
pavasario“ ir 
lietuvių kino 
klasikos filmas. 

Rugpjūčio 10 d. 
21.30 val. lietuvių 
kino klasika tapu-
sios Vytauto Žala-
kevičiaus restauruo-
tos dramos „Jaus-
mai“ (1968 m.). 

„Visi ne kartą esame gir-
dėję ar patys kartoję posakį 
„gyvenime – kaip kine, o ki-

Birštone tęsiasi nemokami „Kino karavano“ seansai 
ne – kaip gyvenime“. Tokią 
daugiasluoksnę patirtį mums 
visada leidžia išgyventi geras 
ir kokybiškas kinas – nagrinė-
jantis svarbias socialines, po-
litines, psichologines temas, 

nebijantis emociškai stiprių, 
kartais šokiruojančių klausi-
mų ir emocijų. Būtent toks 

yra ir šiųmetinis „Kino kara-
vanas“. Kviesdami į jo sean-
sus visoje Lietuvoje norime 
priminti – nesvarbu, kokia 
įspūdinga scena vyktų ekrane 
ar kaip pasibaigtų filmas, už 

viską įdomiau yra tik 
gyvenimas“, – nuotai-
kingai sezoną pradeda 
pagrindinio projekto 
partnerio „Telia“ rin-
kodaros vadovė Vaida 
Jurkonienė. 

Geriausias visų 
laikų lietuvių 

vaidybinis filmas
1995 m. kino šim-

tmečio proga lietuvių 
kino kritikai klasiko V. Ža-
lakevičiaus „Jausmus“ išrin-
ko geriausiu visų laikų lietu-

vių vaidybiniu filmu. Filme 
pasakojama dvynių brolių 
Kasparo ir Andriaus gyveni-
mo istorija. Baigiantis karui 
vienoje Kuršių marių pusėje 
šeimininkauja vokiečiai, ki-
toje – sovietai. Pamario žvejo 
Kasparo žmona Morta gim-
dydama miršta. Jaunas naš-
lys, likęs su dvyniais, keliasi 
per įlanką pas brolį Andrių, 
gyvenantį su buvusia Kasparo 
mergina Agne. Pastaroji ne-
slepia nepasitenkinimo, įduo-
da atvykėlį milicininkui. Per-
sipina herojų jausmai: Kaspa-
ro, jo brolio Andriaus, pačios 
Agnės, vis dar puoselėjančios 
aistrą Kasparui, Janės, simpa-
tizuojančios Kasparui, tačiau 
ištekėjusios ir susisaisčiusios 
su protestuojančiais prieš so-
vietų valdžią. 
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Skaistaveidė 10:00 Gustavo enci-
klopedija 10:30 lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai 11:30 Mūsų gyvū-
nai 12:00 pasaulio dokumentika. 
Mėlynoji planeta 2. Gelmės 12:55 
pasaulio dokumentika. Gorongo-
zos nacionalinis parkas. Rojaus 
atgimimas 13:50 Mis Marpl 4/2 s. 
Žudyti lengva 15:25 Klausimėlis 
15:43 loterija „Keno loto“.” 15:45 
Žinios. Orai 16:00 Istorijos detek-
tyvai 16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“.” 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 18:00 Duokim garo! 19:30 
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno 
loto“ ir „Jėga“.” 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai. 21:00 prem-
jera. laisvės kaina. Sąjūdis 22:50 
Ūsuotasis ponas Mordekajus 
00:30 Klausimėlis 01:00 LRT radi-
jo žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Komisaras Reksas 
16 05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus   

 
06:25 tomas ir Džeris (49,50,51) 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 
(23) 07:20 Sveiki atvykę į “Veiną” 
(8) 07:45 Monstrai prieš ateivius 
(6) 08:15 Riterių princesė Nela 
(12) 08:45 tomo ir Džerio pasa-
kos (3) 09:15 Ogis ir tarakonai 
(28,29) 09:35 KINO pUSRYČIaI 
Beprotiškiausios melodijos. Nuo-
tykiai tęsiasi 11:25 Kapitonas Zu-
mas 13:10 Nelydimi nepilname-
čiai 15:00 pamišę dėl šokių 17:20 
Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 transformeriai. 
paskutinis riteris 22:30 Angelai ir 
Demonai 01:15 Šmėklų namai 
02:40 Zūlanderis 2 

TV3
06:15 televitrina 34 06:30 Elena 
iš avaloro 1/4s. 07:00 Keršytojų 
komanda 1/49s. 07:30 Aladinas 
1/109s. 08:00 Elena iš Avaloro 
1/5s. 08:30 Kempiniukas plačia-
kelnis 1/105s. 09:00 Simpsonai 
12/13s. 09:30 Ūkio šefas 1/10s. 
10:00 Keliauk išmaniai 1/6s. 10:30 
Bibliotekininkai 4/3s. 11:30 pinokis 
13:15 paauglių paplūdimys 2 15:40 
Mylinčios širdys 17:25 Už Kaukazo 
1/1s. 18:30 tV3 žinios 216 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 216 
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio 
rungtynės. lietuva – Suomija 2 
21:30 Įniršis 00:10 Iksmenai. pra-
džia. ernis  02:10 Aukštis  

06:30 lietuvos galiūnų čempionato 
atrankinis etapas 07:30 Džiunglių 
princesė Šina (28) 08:30 Tauro ra-
gas 09:00 Geriau vėliau, negu nie-
kada (4) 10:00 Geriausi šuns drau-
gai (10) 10:30 Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai (2) 11:40 ekstremalūs 
išbandymai (4) 12:10 Būk ekstre-
malas (12) 12:40 Gordonas Ram-
zis. Iki pragaro ir atgal (4) 13:40 
policijos akademija (18) 14:40 Eks-
trasensų mūšis (13) 16:50 Much-
taro sugrįžimas. Naujas pėdsakas 
(17) 17:50 Nusikaltimų miestas 
(17) 18:20 pavojingi kaimynai (2) 
19:30 Šuo (13,14) 21:50 Juodasis 

sąrašas (8) 22:50 Karo vilkai. likvi-
datoriai VI (7) 23:50 Snaiperis. pali-
kimas 01:30 “Juodasis sąrašas” (8)  
02:15 “Karo vilkai. likvidatoriai VI” 
(7)  03:10 “akloji zona” (4) 

07:03 programa 07:04 TV parduo-
tuvė 07:20 „Gluchariovas“(2/37) 
08:30 Kaimo akademija 09:00 
2019m. „Formulės-1“ čempiona-
to Vokietijos Gp apžvalga 10:00 
Šiandien kimba 11:00 laikykitės 
ten 12:00 „Detektyvas linlis“ (19) 
14:00 „tu esi mano“(27,28) 16:00 
Žinios 16:28 Orai 16:30 Krepšinio 
pasaulyje su V 17:00 laikykitės 
ten 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 
„pamiršk mane”(1/40,41,42) 20:00 
Žinios 20:28 Orai 20:30 „Šviesofo-
ras”(1/35,36) 21:30 „24/7” 22:30 
Žinios 22:58 Orai 23:00 Laikyki-
tės ten. pokalbiai 7. lavrinovičiai 
00:05 „Inspektorius luisas“(5/2) 
02:15 „Rojus“(7) 03:00 „24/7” 03:40 
„Detektyvas linlis“ (19) 05:10 „Kel-
rodėžvaigždė“(53) 05:50 „pasaulio 
turgūs“(9)  

TV6
06:15 Televitrina 14 06:30 Jokių 
kliūčių! 1/101s.  07:30 Ledo kelias 
11/9s.  08:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai 26/40,41s. 
09:30 Vienam gale kablys 20/31s. 
10:00 Sandėlių karai 5/17,18s.  
11:00 azija iš paukščio skrydžio 
1/4s.  12:00 Jokių kliūčių! 1/102s. 
13:00 azija iš paukščio skrydžio 
1/5s. 14:00 Išlikimas 25/13s. 15:00 
ledo kelias 11/10s. 16:00 Iš pe-
ties 7/17s. 17:00 Sandėlių karai 
5/19,20s. 18:00 Amerikos dievai-
tis 16/7s. 20:00 Žinios 216 20:50 
Sportas 1 20:58 Orai 216 21:00 
pasaulio ralio kroso čempionatas 
Kanadoje 7 23:00 Bado žaidynės  
01:45 Mančesteris prie jūros 

 
 06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Gera muzika gyvai. tu-
vių nacionalinio orkestro koncertas 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 07:45 Kultūrų kryžkelė. 
Menora 08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 08:30 Mažesnieji 
broliai. pranciškonų kelias lietuvoje 
09:00 Misija: Vilnija 09:30 Euroma-
xx 10:00 Nežinoma Čekijos lie-
tuva. Kunigaikštis Butautas – pir-
mieji Gediminaičių pėdsakai Čekų 
žemėse 10:30 atspindžiai 11:00 7 
Kauno dienos 11:30 linija, spalva, 
forma 12:00 lietuva mūsų lūpose 
12:30 Neribotos žmogaus galimy-
bės 13:00 Stop juosta 13:30 „Eu-
rovizija 2019“. Nacionalinė atranka 
15:30 Saros muzika. Šiuolaikinė 
klasika 15:45 Šventadienio mintys 
16:10 Mokytojų kambarys 16:35 
Mokslo sriuba 17:05 Vartotojų kon-
trolė 18:00 Kultūringai su Nomeda 
18:45 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“ 19:40 Dauntono 
abatija 4 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai 21:00 Skambantys 
pasauliai su Nomeda Kazlaus. 
Svečias – choreografė Sasha 
Walz 22:00 tarptautinis Klaipėdos 
violončelės festivalis 2019. Koncer-
tas „Violončelės protėviai“.” 23:10 
Kino žvaigždžių alėja. Deimantai 
amžiams 00:55 Dabar pasaulyje 
01:25 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016” 02:30 Ūsuo-
tasis ponas Mordekajus 04:15 
Kultūringai su Nomeda. pokalbių 
laida 05:00 Kultūrų kryžkelė. Vil-
niaus sąsiuvinis 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietu-
va 06:30 Žinios 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8 11:10 Komisaras Reksas 
16 12:00 Beatos virtuvė 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:40 prem-
jera. ponių rojus 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė 
20:25 loterija „Keno loto” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas 21:29 Loterija 
„Jėga” 21:30 Nacionalinė eks-
pedicija „Dniepru per Ukrainą” 
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kos-
tiumuotieji 4  00:30 Klausimėlis 
01:00 lRt radijo žinios 01:10 Is-
torijos detektyvai 02:00 LRT radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Komisaras Reksas 
16  05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(979,980,981) 07:30 Tomas ir 
Džeris (52,53,54) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (126,127) 
09:50 Mirtis rojuje (2) 10:55 Kan-
disė Renuar (3) 12:00 Neklausk 
meilės vardo (87,88) 13:00 pa-
skolinta meilė (13) 14:00 Naš-
laitės (45) 15:00 Svajoklė (45) 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke (6) 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 lote-
rija 1634 22:30 VaKaRO SeaN-
SaS Kvailių apsauga 00:25 Juo-
dasis sąrašas (6) 01:20 Angelai 
ir Demonai 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3, 40 06:55 
Simpsonai 22, 11,12 07:55 Ūkio 
šefas 1, 10 08:20 Maisto kelias 
2, 6 08:55 Meilės sūkuryje 3123 
10:00 paslaptingas gyvenimas 1, 
15,16 12:00 Svotai 1 13:00 paža-
dėtoji 6, 589,590,591,592 15:00 
Simpsonai 22, 13,14 16:00 tV3 
žinios 154 16:25 tV3 orai 154 
16:30 tV pagalba 12, 17 18:30 
tV3 žinios 217 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 217 19:30 
atsargiai! Merginos 4, 68,69 
20:30 Kam ta meilė? 2, 21 21:00 
tV3 vakaro žinios 123 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 123 
22:00 plėšikai  00:10 Iksmenai. 
pradžia 02:10 Aukštis  03:40 pa-
vojingas susitarimas  

06:40 Mentalistas (7) 07:35 pra-
garo virtuvė (12) 08:30 Sudužusių 
žibintų gatvės (23) 09:30 Teisin-
gumo agentai (26) 10:25 Kobra 
11 (10) 11:25 ekstrasensų mūšis 
(12) 13:50 pragaro virtuvė (13) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(24) 15:55 Teisingumo agentai 
(27) 17:00 Info diena 17:30 Ko-
bra 11 (11) 18:30 Mentalistas (8) 
19:30 akloji zona (4) 20:30 Kvai-
liai šėlsta (8) 21:00 Stalingradas 
23:35 Tuk tuk 01:30 Juodasis 
sąrašas (8) 02:15 Karo vilkai. 
likvidatoriai VI (7) 03:10 Aklo-

ji zona (4)  

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Krepšinio pa-
saulyje su V 07:00 Šiandien 
kimba 08:00 Ant bangos 09:00 
„24/7” 10:00 „Rojus“(28) 11:05 
laikykitės ten 12:10 „Bruto ir 
Neto”(2/24) 12:40 „Šviesofo-
ras”(1/31,32) 13:55 „Svarbiau-
sia - įstatymas“(15) 15:00 Lai-
kykitės ten su andriumi tapinu 
16:00 Reporteris 16:48 Sportas 
16:58 Orai 17:00 2019 m. “For-
mulės-1” čempionatas. Vengrijos 
Gp apžvalga. 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:50 Orai 18:52 
Rubrika “Verslo genas” 18:55 
„Šeimininkė“(1/3) 20:00 Repor-
teris 20:48 Sportas 20:58 Orai 
21:30 „pamiršk mane”(1/55,56) 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas 
23:25 Orai 23:27 Rubrika “Vers-
lo genas” 23:30 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 00:30 2019 
m. “Formulės-1” čempionatas. 
Vengrijos Gp apžvalga 01:35 
„Šeimininkė“(1/3) 02:35 „Bruto ir 
Neto”(2/26) 03:00 „pamiršk ma-
ne”(1/55,56) 03:40 laikykitės ten 
04:30 „Gyvybės langelis“(2/19) 
05:20 „Rojus“(14)  

1
07:00 tėvas Motiejus (10) 08:05 
Meilės sparnai (1,2) 10:05 Mylėk 
savo sodą (8) 11:05 akloji (72) 
11:35 Būrėja (5) 12:10 Širdžių 
daktaras (2) 13:10 ponas By-
nas (4) 13:40 Ogis ir tarakonai 
(55,56,57) 14:10 Žvėrelių būrys 
(8) 14:35 Džekio Čano nuotykiai 
(73) 15:00 Sugrįžimas į salą (1) 
16:00 Svaragini. amžina draugys-
tė (219,220) 17:00 Būk su manim 
(1438,1439) 18:00 Iš širdies į širdį 
(271,272) 19:00 Širdžių daktaras 
(3) 20:00 Sugrįžimas į salą (2) 
21:00 Mergina iš Džersio 23:10 
amžina meilė (77,78) 01:05 Se-
nojo tilto paslaptis (36,37) 02:45 
Kapitonė Marlo. 04:20 tėvas 
Motiejus (10)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Šokio ir gyvos violon-
čelių muzikos spektaklis „Bolero – 
extended” 07:05 Nežinoma Čeki-
jos lietuva. Kunigaikštis Butautas 
– pirmieji Gediminaičių pėdsakai 
Čekų žemėse 07:30 Detektyvė 
Miretė 07:40 pašėlę Blinkio Bi-
lo nuotykiai 07:55 leksė ir lotė 
– šauniosios detektyvės dvynu-
kės 08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės 08:45 Vienuolynų ke-
lias Lietuvoje 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 Mano tėviškė 12:15 
Savaitė 13:10 Istorijos detektyvai 
14:00 Dauntono abatija 4 15:25 
..formatas 15:40 Detektyvė Mi-
retė 15:50 pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 16:05 premjera. leksė 
ir lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės  16:30 laba diena, 
Lietuva 18:00 Mokslo ekspre-
sas 18:15 Giminės 19:00 Mano 
tėviškė. Sofija ir Marija Ivanaus-
kaitės 19:15 Holokausto pabėgi-
mo tunelis 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 
Karalių pamaina 23:15 Kissinge-
ris  00:35 Dabar pasaulyje 01:05 
Džiazo muzikos vakaras. XXIX 
tarptautinis džiazo festivalis „Vil-
nius Jazz 2016” 02:15 Karalių 
pamaina 04:00 atspindžiai 04:30 
linija, spalva, forma 05:00 Kultūrų 
kryžkelė. Menora 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, lie-
tuva 06:30 Žinios 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė po-
licija 8 11:10 Komisaras Reksas 
16 12:00 Stilius 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno 
loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:40 premjera. 
ponių rojus 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lo-
terija „Keno loto” 20:30 pano-
rama 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas 21:29 loterija „Jėga” 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą” 22:30 Dvi-
račio žinios 23:00 Kostiumuotieji 
4  00:30 Klausimėlis 01:00 LRT 
radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?” 03:30 Dviračio žinios 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Komisa-
ras Reksas 16 05:00 LRT radijo 
žinios 05:10 ponių rojus 

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(982,983,984) 07:30 Tomas ir 
Džeris (55,56,57) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (128,129) 
09:50 Mirtis rojuje (3) 10:55 Kan-
disė Renuar (4) 12:00 Neklausk 
meilės vardo (89,90) 13:00 pa-
skolinta meilė (14) 14:00 Naš-
laitės (46) 15:00 Svajoklė (46) 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:30 Bjaurusis ančiukas Niu-
jorke (7) 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 Spor-
tas 22:27 Orai 22:30 VaKaRO 
SEANSAS Skolos kaina 00:35 
Juodasis sąrašas (7) 01:30 Kvai-
lių apsauga 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 
Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3, 41 
06:55 Simpsonai 22/13,14 07:55 
atsargiai! Merginos 4/68,69 
08:55 Meilės sūkuryje 3124 
10:00 paslaptingas gyvenimas 
1/17,18 12:00 Svotai 2 13:00 
pažadėtoji 6, 593,594,595,596 
15:00 Simpsonai 22/15,16 16:00 
tV3 žinios 155 16:25 tV3 orai 
155 16:30 tV pagalba 12, 20 
18:30 tV3 žinios 218 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 
218 19:30 atsargiai! Merginos 
4/70,71 20:30 Kam ta meilė? 2, 
22 21:00 tV3 vakaro žinios 124 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 124 22:00 Tiksinti bomba  
23:50 Kaulai 12/3,2 01:10 Le-
gendos 2, 5 02:00 Raitelis be 
galvos 2, 2 02:50 Greislendas 3, 
4 03:40 Kaulai 12, 2 04:25 Nauja-
kuriai 2, 18 04:50 Svotai 1  

06:45 Mentalistas (8) 07:40 pra-
garo virtuvė (13) 08:35 Sudu-
žusių žibintų gatvės (24) 09:35 
teisingumo agentai (27) 10:35 
Kobra 11 (11) 11:35 Ekstrasen-
sų mūšis (13) 13:50 pragaro 
virtuvė (14) 14:50 Sudužusių 
žibintų gatvės (25) 15:55 Tei-
singumo agentai (28) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (12) 18:30 
Mentalistas (9) 19:30 Akloji zona 
(5) 20:30 Kvailiai šėlsta (9) 21:00 
Slaptas planas 22:55 Stalingra-
das 01:20 F. t. Budrioji akis (53) 

02:10 akloji zona (5) 

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Kaimo akademija 
07:00 „Gluchariovas“(2/37) 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas 08:58 
Orai 09:00 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 10:00 „Rojus“(29) 
11:05 laikykitės ten 12:10 „Bru-
to ir Neto”(2/25) 12:40 „Šviesofo-
ras”(1/33,34) 13:55 „Svarbiausia 
- įstatymas“(16) 15:00 laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu 16:00 Re-
porteris 16:23 Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gluchariovas“(2/42) 18:00 Re-
porteris 18:45 Sportas 18:53 
Orai 18:55 „Šeimininkė“(1/4) 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 „Bruto ir Neto”(2/27) 
21:30 „pamiršk mane” (1/57,58) 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas 
23:28 Orai 23:30 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 00:30 „Glu-
chariovas“ (2/42) 01:35 „Šeimi-
ninkė“ (1/4) 02:35 „Bruto ir Ne-
to” (2/27) 03:00 „pamiršk mane” 
(1/57,58) 03:40 laikykitės ten 
04:30 „Gyvybės langelis“ (2/20) 
05:20 „Rojus“ (15)

1
06:50 tėvas Motiejus (11) 08:05 
Meilės sparnai (3,4) 10:05 Aklo-
ji (112,73) 11:05 Būrėja (95,6) 
12:10 Širdžių daktaras (3) 13:10 
ponas Bynas (5) 13:40 Ogis ir 
tarakonai (58,59) 14:00 Žvėre-
lių būrys (9) 14:25 Džekio Čano 
nuotykiai (74) 14:50 Sugrįžimas į 
salą (2) 15:50 Svaragini. amžina 
draugystė (221,222) 17:00 Būk 
su manim (1440,1441) 18:00 
Iš širdies į širdį (273,274) 19:00 
Širdžių daktaras (4) 20:00 Sugrį-
žimas į salą (3) 21:00 DeteK-
tYVO VaKaRaS Midsomerio 
žmogžudystės VII. Žaliasis žmo-
gus 23:10 amžina meilė (79,80) 
01:05 Senojo Tilto paslaptis 
(38,39) 02:45 Mergina iš Džersio 
04:20 tėvas Motiejus (11)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiaze tik mergi-
nos 07:15 Mano tėviškė. Sofija 
ir Marija Ivanauskaitės 07:30 
Detektyvė Miretė 07:40 pašėlę 
Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 Lek-
sė ir lotė – šauniosios detekty-
vės dvynukės  08:15 Lietuvos 
mokslininkai 08:45 Vienuolynų 
kelias Lietuvoje 09:15 Labas 
rytas, lietuva 12:00 Mano tė-
viškė 12:15 Gimę tą pačią dieną 
13:10 „eurovizija 2019”. Nacio-
nalinė atranka.(kart.) 15:10 Sa-
ros muzika. Šiuolaikinė klasika  
15:25 ..formatas 15:40 Detek-
tyvė Miretė 15:50 pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai 16:05 premjera. 
leksė ir lotė – šauniosios de-
tektyvės dvynukės  16:30 Laba 
diena, lietuva  18:00 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom” 
18:30 Giminės 19:15 Černobylis, 
Fukušima. Gyvenimas po ka-
tastrofos 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. Orai  21:30 
Kalnų istorijos 23:00 putinas am-
žinai?  00:45 Dabar pasaulyje 
01:15 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016” 02:20 Kalnų 
istorijos 03:50 Tarptautinis Klai-
pėdos violončelės festivalis 2019 
05:00 Kultūrų kryžkelė. trembita 
05:15 Giminės

 
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
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios 09:20 Senis 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija 8 
11:10 Komisaras Reksas 16 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno 
loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba 
diena, lietuva 16:40 premjera. 
ponių rojus 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Daiktų istorijos 20:25 Lote-
rija „Keno loto” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas 21:29 loterija „Jėga” 21:30 
Nacionalinė ekspedicija „Dnie-
pru per Ukrainą” 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 Kostiumuotieji 4 
01:15 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom” 01:40 Klau-
simėlis 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Šventadienio mintys  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(988,989,990) 07:30 Tomas ir 
Džeris (61,62,63) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (132,133) 
09:50 Mirtis rojuje (5) 10:55 Kan-
disė Renuar (6) 12:00 Neklausk 
meilės vardo (93) 13:00 pasko-
linta meilė (16) 14:00 Našlaitės 
(48) 15:00 Svajoklė (48) 16:00 
labas vakaras, lietuva 17:30 
Bjaurusis ančiukas Niujorke (9) 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta 21:30 Ži-
nios 22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Bau-
dėjas 01:00 Juodasis sąrašas (9) 
01:50 Detonatorius 03:20 Alche-
mija. VDU karta 03:50 RetROS-
peKtYVa 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 1, 104 06:55 
Simpsonai 22/17,18 07:55 At-
sargiai! Merginos 4/72,73 08:55 
Meilės sūkuryje 3126 10:00 pa-
slaptingas gyvenimas 1/21,22 
12:00 Svotai 4 13:00 paža-
dėtoji 7/1954,1955,1956,1957 
15:00 Simpsonai 22/19,20 16:00 
tV3 žinios 157 16:25 tV3 orai 
157 16:30 tV pagalba 12, 29 
18:30 tV3 žinios 220 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 
220 19:30 atsargiai! Merginos 
4/74,75 20:30 Kam ta meilė? 2, 
24 21:00 tV3 vakaro žinios 126 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 126 22:00 Nesunaikinamieji  
00:05 Kaulai 12, 4 01:05 Legen-
dos 2, 7 01:55 Raitelis be galvos 
2, 4 02:45 Greislendas 3, 6 03:30 
Kaulai 12, 4 04:25 Naujakuriai 2, 
21 04:50 Svotai 3 

06:20 Mentalistas (10) 07:15 
pragaro virtuvė (15) 08:10 Su-
dužusių žibintų gatvės (26) 09:10 
teisingumo agentai (29) 10:10 
Kobra 11 (13) 11:10 ekstrasensų 
mūšis (10) 13:50 pragaro virtuvė 
(16) 14:50 Sudužusių žibintų ga-
tvės (27) 15:55 Teisingumo agen-
tai (30) 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 11 (1) 18:30 Mentalistas 
(11) 19:30 akloji zona (7) 20:30 
Kvailiai šėlsta (11) 21:00 aurora. 
Operacija “likvidavimas” 22:55 
Kario kumštis 00:45 F. t. Budrioji 
akis (55) 01:40 akloji zona (7) 

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Vantos lapas 
07:00 „Gluchariovas“ (2/39) 
08:00 Reporteris 08:50 Sportas 
08:58 Orai 09:00 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 10:00 „Ro-
jus“ (31) 11:05 „Šeimininkė“ (1/1) 
12:10 „Bruto ir Neto” (2/27) 12:40 
„pamiršk mane” (1/54,55) 13:55 
„Karo merginos“ (1/2) 15:00 Lai-
kykitės ten su andriumi tapinu 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/44) 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas 
18:53 Orai 18:55 „Šeimininkė“ 
(1/6) 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Neto” 
(2/29) 21:30 Dekonstrukcijos su 
edmundu Jakilaičiu 22:30 Repor-
teris 23:20 Sportas 23:28 Orai 
23:30 laikykitės ten su andriu-
mi Tapinu 00:30 „Gluchariovas“ 
(2/44) 01:35 „Šeimininkė“ (1/6) 
02:35 „Bruto ir Neto” (2/29) 03:00 
Dekonstrukcijos su edmundu Ja-
kilaičiu 03:40 „Žmogus be praei-
ties“ (13) 04:30 „Gyvybės lange-
lis“ (2/22) 05:20 „Rojus“ (17)  

1
06:55 tėvas Motiejus (13) 08:05 
Meilės sparnai (7,8) 10:05 Aklo-
ji (114,75) 11:05 Būrėja (97,8) 
12:10 Širdžių daktaras (5) 13:10 
ponas Bynas (7) 13:40 Ogis ir ta-
rakonai (64,65,66) 14:10 Žvėrelių 
būrys (11) 14:35 Džekio Čano 
nuotykiai (77) 15:00 Sugrįžimas 
į salą (4) 16:00 Svaragini. am-
žina draugystė (225,226) 17:00 
Būk su manim (1444,1445) 18:00 
Iš širdies į širdį (277,278) 19:00 
Širdžių daktaras (6) 20:00 Sugrį-
žimas į salą (5) 21:00 DeteK-
tYVO VaKaRaS. pReMJeRa 
Nusikaltimo vieta - Hamburgas. 
Bloga žemė 22:55 amžina mei-
lė (83,84) 00:50 Senojo Tilto 
paslaptis (42,43) 02:30 Midso-
merio žmogžudystės VII. pras-
tos naujienos 04:10 tėvas Mo-
tiejus (13)

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2016” 07:15 
...formatas. poetas Rimantas 
Kmita 07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai 07:55 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 08:15 Į 
sveikatą! 08:45 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje 09:15 labas rytas, lie-
tuva  12:00 Mano tėviškė 12:15 
lietuvos tūkstantmečio vaikai 
13:10 Stambiu planu 14:00 Kal-
bantys tekstai 14:30 Černobylis, 
Fukušima. Gyvenimas po katas-
trofos  15:25 ..formatas 15:40 De-
tektyvė Miretė 15:50 pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai  16:05 prem-
jera. leksė ir lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės  16:30 Laba 
diena, lietuva 18:00 Choro diri-
gento, kompozitoriaus liongino 
abariaus 90-mečiui 18:45 Choro 
dirigento ir kompozitoriaus Lion-
gino Abariaus jubiliejinis vakaras 
20:10 Kultūros diena. 20:30 pa-
norama 21:00 Dienos tema 21:20 
Sportas. Orai 21:30 Šeimos intri-
gos 23:30 Legendos 00:50 Dabar 
pasaulyje 01:20 Šeimos intrigos 
03:15 „eurovizija 2019”. Nacio-
nalinė atranka (kart.) 05:15 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 labas rytas, lie-
tuva 06:30 Žinios 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė po-
licija 8 11:10 Komisaras Reksas 
16 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 
Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija 
„Keno loto” 14:00 Žinios 14:15 
laba diena, lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus  17:30 
Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 
Nacionalinė paieškų tarnyba 
19:30 Beatos virtuvė 20:25 Lo-
terija „Keno loto” 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas 20:59 Loterija 
„Jėga” 21:00 Muzikinis pokal-
bių šou „Vakarėja” su Martynu 
Starkumi 22:40 Fantastiškas 
penktadienis. Hobitas: Smogo 
dykynė 00:05 Hobitas: Smogo 
dykynė 02:40 pasaulio doku-
mentika. Nilas. Didingoji upė  
03:30 pasaulio dokumentika. 
Įstabiausios Indonezijos salos 
04:25 Džesika Flečer 8   

 
06:05 Mano gyvenimo švie-
sa (991,992,993) 07:30 To-
mas ir Džeris (64,65,66) 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 
(134,135) 09:50 Mirtis rojuje 
(6) 10:55 Kandisė Renuar (7) 
12:00 Neklausk meilės vardo 
(94,95) 13:00 paskolinta meilė 
(17) 14:00 Našlaitės (49) 15:00 
Svajoklė (49) 16:00 Labas va-
karas, lietuva 17:30 Bjaurusis 
ančiukas Niujorke (10) 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
SaVaItĖS HItaS Mirties lenk-
tynės 23:10 Slėgis 01:00 Įtėvis 
02:45 Baudėjas

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 
Kempiniukas plačiakelnis 1, 
105 06:55 Simpsonai 22/19,20 
07:55 atsargiai! Merginos 
4/74,75 08:55 Aš matau ta-
ve 1, 10 10:00 paslaptingas 
gyvenimas 1/23,24 12:00 
Svotai 5 13:00 pažadėtoji 
7/1958,1959,1960,1961 15:00 
Simpsonai 22/21,22 16:00 tV3 
žinios 158 16:25 tV3 orai 158 
16:30 tV pagalba 12, 30 18:30 
tV3 žinios 221 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 221 19:30 
Ledynmetis  21:05 paskutinį 
kartą Vegase  23:20 Mačetė 
žudo  00:05 Kaulai 12, 5 01:05 
legendos 2, 8 01:55 Raitelis be 
galvos 2, 5 02:45 Greislendas 3, 
7 03:35 Kaulai 12, 5 04:25 Nau-
jakuriai 2, 22 04:50 Svotai 4 

06:10 Mentalistas (11) 07:05 
pragaro virtuvė (16) 08:00 
Sudužusių žibintų gatvės (27) 
09:00 teisingumo agentai (30) 
10:00 Kobra 11 (1) 11:00 Eks-
trasensų mūšis (11) 13:50 pra-
garo virtuvė (17) 14:50 Sudu-
žusių žibintų gatvės (28) 15:55 
teisingumo agentai (31) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 (2) 
18:30 Mentalistas (12) 19:30 
amerikietiškos imtynės (30) 
21:30 Įkaitų krizė 23:20 aurora. 
Operacija “likvidavimas” 01:10 
F. t. Budrioji akis (56)   

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Baltijos kelias 
07:00 „Gluchariovas“(2/40) 

08:00 Reporteris 08:50 Sportas 
08:58 Orai 09:00 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 10:00 De-
konstrukcijos su Edmundu Ja-
kilaičiu 11:05 „Šeimininkė“(1/2) 
12:10 „Bruto ir Neto”(2/28) 
12:40 „pamiršk mane”(1/56,57) 
13:55 „Karo merginos“(1/3) 
15:00 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 16:00 Reporte-
ris 16:23 Sportas 16:30 Kitoks 
pokalbis su D 16:58 Orai 17:00 
„Gluchariovas“(2/45) 18:00 Re-
porteris 18:45 Sportas 18:53 
Orai 18:55 „Šeimininkė“(1/7) 
20:00 Reporteris 20:23 Spor-
tas 20:30 Kitoks pokalbis su D 
20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Ne-
to”(2/30) 21:30 Nusikaltimas 
ir bausmė 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30 
laikykitės ten su andriumi tapi-
nu 00:30 „Gluchariovas“(2/45) 
01:35 „Šeimininkė“(1/7) 02:35 
„Bruto ir Neto” (2/30) 03:00 
Nusikaltimas ir bausmė 03:40 
„Žmogus be praeities“(14) 
04:30 „Gyvybės langelis“(2/23) 
05:20 „Rojus“(18) 

1
06:50 tėvas Motiejus (14) 
08:05 Meilės sparnai (9,10) 
10:05 akloji (115,116) 11:05 
Būrėja (98,99) 12:10 Širdžių 
daktaras (6) 13:10 ponas By-
nas (8) 13:40 Ogis ir tarakonai 
(67,68) 14:00 Žvėrelių būrys 
(12) 14:25 Džekio Čano nuo-
tykiai (78) 14:50 Sugrįžimas į 
salą (5) 15:50 Svaragini. amži-
na draugystė (227,228) 17:00 
Būk su manim (1446,1447) 
18:00 Iš širdies į širdį (279,280)) 
19:00 Širdžių daktaras (7,6) 
21:00 DeteKtYVO VaKaRaS. 
pReMJeRa Nebylus liudijimas 
(1) 23:15 SNOBO KINaS Ne-
rūpestingas keliautojas 01:10 
Senojo tilto paslaptis (44,45) 
02:50 Nusikaltimo vieta - Ham-
burgas. Bloga žemė 04:20 tė-
vas Motiejus (14)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Džiazo muzi-
kos vakaras. XXIX tarptautinis 
džiazo festivalis „Vilnius Jazz 
2016” 07:10 .formatas. poetas 
Vytautas Kaziela 07:30 Detek-
tyvė Miretė  07:40 pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai 07:55 leksė 
ir lotė – šauniosios detekty-
vės dvynukės 08:15 Euromaxx 
08:45 Vienuolynų kelias lietu-
voje 09:15 labas rytas, lietu-
va 12:00 Mano tėviškė 12:15 
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 
Bengalijos” 13:10 Daiktų isto-
rijos 14:00 Neribotos žmogaus 
galimybės 14:30 Nuotraukos 
iš Mėnulio 15:25 ..formatas 
15:40 Detektyvė Miretė 15:50 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
16:05 premjera. leksė ir lotė 
– šauniosios detektyvės dvynu-
kės  16:30 laba diena, lietuva 
18:00 Mokslo ekspresas 18:15 
Giminės 19:00 Mano tėviškė. 
Jonas Basanavičius ir Mykolas 
Biržiška 19:15 Dokumentinis 
filmas „2belt. Kartu ameriko-
je” 20:00 Šimtas. trumpos is-
torijos apie dvi lietuvas. 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas. Orai 21:00 
europos kinas. Kam plėšytis?  
22:30 Kristupo vasaros festiva-
lis 2016. Uždarymo koncertas 
23:25 Žagarės vyšnių festivalis 
2016 „Viskas yra gerai” 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05  Gyvenimas 
07:00 Klausimėlis 07:15 Ma-
žasis princas  09:00 Labas ry-
tas, lietuva 09:30 Žinios 12:00 
pasaulio dokumentika. Nilas. 
Didingoji upė  12:55 pasau-
lio dokumentika. Įstabiausios 
Indonezijos salos 13:50 Dže-
sika Flečer 8 15:25 Klausimė-
lis 15:43 loterija „Keno loto” 
15:45 Žinios. Orai  16:00 Svei-
kinimų koncertas 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 Euromaxx 
18:30 Vakaras su Edita 19:30 
Stilius 20:25 Loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:30 panora-
ma 20:52 Sportas 21:00 Gra-
žiausios poetų dainos 22:40 
antikvariato paslaptys. Žudan-
ti aistra 00:30 Miestiečiai 02:20 
Klausimėlis 02:35 pasaulio do-
kumentika. Mėlynoji planeta 2 
03:25 pasaulio dokumentika. 
Namibo dykumos karalystė  
04:20 Mis Marpl 4/3 s. Kodėl 
nepaklausė evans?

 
0 6 : 3 5  to m a s  i r  D ž e r i s 
(61,62,63) 07:05 Įspūdinga-
sis Žmogus-voras (24) 07:30 
“Nickelodeon” valanda. Svei-
ki atvykę į “Veiną” (9) 07:55 
Monstrai prieš ateivius (7) 
08:25 Riterių princesė Nela 
(13) 08:55 tomo ir Džerio pa-
sakos (4) 09:25 Ogis ir tarako-
nai (1,2) 10:00 ponas Bynas 
(10) 10:25 KINO pUSRYČIaI 
Kas išgelbės Gulą 12:05 Mon-
te Karlas 14:20 Mamos eina į 
trasą 16:25 Naujokė 18:30 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 SUpeRKINaS Užburtoji 
Ela 21:25 ponas ir ponia Smitai 
23:50 pagirių žaidynės 01:25 
Mirties lenktynės 

TV3
06:15 televitrina 34 06:30 Ele-
na iš avaloro 1, 5 07:00 Ker-
šytojų komanda 1, 50 07:30 
aladinas  1, 110 08:00 Elena 
iš avaloro 1, 6 08:30 Kem-
piniukas plačiakelnis 1, 106 
09:00 Simpsonai 12/14,15 
10:00 Maisto kelias 2, 7 10:30 
Bibliotekininkai 4, 4 11:30 Sa-
rila. prarastoji žemė  13:05 Ni-
mės sala  14:55 Sugrįžimas į 
Nimės salą  16:45 ekstrasensų 
mūšis 19, 17 18:30 tV3 žinios 
222 19:17 tV3 sportas 1 19:22 
tV3 orai 222 19:25 Eurojackpot 
32 19:30 Ilgai ir laimingai: pe-
lenės istorija  22:00  Krepšinis: 
Kontrolinės vyrų krepšinio rung-
tynės. Serbija – lietuva 01:30 
Tiksinti bomba  03:05 patrulių 
zona  04:50 Greislendas 3, 6 

06:05 Kvailiai šėlsta (8,9,10) 
07:30 Džiunglių princesė Šina 
(29) 08:30 Kvailiai šėlsta (11) 
09:00 lietuvos galiūnų čem-
pionato finalas 10:00 Geriausi 
šuns draugai (11) 10:30 Gam-
tos stebuklas. Našlaičiai (3) 
11:45 ekstremalūs išbandy-
mai (5) 12:15 Būk ekstremalas 
(13) 12:45 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal (5) 13:45 
policijos akademija (19) 14:45 
ekstrasensų mūšis (1) 17:20 
Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas (18) 18:20 pavojin-
gi kaimynai (3) 19:30 Muzikinė 

kaukė 22:05 MaNO HeROJUS 
Drąsiaširdis 00:10 AŠTRUS KI-
NaS Demonų miškas 01:55 F. 
t. Budrioji akis (55,56)

07:03 programa 07:04 TV 
parduotuvė 07:20 „Lietuvos 
mokslininkai. Konstantinas 
pileckas“  07:55 TV Europa 
pristato 09:00 „Nuostabūs po-
jūčiai“(1) 09:30 Vantos lapas 
10:00 Skonio reikalas 10:30 
Kitoks pokalbis su D 11:00 
laikykitės ten 12:00 „Inspek-
torius luisas“(5/3) 14:00 „Tu 
esi mano“(29,30) 16:00 Ži-
nios 16:28 Orai 16:30 Balti-
jos kelias 17:00 laikykitės ten 
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 
„pamiršk mane”(1/43,44,45) 
20:00 Žinios 20:28 Orai 20:30 
„Šviesoforas”(1/37,38) 21:30 
Nusikaltimas ir bausmė 22:30 
Žinios 22:58 Orai 23:00 Laiky-
kitės ten. pokalbiai 10. D 00:05 
„Karo merginos“(1/1)

TV6
04:05 Amerikietiška siaubo 
istorija 4/4 06:15 Televitrina 
14 06:30 Jokių kliūčių! (kart.) 
1/102 07:30 ledo kelias (kart.) 
11/10 08:30 Sandėlių karai 
(kart.) 5/20 09:00 Nuo amato 
iki verslo 5/12 09:30 Statybų 
gidas 5/49 10:00 Įspūdingiau-
sios atostogų vietos 1/10 10:30 
Juokingiausi amerikos namų 
vaizdeliai 26/42 11:00 Azija iš 
paukščio skrydžio (kart.) 1/5 
12:00 Jokių kliūčių! 1/103 12:55 
Didieji senovės statiniai 1/101 
14:00 Išlikimas 25/14 16:00 Iš 
peties 7/18 17:00 Sandėlių ka-
rai 6/1 17:30 Sandėlių karai 6/2 
18:00 amerikos dievaitis 16/8 
20:00 Miestas ar kaimas 1/6 
21:00 Žinios 222 21:50 Sportas 
1 21:58 Orai 222 22:00 Neištiki-
mybė (Misconduct, 2016) 

1
06:45 akloji (115) 07:15 pra-
garo katytė (1) 08:15 Daktaras 
Ozas. Šeimos gydytojo patari-
mai (58) 09:15 tėvas Motie-
jus (24) 10:35 Būrėja (95,96) 
11:45 Klasikiniai kepiniai. anos 
Olson receptai (6) 12:15 Akloji 
(117,118,119) 13:45 Mylėk sa-
vo sodą (9) 14:45 Nekviesta 
meilė 4 (164,165) 15:45 Širde-
le mano (168,169) 17:45 Akloji 
(76,77) 18:50 Būrėja (9,10) 
20:00 Sunkių nusikaltimų sky-
rius (1) 21:00 DeteKtYVO 
VaKaRaS likimo šešėlis (4) 
23:15 Begėdis (3,4) 01:25 
Aeroplanas 02:50 Nebylus liu-
dijimas (1) 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo!  
07:30 Kelias 07:45 Krikščionio 
žodis 08:00 aRtS21 08:30 Ma-
žesnieji broliai 09:00 Mano ma-
ma gamina geriau! 10:00 Į svei-
katą! 10:30 Meno ritmai  11:00 
pradėk nuo savęs 11:30 Jules 
Massenet. Opera „Manon” 
00:55 antikvariato paslaptys. 
Žudanti aistra 02:20 Kristupo 
vasaros festivalis 2016. Užda-
rymo koncertas 03:15 Doku-
mentinis filmas „2belt. Kartu 
amerikoje” 04:00 Stop juos-
ta 04:25 Mokytojų kambarys 
04:50 Mano tėviškė. Jonas Ba-
sanavičius ir Mykolas Biržiška 
05:05 Vartotojų kontrolė

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietu-
va 06:30 Žinios 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8 11:10 Komisaras Reksas 
16  12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 13:00 Klauskite dakta-
ro 13:58 loterija „Keno loto” 
14:00 Žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:40 premjera. po-
nių rojus 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai  18:00 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Mano mama gamina ge-
riau!  20:25 loterija „Keno loto” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas 21:29 Lo-
terija „Jėga” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą” 
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kos-
tiumuotieji 4  00:30 Klausimėlis 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 
Vakaras su Edita 02:00 LRT radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?” 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Komisaras Reksas 
16 05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(985,986,987) 07:30 Tomas ir 
Džeris (58,59,60) 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris (130,131) 
09:50 Mirtis rojuje (4) 10:55 Kan-
disė Renuar (5) 12:00 Neklausk 
meilės vardo (91,92) 13:00 pa-
skolinta meilė (15) 14:00 Našlai-
tės (47) 15:00 Svajoklė (47) 16:00 
labas vakaras, lietuva 17:30 
Bjaurusis ančiukas Niujorke (8) 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Valanda su Rūta 21:30 
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai 
22:30 VaKaRO SeaNSaS Deto-
natorius 00:25 Juodasis sąrašas 
(8) 01:20 Skolos kaina

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3, 42 06:55 
Simpsonai 22/15,16 07:55 At-
sargiai! Merginos 4/70,71 08:55 
Meilės sūkuryje 3125 10:00 pa-
slaptingas gyvenimas 1/19,20 
12:00 Svotai 3 13:00 pažadėtoji 
6/597,598,599,600 15:00 Simp-
sonai 22/17,18 16:00 tV3 žinios 
156 16:25 tV3 orai 156 16:30 TV 
pagalba 12, 23 18:30 tV3 žinios 
219 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 219 19:30 atsargiai! 
Merginos 4/72,73 20:30 Kam ta 
meilė? 2, 23 21:00 tV3 vakaro 
žinios 125 21:52 tV3 sportas 1 
21:57 tV3 orai 125 22:00 patrulių 
zona   22:25 Vikinglotto 32 00:50 
legendos 2, 6 01:40 Raitelis be 
galvos 2, 3 02:30 Greislendas 3, 5 
03:20 Kaulai 12, 3 04:10 Naujaku-
riai 2/19,20 05:00 Svotai 2 

06:45 Mentalistas (9) 07:40 pra-
garo virtuvė (14) 08:35 Sudužusių 
žibintų gatvės (25) 09:35 Teisingu-
mo agentai (28) 10:35 Kobra 11 
(12) 11:35 ekstrasensų mūšis (9) 
13:50 pragaro virtuvė (15) 14:50 
Sudužusių žibintų gatvės (26) 
15:55 teisingumo agentai (29) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(13) 18:30 Mentalistas (10) 19:30 
akloji zona (6) 20:30 Kvailiai šėls-
ta (10) 21:00 Kario kumštis 22:50 
Slaptas planas 00:45 F. t. Budrioji 
akis (54) 01:40 akloji zona (6)  

06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Grilio skanėstai 
07:00 „Gluchariovas“ (2/38) 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas 08:58 
Orai 09:00 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 10:00 „Rojus“ (30) 
11:05 „Žmogus be praeities“ (16) 
12:10 „Bruto ir Neto” (2/26) 12:40 
„pamiršk mane” (1/52,53) 13:55 
„Karo merginos“ (1/1) 15:00 Lai-
kykitės ten su andriumi tapinu 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 
17:00 „Gluchariovas“ (2/43) 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas 18:53 
Orai 18:55 „Šeimininkė“ (1/5) 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas 
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 
Orai 21:00 „Bruto ir Neto” (2/28) 
21:30 „pamiršk mane” (1/59,60) 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas 
23:28 Orai 23:30 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 00:30 „Glucha-
riovas“ (2/43) 01:35 „Šeimininkė“ 
(1/5) 02:35 „Bruto ir Neto” (2/28) 
03:00 „pamiršk mane” (1/59,60) 
03:40 „Žmogus be praeities“ (12) 
04:30 „Gyvybės langelis“ (2/21) 
05:20 „Rojus“ (16)  

1
06:55 tėvas Motiejus (12) 08:05 
Meilės sparnai (5,6) 10:05 Akloji 
(113,74) 11:05 Būrėja (96,7) 12:10 
Širdžių daktaras (4) 13:10 ponas 
Bynas (6) 13:40 Ogis ir tarakonai 
(61,62,63) 14:10 Žvėrelių būrys 
(10) 14:35 Džekio Čano nuotykiai 
(75) 15:00 Sugrįžimas į salą (3) 
16:00 Svaragini. amžina draugys-
tė (223,224) 17:00 Būk su manim 
(1442,1443) 18:00 Iš širdies į širdį 
(275,276) 19:00 Širdžių daktaras 
(5) 20:00 Sugrįžimas į salą (4) 
21:00 DeteKtYVO VaKaRaS 
Midsomerio žmogžudystės VII. 
prastos naujienos 23:10 amži-
na meilė (81,82) 01:05 Seno-
jo tilto paslaptis (40,41) 02:45 
Midsomerio žmogžudystės VII. 
Žaliasis žmogus 04:25 tėvas 
Motiejus (12)  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2016” 07:05 
Saros muzika. Šiuolaikinė klasika  
07:15 ...formatas. poetas petras 
panavas 07:30 Detektyvė Miretė 
07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
07:55 leksė ir lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės 08:15 pra-
dėk nuo savęs 08:45 Vienuolynų 
kelias Lietuvoje 09:15 Labas ry-
tas, lietuva 12:00 Mano tėviškė 
12:15 aš – laidos vedėjas 13:10 
Kultūringai su Nomeda 14:00 pra-
dėk nuo savęs 14:30 Holokausto 
pabėgimo tunelis 15:25 ..formatas 
15:40 Detektyvė Miretė 15:50 pa-
šėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05 
premjera. leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės  16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Mokslo 
ekspresas 18:15 Giminės 19:00 
Mano tėviškė. Simonas Stanevi-
čius ir Simonas Daukantas 19:15 
Nuotraukos iš Mėnulio 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 Spor-
tas. Orai 21:30 elito kinas. Karas 
23:30 Mano draugas Borisas 
Nemcovas 00:15 Dabar pasauly-
je 00:45 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016” 01:55 Elito ki-
nas. Karas 03:55 Linksmos Grigo-
rijaus Kanovičiaus akys. 
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Nebrangiai pašarines bulves. Tel. 
8 606 91063.

Sausą šieną, šienainį, šiaudus 
ritiniais (ne mažiau kaip 38 vnt.). 
Atveža. Tel. 8 698 78024.

Naujas gamyklines lenkiškas 
lėkštes „Bromet“ (keturios sekci-
jos), elektrinę sviestmušę, ranka 
sukamą pieno separatorių, arklio 
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę 
runkelių sėjamąją, pamatų blokus 
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601 
31832 (skambinti vakarais).

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

Traktorių „T-25“. Tel. 8 613 
35551.

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. 

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

Tel. 8 682 61641.

išsinuomoja
1-2 k. bt. arba dalį namo Birš-
tone ar Prienuose. Tel. 8 606 
58749.

Automobiliai, dalys

parduoda
„Audi 80 Avant“ (1994 m., D). Tel. 
8 687 58691.

„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
Medų, galiu pristatyti į vietą. Tel. 
8 610 34731.

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

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

NUKelta Į 14 p. 

Informuojame, kad 2019-08-08 nuo 18.00 val. bus 
atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 6933/0002:148), esančio 
Krasausiškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., ribų ženklini-
mas. Dėl matuojamo žemės sklypo bendros ribos suderini-
mo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame 
atsiliepti gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 6933/0002:345, 
sav. Domicelė Bačinskienė, mirusi 1993-01-02) ir (kad. Nr. 
6933/0002: 344, sav. Vytas Butkevičius, miręs 2019-06-26) 
turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per 30 
dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija tei-
kiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.

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

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

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

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.

Funkcinę lovą ligoniui. Tel. 8 683 
53763.

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

Dėvėtą šaldytuvą Prienuose. Tel. 
8 600 77120.

Paslaugos

Šiltnamių g. �, �911� Prienai
Mob. tel.: (� �3�)��3��, (� ��0) �2�33.

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

perka
Ieško pirkti sodybą netoli Prienų. 
Tel. 8 675 29575.

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

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

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

Brangiai 
perkame mišką. 
Avansinis atsiskaitymas. 

Konsultacijos. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 8 687 42959.

Nekilnojamas turtas

parduoda

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

1 k. bt. (II a., mediniame name, 
12 000 Eur) Prienų centre. Dėl iš-
samesnės informacijos skambinti 
telefonu. Tel. 8 604 17798.

Namus
Namą (5 kambariai, 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
Sodybą (14 000 Eur) Prienų r. Tel. 
8 685 81811.

Sodo sklypą (6300 Eur) SB „Kal-
nai”, Prienuose. Tel.: (8 319) 
52779, 8 688 45635.

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.

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 2019-08-14 nuo 15.00 val. bus 
atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 6938/0001:22), esan-
čio Žemaitkiemio k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., 
ribų ženklinimas. Dėl matuojamo žemės sklypo bendros 
ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pas-
tabas kviečiame atsiliepti gretimų žemės sklypų (kad. Nr. 
6938/0001;12 ir kad. Nr. 6938/0001:11, sav. Juozas Jakine-
vičius, miręs 2018-06-26) ir (kad. Nr. 6938/0001:260, sav. 
Kazys Pūkas, miręs 2000-03-22) turtinių teisių perėmėjus 
arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informa-
cijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746, 
Dalė Gulijeva.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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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.

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

reikalinga
Komunikabili, gerai bendrau-
janti pardavėja penktadieniais, 
šeštadieniais, sekmadieniais. 
Užmokestis: 15 Eur+10 proc. 
nuo pardavimo (už 1 dieną). Tel. 
8 685 10945.

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

Reikalinga (-as) virėja (-as) dar-
bui Prienuose visu etatu. Darbas 
pamaininis. Tel. 8 650 41148.

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

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

Reikalingas tinkuotojas F. Vait-
kaus g. 34, Prienuose. Tel. 8 678 
60227.

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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

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

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 698 73325.

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.

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.

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. 

Remontuoju krosnis, statau židi-
nius. Tel. 8 602 82326.

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

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

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

Atlieku įvairius vidaus ir lau-
ko apdailos darbus. Tel. 8 689 
80927.

Brigada (be žalingų  įpročių) 
atlieka vidaus bei lauko apdailą. 
Taip pat gipso montavimas, glais-
tymas dažymas, plytelių klijavi-
mas, parketlenčių dėjimas, lauko 
lentelių 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.

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

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.

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.

UAB „Sigda“ reikalingi autošalt-
kalviai-remontininkai. Apmoko-
me. Atlyginimas pagal susitarimą. 
Tel. 8 611 91333.

Dovanoja
Trijų spalvų katytes ir siamo 
katiną (jauni, paskiepyti). 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

PAdĖKA
Visiems visiems, kurie 
užjautėte, pagelbėjote, 
buvote su mumis labai 

sunkią skausmo ir netek-
ties valandą netekus my-
limo sūnaus Almanto, 
nuoširdžiai dėkojame.

Alma ir Juozas 
Vaišniai

 

Renginiai

ArTiMiAuSi rENgiNiAi 
priENŲ rAjoNE

Rugpjūčio 3 dieną Dvariuko ben-
druomenė kviečia keliauti pėsčio-
mis po Prienų šilą. 15 km maršrute 
aplankysite partizanų bunkerio vie-
tą, Paduoblio sodus, Naravų Lygę 
ir Piliakalnį. Papietausite pamiškėje 
ir laimingi grįšite namo. Priimami 
visi norintys keliauti pėsčiomis. 
Kviečiame re-
gistruotis iki 
rugpjūčio 1 die-
nos vakaro tel. 
8 670 83217. 
Kelionę pradė-
sime rugpjūčio 
3 dieną (šešta-
dienį) 11.00 va-
landą adresu F. 
Vaitkaus g. 105, 
Prienai.

Rugpjūčio 5 
d. 21.30 val. 
Prienų kultūros 
ir laisvalaikio 
centro vidinia-
me kiemelyje 
– Lietuviško 

kino naktis. Lietuviško kino filmo 
„Riešutų duona“ (rež. A. Žebriū-
nas) seansas. Renginys nemoka-
mas. Renginio metu veiks lauko 
kavinė. Staliukų rezervacija tel. 8 
602 44755.

Rugpjūčio 13 d. 16 val. Prienų kraš-
to muziejuje – parodos „Prienų 
tilto istorija“ pristatymas. 

Rugpjūčio 15 d. Pakuonio Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčioje – Tituliniai Žolinės 
atlaidai. 13.00 val. – Šv. Mišios. 
Po šv. Mišių – Agapė, Pakuonio 
laisvalaikio salės mėgėjų meno 
kolektyvų koncertas Pakuonio 
parapijos parke.

Rugpjūčio 16 d. 21 val. Pakuonio 
parapijos parke – Kino vakaras po 
atviru dangumi.

Rugpjūčio 17 d. Naujosios Ūtos 
parke (Parko g.) – Naujosios Ūtos 
seniūnijos vasaros šventė „Gim-
tinės taku“, skirta Vietovardžių 
metams. 18.00 val. – Sporto var-
žybos (smiginis, šaškių turnyras, 
atrakcionai). 19.00–21.00 val. 
– Koncertinė programa. Dalyvauja 
N. Ūtos laisvalaikio salės vokalinis 
ansamblis „Serbenta“, Prienų KLC 
vokalinis ansamblis „Pienė“, dainų 
atlikėjas Tomas Ivanauskas.

Rugpjūčio 17 d. Pakuonio para-
pijos parke – Pakuonio krašto 
vasaros šventė „Žolynais kvepian-
čiu taku...“, skirta Vietovardžių 
metams. 13.00 val. – Žolinės 
kermošius. 15.00 val. – Šventės 
atidarymas. 16.00 val. – Kiemelių 
prisistatymas, sportinės rungtys, 
žaidimai, pramogos vaikams. 
Prienų r. savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro sveikatinimo akcija 
„Sveikata – didžiausias turtas“. 
Iniciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir atviros jaunimo erdvės 
„Prienas“ pristatymas. 18.00 val. 
– KMAIK liaudiškos muzikos kape-
los „Laumena“ ir kaimo bendruo-
menės „Balbieriškis“ vyresniųjų 
liaudiškų šokių kolektyvo „Ringis“ 
koncertas. 20.00 val. – Atlikėjo 
Deivido Basčio koncertas. 21.00 
val. – Atlikėjų Gabijos ir Žygio 
koncertas. 22.00 val. – Šventinis 
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InFoRMACIjA

REKLAMA

HoroSKopAS
Liepos 29 - rugpjūčio 4 d.

 LiūTAS 
(07.23-08.21)

IRKLUOTOJAS ROLANDAS MAŠČINSKAS
Stichija: Ugnis
Planeta: Saulė

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

Spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda

 AViNAS 
(03.21-04.20)

Šią savaitę išsiskirs jūsų ir svarbaus 
jums žmogaus nuomonės. Santykiai 
su partneriu bus įtempti ir atrodys 
vedantys aklavietėn, tad konflikto 
išvengti tikrai nepavyks. Pabandy-
kite į viską pažiūrėti filosofiškai ir 
rimtą ginčą kuo labiau sušvelninti. 
Turėsite daug progų tiek uždirbti, 
tiek išleisti pinigus.

 jAuTiS 
(04.21-05.21)

Vertindamas naują verslo planą ar 
kokį kitą projektą, klausykite savo 
intuicijos - šią savaitę ji jūsų neapvils. 
Savaitės viduryje pagaliau turėtų 
stabilizuotis jūsų finansinė padė-
tis. Išnaudokite kiekvieną galimybę 
plėsti savo verslą ar profesinės vei-
klos ribas - šią savaitę jų tikrai bus.

 DVYNiAi 
(05.22-06.21)

Jei nesėdėsite namuose ir užsiimsite 
mėgstama veikla, savaitės pradžioje 
užmegsite naujų ir įdomių pažinčių. 
Antroje savaitės pusėje turėsite ga-
lių padėti žmonėms, turintiems psi-
chologinių problemų, bet savaitgalį 
verčiau praleiskite glaudžiame šei-
mos būrelyje.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Pirmadienį neignoruokite seno bi-
čiulio ar giminaičio patarimo. Pir-
moje savaitės pusėje pasistenkite 
su niekuo nesusipykti, ypač vyres-
niais už save. Į savaitės pabaigą 
jūsų pečius veikiausiai užgrius per 
didelis darbų krūvis, vėluosite ir 
nervinsitės.

 LiūTAS 
(07.23-08.21)

Nepraleiskite pažintinės kelionės ar 
kokio mokomojo seminaro pirmoje 
savaitės pusėje - įgytos žinios atneš-
tų daug naudos. Nuo ketvirtadienio 
būkite ypač budrus - kai kas gali pa-
mėginti pavogti jūsų idėjas ar darbo 
vaisius. Jei savaitgalį neužsidarysite 
tarp keturių sienų, jūsų tikriausiai 
laukia maloni pažintis su priešingos 
lyties asmeniu.

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

Netikėkite viskuo, ką išgirsite pir-
madienį ar antradienį - kažkas ban-
dys jus apgauti. Savaitės viduryje 
bus sunku susikalbėti su šeimos 
nariais. Pasistenkite įsiklausyti į jų 
argumentus ir suprasti jų požiūrį. 
Antroje savaitės pusėje žinių troš-

kimas gali jus nuvesti jums pačiam 
netikėtais keliais.

 SVArSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje teks priimti svar-
bų sprendimą, liečiantį asmeninius 
santykius. Savaitės viduryje būsite 
ypač imlus naujovėms. Labai tinka-
mas metas mokymuisi, studijoms. 
Penktadienį ar šeštadienį iki pietų 
susitvarkykite namus - tikriausiai 
turėsite netikėtų svečių.

 SKorpioNAS 
(10.24-11.22)

Pirmomis savaitės dienomis galite 
turėti problemų dėl žmogaus, gy-
venančio su jumis. Pasistenkite bū-
ti su juo nuoširdus ir sąžiningas. Jei 
įmanoma, nepalikite šios savaitės 
darbų kitai savaitei, užbaikite juos 
iki penktadienio.

 ŠAuLYS 
(11.23-12.22)

Jei nesnausite, pirmomis savaitės 
dienomis patrauksite svarbių žmo-
nių dėmesį. Tai gali atsiliepti ateities 
karjerai. Savaitės viduryje sulauksite 
apdovanojimo už senus gerus dar-
bus, kuriuos jau būsite beveik pa-
miršęs. Antroje savaitės pusėje pa-
sistenkite arčiau susipažinti su seniai 
jus dominančiu asmeniu - galimas 
jaudinantis ir romantiškas ryšys.

 oŽiArAgiS 
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje draugai gali būti 
ne visiškai atviri su jumis. Tikėkimės, 
kad jie neturi piktų kėslų. Nuo antra-
dienio jus pagaus varžymosi dvasia. 
Būsite pasirengęs priimti bet kokį iš-
šūkį. Protingai vis viena nesielgsite, 
tai bent pasistenkite būti atsargus. 
Daug ką jūsų gyvenime gali pakeisti 
pažintis su užsieniečiu ar apskritai 
svetima kultūra.

 VANDENiS 
(01.21-02.18)

Ši savaitė žada jums būti turtinga 
įvairių įvykių, paįvairinančių kasdie-
nybę. Gyvenimas tekės įprasta vaga, 
tačiau iš tiesų bus labai įdomus. Ti-
kėkitės visokių netikėtumų.

 ŽuVYS 
(02.19-03.20)

Nepasigailėsite pirmomis savaitės 
dienomis visas jėgas skyręs profesi-
nei veiklai. Tiesa, diplomatiškumu ir 
lankstumu nepasižymėsite, sunkiai 
suvoksite, iš kur vėjas pučia. Nelabai 
tai jums ir rūpės. Savaitgalį namuose 
tikriausiai liksite nesuprastas. Jei ga-
lite, praleiskite laiką kur nors kitur.

fejerverkas. 

Rugpjūčio 24–25 dienomis – Išlau-
žo krašto vasaros šventė „Šventu-
pės vingiais...“, skirta Vietovardžių 
metams ir Išlaužo 275-osioms 
metinėms paminėti. Rugpjūčio 
24 d. Išlaužo parke (šalia seniū-
nijos administracinio pastato) 
18.00 val. Linksmosios pramogos 
vaikams su „Burbulų dėde“,  „Gar-
džiausios žuvienės“ rinkimai,  kū-
rybinė akcija „Paveikslas Išlaužui“. 
18.30 val. Šventės atidarymas. 
Iniciatyvos „Laimingas Prienų 
kraštas“ ir atviros jaunimo erdvės 
„Prienas“ pristatymas. 19.00 val. 
Šventinis koncertas. Dalyvauja 
Išlaužo laisvalaikio salės vokalinis 
ansamblis, Ilgakiemio moterų 
vokalinis ansamblis „Jiesia“, Bal-
bieriškio bendruomenės „Balbie-
riškis“ vyresniųjų  liaudiškų šokių 
kolektyvas „Ringis“, Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio salės fol-
kloro ansamblis „Dūmė“, Prienų 
kultūros centro vokalinė grupė 
„Aksomas“. 20.30 val. Grupės 
„Lietuvaičiai“ koncertas. 22.00 
val. Šventinis fejerverkas.

Rugpjūčio 25 d. 11.00 val. Šv. 
Mišios už Išlaužo krašto žmones 
Išlaužo Švč. Mergelės Marijos 

Prienuose pradedamos 
eksploatuoti naujos 
konteinerių atliekų 
aikštelės, įrengtos prie 
daugiabučių namų. 
Nuo rugpjūčio 1 dienos 
pradedama eksploatuoti 
13 pirmųjų požeminių 
aikštelių. 

Naujiena yra ne tik tai, kad 
šiomis aikštelėmis besinau-
dojantys gyventojai atliekas 
mes į naujus modernius kon-
teinerius. Šių konteinerių bus 
ir daugiau nei iki šiol – kie-
kvienoje aikštelėje po pen-
kis, skirtus komunalinėms 
atliekoms, plastiko ir metalo 
pakuotei bei atliekoms, po-
pieriaus ir kartono pakuotei 
bei atliekoms, stiklo pakuo-
tei ir atliekoms bei maisto 
atliekoms.  

 „Didžiausia naujove ir iš-
šūkiu tampa atskiras maisto 
atliekų surinkimas iš daugia-
bučių namų. Iki šiol atskirai 
rinkti maisto atliekas galėjo 
ir privalėjo tik individualių 
namų gyventojai, o pradėjus 
eksploatuoti naujas aikšteles, 
maisto atliekas turi rūšiuoti ir 
gyvenantys daugiabučiuose“, 
- sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) 
direktorius Algirdas Reipas. 

Atskirai namuose surinktas 
maisto atliekas į konteinerius 
gyventojai raginami mesti be 

Maisto atliekos iš daugiabučių – jau į atskirus konteinerius

plastikinių maišelių. Jos iš 
konteinerių bus surenkamos 
ir išvežamos vieną kartą per 
savaitę. 

Svarbu žinoti, kad maisto 
atliekos – tai ne tik nesuval-
gyti maisto likučiai. Į maisto 
atliekų konteinerius reikia 
mesti ir vaisių bei daržovių 
likučius, pavyzdžiui, bulvių 
lupenas, bananų, apelsinų 
žieves, taip pat arbatos tirš-
čius bei pakelius, kavos tirš-
čius ir jų filtrus, riebalais ir ki-
tais maisto produktais suteptą 
popierių (išskyrus pakuotes), 
popierinius rankšluosčius, 
popierines servetėles, kamba-
rinius augalus ir jų dalis, sodo 
ir daržo atliekas, piktžoles.

Modernūs požeminiai kon-
teineriai puikiai sugeria ir 
„užrakina“ kvapus po žeme, 
tad gyventojams nėra jokio 
pagrindo nuogąstauti dėl ga-

limų nepatogumų. Svarbiau-
sia – patiems elgtis atsakin-
gai bei kultūringai, palaikant 
tvarką ir švarą naujose aikš-
telėse.

Visų rūšių atliekos iš aikš-
telių bus išvežamos pagal tą 
patį grafiką kaip ir iki šiol.

Iš viso pagal Europos Są-
jungos lėšomis finansuojamą 
projektą „Komunalinių atlie-
kų infrastruktūros plėtra Aly-
taus regione“ Prienų mieste 
numatyta įrengti 40 naujos 
kartos aikštelių. Šešiolika iš 
jų – požeminės, be trylikos 
jau pradedamų eksploatuoti, 
netrukus bus pradėtos įrengi-
nėti dar trys požeminės aikš-
telės: 2 Stadiono ir viena Jau-
nystės gatvėje. 

Baigiama įrengti ir dvyli-
ka antžeminių, o ateityje bus 
įrengta dar 12 pusiau požemi-
nių aikštelių. 

Prienuose pradedamos eksploatuoti naujos požeminės konteinerių aikštelės. 

Naujų aikštelių įrengimas, 
tinkamų vietų joms parinki-
mas, įvertinant ir technines 
galimybes, ir gyventojų no-
rus, yra sudėtingas procesas. 
Esant galimybei aikšteles 
stengiamasi įrengti buvusių 
aikštelių vietose ar netoli jų, 
tačiau projektuotojams ten-
ka įvertinti ir pasikeitusias 
aplinkybes. 

„Mes visi norime, kad 
aplink mus būtų gražu ir tvar-
kinga. Naujos aikštelės su 
moderniais konteineriais – tai 
dar viena galimybė šiam mū-
sų norui išsipildyti, bet galuti-
nis rezultatas priklausys nuo 
kiekvieno mūsų pastangų ir 
suvokimo, kad atliekų rūšia-
vimas reikalingas ne kažkam 
kitam, ne kažkas kitas gauna 
iš to naudą, o pirmiausia mes 
patys“, - sakė ARATC vado-
vas A. Reipas.  ARATc inf. 

Krikščionių Pagalbos bažnyčioje.

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Prienų 
meno mokyklos dailės klasės 
mokinių tapybos paroda „Spalvos 
ir mintys“.

Prienų krašto muziejuje nuo 
rugpjūčio 1 d. eksponuojama 
Ilonos June-Junevičienės pastelės 
ir keramikos paroda ,,Iki pasima-
tymo, Žeme!“. Paroda veiks iki 
rugpjūčio 17 d.

Rugpjūčio 13 d. 16 val. Prienų 
krašto muziejuje – parodos „Prie-
nų tilto istorija“ pristatymas.

Pakuonio laisvalaikio salėje-bibli-
otekoje rugpjūčio mėn. bus eks-
ponuojama Eglės Targanskienės 
(Kaunas) tapybos darbų paroda.

Vinco Mykolaičio-Putino gimtojo-
je sodyboje-muziejuje (Pilotiškių 
g. 12, Pilotiškių k., N. Ūtos sen.) 
eksponuojama Irmos Urbona-

vičienės akvarelės miniatiūrų 
paroda „Raganų draustinis: ke-
lionių užrašai“. Paroda veiks iki 
spalio 31 d.

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

bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus fotogra-
fijose.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 
Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.
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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 – 
rAgASNApiS.

Savaitė istorijos puslapiuose

13�2m. rugpjūčio 3 d.: Kęstutis ir Vy-
tautas su kariuomenėmis atvyko 

prie Trakų, kur po derybų kariai išsiskirstė, o 
Kęstutis su Vytautu apgaule suimti ir išvežti į 
Krėvos kalėjimą.

1��9m. rugpjūčio 3 d.: Kuršo ir Žem-
galos Kunigaikštystė tapo ne tik 

lietuvos didžiosios Kunigaikštystės, bet ir 
lenkijos karaliaus vasale.

1�92m. rugpjūčio 3 d.: Kristupas 
Kolumbas laivu „Santa Maria“ 

leidosi į pirmąją kelionę, kurios metu pasie-
kė Ameriką.

190�m. rugpjūčio 3 d.: iš Tibeto sosti-
nės pabėgus dalai lamai, į lasą 

įžengė jungtinės Karalystės armija.

1392m. rugpjūčio 4 d.: Vytautas 
didysis ostrove sudarė sutartį 

(Astravo sutartis) su jogaila, pagal kurią ga-
vo Trakų kunigaikštystę ir tapo faktišku lie-
tuvos valdovu.

1�0� m. rugpjūčio 4 d.: Per Ispanijos 
paveldėjimo karą Anglijos ir ny-

derlandų laivynas užėmė gibraltarą.

1�0� m. rugpjūčio 5 d.: įvyko Klecko 
mūšis, kuriame lietuvos didžio-

sios Kunigaikštystės (ldK) kariuomenė, vado-
vaujama Mykolo glinskio, sumušė totorius.

1991 m. rugpjūčio 5 d.: įvesta nauja 
lietuvos valiuta – talonas.

130�m. rugpjūčio 5 d.: netoli glazgo 
sugautas william wallace, kuris 

vadovavo škotų pasipriešinimui prieš Angliją.

191�m. rugpjūčio 5 d.: jAV, Klyvlende 
(ohajo valstija), pastatytas pirma-

sis elektrinis šviesoforas.

19�9m. rugpjūčio 5 d.: Ekvadore įvy-
ko žemės drebėjimas, žuvo virš 

�000 žmonių bei sugriauti �0 miestų.

19�3m. rugpjūčio 5 d.: didžiosios Bri-
tanijos, jAV ir SSRS atstovai Mas-

kvoje pasirašė sutartį, draudžiančią bandyti 
branduolinius ginklus atmosferoje, kosmose 
ir po vandeniu.

1�90m. rugpjūčio 6 d.: niujorke pir-
mąkart įvykdyta mirties baus-

mė elektros kėdėje.

19�� m. rugpjūčio 6 d.: �:1� vietos 
laiku numesta pirmoji pasau-

lyje atominė bomba (Hirosimos mieste, ja-
ponija) – „Mažylis“. Sprogimo galia siekė 1� 
tūkst. tonų TnT ekvivalento. Žuvo apie 100 
tūkst. žmonių.

12�9  m. rugpjūčio 7 d.: Mindaugas 
atidavė kryžiuočiams visą tuo-

metinę Žemaitiją, visą Skalvą ir beveik vi-
są dainavą.

200�  m. rugpjūčio 7 d.: prasidėjo 
Pietų osetijos karas tarp Ru-

sijos ir gruzijos.

12��   m. rugpjūčio 8 d.: popiežius 
Aleksandras IV uždraudė skelbti 

kryžiaus žygį, organizuotą pranciškono Baltra-
miejaus Prahiškio prieš lietuvius ir jotvingius, 
nes tai buvo nenaudinga Vokiečių ordinui.

1���  m. rugpjūčio 8 d.: Rusijos kariuo-
menė okupavo Vilnių, kuriame 

kilo 1� parų trukęs gaisras.

19��  m. rugpjūčio 9 d.: jAV numetė 
atominę bombą „dručkis“ ant 

nagasakio. nuo karščio (virš �000 °C) ir smū-
gio bangos žuvo �0 tūkst. žmonių, dar 1�0 
tūkst. buvo sužeisti, nudegė ar gavo didžiulę 
apšvitą. 12 km² plote buvo visiškai sugriauti 
visi pastatai.

Lošimas 
Nr. 1377

2019-07-31

SKAičiAi
Pagrindiniai skaičiai: 14, 18, 29, 
33, 38, 48

Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 7177376.00€    0
6 231915.50€ 0
5+1 14141.50€ 0
5 369.00€ 7
4+1 88.50€ 35
4 8.00€ 251
3+1 5.00€ 607
3 1.50€ 4187
2+1 1.25€ 4448
2 0.75€ 31101

KiTo TirAŽo progNoZĖ: 8,5 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Rugpjūčio 3 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:30
leidžiasi 21:19

Dienos ilgumas 15.49
jaunatis (2 mėnulio diena)
Lidija, Mangirdas, Lengvinė, 

Augustė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, laiškinius svogūnus, 
pomidorus, paprikas.

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 

netinkamas laikas kaupti ir 
konservuoti vaisius.

Rugpjūčio 4 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:32
leidžiasi 21:17

Dienos ilgumas 15.45
jaunatis (3 mėnulio diena)

gerimantas, Milgedė, Domi-
nykas

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

svogūnus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti ir 

konservuoti vaisius.

Rugpjūčio 5 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 05:34
leidžiasi 21:15

Dienos ilgumas 15.41
jaunatis (4 mėnulio diena)
Felicisimas, Nona, rimtas, 
Mintarė, osvaldas, Vilija
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
rozmarinus, bazilikus, mairū-
nus, saulėgrąžas, laiškinius 

svogūnus.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 6 d.
ANTRADIENIS

Kristaus atsimainymas 
Saulė teka 05:35

leidžiasi 21:13
Dienos ilgumas 15.38

jaunatis (5 mėnulio diena)
Bylotas, Daiva

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 7 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 05:37
leidžiasi 21:11

Dienos ilgumas 15.34
jaunatis (6 mėnulio diena)

Donatas, Kajetonas, Sikstas, 
Drąsutis, jogailė, Klaudija, jo-

gilė
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Rugpjūčio 8 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė orgazmo diena
Saulė teka 05:39
leidžiasi 21:09

Dienos ilgumas 15.30
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Dominykas, Tulgirdas, Daina, 

Elidijus, gustavas
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

orAi

VANDENS TEMPERATŪRA

+20 NEMuNAS priE NEMAjūNŲ
+23 KAuNo MArioS 
+16 BALTijoS jūrA (ŠVENToji)
+19 KurŠiŲ MArioS (NiDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

g0geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

39KAuNE 
nSv/val. 

40ALYTujE 
nSv/val.

FuKuŠiMoS AE 
8355 nSv/val. 
čErNoBYLio AE 
8290 nSv/val. 

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