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Sveiki ir nebrangūs
pusryčiai: ką gaminti?

Rugpjūčio 7 dieną prie
naujosios autobusų stoties
vėl būriavosi šventiškai
nusiteikę žmonės, kurie
su pasididžiavimu žvelgė
į kitoje kelio pusėje,
ant UAB „Tango Pizza“
pastato nutapytą didžiulį
keliautojo Mato Šalčiaus
pano.

Tie, kurie dažniau keliauja,
mato, kad daugelyje miestų
ir miestelių pastatus puošia
įvairūs piešiniai. Tai suteikia

ne tik tam tikrą informaciją,
bet ir išskirtinumo.
Simboliška, kad ant komercinio pastato prie pagrindinės
miesto sankryžos, jungiančios
kelius į Vilnių, Kauną, Marijampolę ir Alytų, pavaizduotas žymus keliautojas motociklu Matas Šalčius, išgarsinęs
mūsų kraštą visame pasaulyje. Idėja papuošti pastatą piešiniu kilo pastato savininkų
ir UAB „Tango Pizza“ šeimininkų Dovilės ir Jauniaus
Mališauskų iniciatyva. Ji sulaukė Prienų rajono savivaldybės pritarimo. Vėliau buvo
siūlomos idėjos, jas vertino

ir visuomenė. Turbūt niekas
neprieštaraus, kad daugiausiai balsų surinko idėja pavaizduoti ant sienos žurnalistą, rašytoją, vieną iš Šaulių
sąjungos įkūrėjų, keliautoją,
Lietuvą daugybėje pasaulio
šalių garsinusį Matą Šalčių.
Prieniečiai pataikė tiesiai į
dešimtuką, iš pasiūlytų idėjų
nutapyti Prienų herbą, dailininką N. Silvanavičių ar keliautoją M. Šalčių pasirinkdami keliautoją iš Čiudiškių
kaimo, atnešusį šlovę mūsų
kraštui.
Pasveikinti idėjos sumanyNUKelta Į 2 p. 

SKAITYKITE 5 p.

Visi prekybos tinklai plastiko atsisakys iki
mažinti vienkartinių plastiko
2021-ųjų, pirmasis „Iki“
gaminių naudojimą.

REKLAMA

Didžiausias Lietuvoje
prekybos tinklas „Iki“
pirmasis šalyje atsisako
vienkartinių plastiko indų
ir šiaudelių prekybos.

Kiti didieji tinklai tai padarys pamažu iki 2021-ųjų
vidurio, kai Lietuva privalės
galutinai įgyvendinti Europos
Sąjungos (ES) direktyvą ir su-

„Iki“ pranešė, jog šių prekių
asortimentas nebėra pildomas
nuo rugpjūčio. Pasak „Iki“
komunikacijos vadovės BerNUKelta Į 3 p. 

Seimo neeilinė sesija
dėl naujų įgaliojimų
Vyriausybei suteikimo ir
pritarimo eurokomisaro
kandidatūrai vyks
rugpjūčio 20–22 dienomis,
BNS patvirtino Seimo
pirmoji vicepirmininkė
Rima Baškienė.

„Neeilinė sesija bus rengiama rugpjūčio 20 ir 22 dienomis, vienas balsavimas bus
dėl įgaliojimų Vyriausybei
suteikimo iš naujo ir kitas
balsavimas – dėl eurokomisaro. Mums būtinos dvi dienos, taip numato procedūros“,
– BNS ketvirtadienį sakė R.
Baškienė.
Anot jos, rugpjūčio 20
dieną pagrindinis darbotvarkės klausimas bus įgaliojimų Vyriausybei suteikimas
iš naujo.
„Kadangi pasikeitė daugiau kaip pusė ministrų, Seimas turės balsuoti dėl galiojimų suteikimo Vyriausybei
iš naujo“, – pažymėjo R.
Baškienė.
Anot jos, šiuo metu aiškinamasi, kaip turėtų būti formuluojamas nutarimo projektas – ar juo turėtų būti iš
naujo tvirtinama Vyriausybės
programa, nes šis po Seimo
rinkimų patvirtintas dokumentas nesikeičia.
„Aiškinamės dėl Vyriausybės programos, ji nėra pa-

keista, tai pagrindinis akcentas. Su teisininkais dar norime pasitikslinti, kad nepadarytumėm klaidos, ar reikia iš
naujo balsuoti dėl programos,
jei ji nebuvo keičiama“, – teigė Seimo pirmoji vicepirmininkė.
Seimo statuto 198 straipsnis dėl įgaliojimų Vyriausybei
suteikimo iš naujo numato,
kad tuo atveju, jei pasikeičia
daugiau kaip pusė ministrų,
Vyriausybė iš naujo turi gauti
Seimo įgaliojimus. Priešingu
atveju Vyriausybė turi atsistatydinti.
Įgaliojimams iš naujo gauti premjeras turi pristatyti
naujai paskirtus ministrus ir
pateikti Vyriausybės programos pakeitimus, jeigu jų buvo padaryta.
Jei teikiami Vyriausybės
programos pakeitimai, jie
svarstomi Statuto numatyta tvarka, priešingu atveju iš
karto po ministrų pristatymo
rengiama diskusija, po kurios
Seimas gali balsuoti dėl įgaliojimų Vyriausybei suteikimo arba nutarti perduoti klausimą svarstyti komitetams ir
frakcijoms, bet ne ilgiau kaip
7 dienas.
Tad dėl naujų įgaliojimų
Vyriausybei suteikimo gali
būti balsuojama iš karto po
ministrų pristatymo ir diskuNUKelta Į 4 p. 
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Daugiau pinigų paprašęs Seimas iš Finansų
ministerijos sulaukė „ne“

Javapjūtė: nukulta du trečdaliai ploto,
derlius nedžiugina

Seimo kanceliarija apskaičiavo, kad 2020 metais jai reikėtų
daugiau nei šešiais milijonais eurų didesnio finansavimo,
nei valstybės biudžete yra numatyta šiemet, tačiau
FM prieštarauja. Anot kanceliarijos, finansavimo reikės
išeitinėms išmokoms, svarbių sukakčių minėjimui.

Įsibėgėjus javapjūtei, Lietuvoje nukulta jau maždaug du
trečdaliai bendro grūdinių kultūrų ir rapsų ploto. Šiemet
derlius nebus didesnis nei pernai, kai žemdirbius taip pat
kamavo sausros. Tuo metu, palyginti su pastarųjų metų
vidurkiu, prognozuojamas trečdaliu mažesnis derlius.

Matas Šalčius pasitinka ir
sveikina keliautojus
ATKelta IŠ 1 p.
tojų ir įgyvendintojų atvykęs
Prienų rajono savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
įteikė padėkas verslininkams
D. ir J. Mališauskams, sumanymo įgyvendintojui, tapytojui Petrui Lincevičiui. Meras
visų gyventojų vardu dėkojo
už iniciatyvas, kurios gražina
miestą, stiprina verslo, bendruomenės ir savivaldos bendradarbiavimą, įkvepia kitus
prasmingiems darbams. Dėkojo ir už meną, kuris augina
čia gyvenančiųjų meilę savo
kraštui, savivertę ir pasitikėjimą. Meras džiaugėsi, kad
atsiranda jaunų žmonių, kurie savo idėjomis pasidalina
su kitais, sulaukia palaikymo ir pagaliau – įgyvendinimo. Šaunu, kad jauni žmonės
randa nišą ne tik savo verslui,
bet ir kitiems, ne verslo reikalams.
Jaunieji verslininkai D. ir
J. Mališauskai padėkojo visiems už palaikymą, sumanymo įgyvendinimą, taip pat
už finansinę paramą, kurią
suteikė Savivaldybė, skyrusi
lėšų iš Smulkaus ir vidutinio
verslo fondo. Jų įsitikinimu,
sumanymuose, skirtuose savo kraštui, gyventojams, svečiams, neturi būti konkurencijos ar naudos. Geriausias
atpildas yra atsiliepimai apie
gražėjančias erdves, žmonių
dėkingumas už aplinką puošiančias idėjas.
„Matas Šalčius visus sveikina sankryžoje ir linki gero
kelio ir atradimų. Tokia buvo
šio tapybos darbo idėja“, – sakė paveikslo (pano) autorius,
šilavotiškis menininkas P.
Lincevičius. Jis trumpai papasakojo apie darbą, kuris truko
apie tris savaites. Įgyvendinti
idėją dailininkui padėjo kūrybininkė Mantė Jaruševičiūtė.
Visiems buvo įdomu sužinoti, kaip reikėjo nutapyti tokio
dydžio paveikslą. Kūrinyje panaudota Mato Šalčiaus
nuotrauka iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo
bibliotekos fondų.

Pasirodo, reikėjo ir matematikos žinių bei skaičiavimų, kad turėtumei tai, kuo
dabar džiaugiamės.

Prie „Gijos“ sodų buvusio šiukšlyno nebeliko, sodininkams išdalinus individualius mišrių atliekų konteinerius,
o rūšiavimo konteinerius patraukus toliau nuo bendro kelio. (ARATC nuotrauka)

Vaduojant sodus nuo šiukšlynų - individualūs
individualius miškonteineriai sodininkams atliekas yra visiems vienodai riųAteityje
atliekų konteinerius plaDėl kai kurių žmonių
nevalyvumo sodų
prieigose atsirandantys
šiukšlynai piktina visus.

P. Lincevičius

Prienų krašto muziejaus direktorė Lolita Batutienė pasakojo M. Šalčiaus gyvenimo istoriją, šiek tiek priminė
jo keliones po pasaulio šalis,
meilę gimtajai Lietuvai ir parašytą knygą „ Svečiuose pas
40 tautų“. Muziejaus direktorė atkreipė dėmesį į piešinio
fone matomą vandens ženklą,
simbolizuojantis popieriaus
lapą, kuris reiškia tarsi naujo
pradžią, taip pat ir į paukštį,
paaiškindama jų reikšmę.

J. Mališauskas

Sveikinimo žodžius idėjos
sumanytojams ir dailininkui
tarė ir Vytauto Didžiojo šaulių 2-osios rinktinės vadas ats.
kap. Vytautas Žymančius. Jis
padėkojo verslininkams ir Savivaldybei už išskirtinį keliautojo, vieno iš Lietuvos šaulių
sąjungos įkūrėjų M. Šalčiaus
įamžinimą, o merui A. Vaicekauskui įteikė Lietuvos šaulių
sąjungos 100-mečio proga išleistą medalį.
Po oficialios dalies atsirado
ir daugiau norinčiųjų pasveikinti jaunąjį dailininką, kuris
sugebėjo puikiai perteikti keliautojo emociją, parinkti tinkamas spalvas, kad paveikslas
organiškai pritaptų erdvėje.

Ieškant šios problemos
sprendimo būdų, nuspręsta dviejų problemiškiausių
Prienų rajono sodų bendrijų
sodininkams išdalinti individualius mišrių atliekų konteinerius, o pakuočių rūšiavimui skirtus konteinerius patraukti iš sodų prieigų toliau
į jų vidų.
„Tai padaryta, kad pašaliniai, pravažiuojantys asmenys nepaliktų įvairiausių, tarp
jų ir didelių gabaritų, atliekų
prie bendro naudojimo konteinerių. Tad nuo šiol tvarka
soduose labiausia priklausys
nuo pačių jų gyventojų“, sakė Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro (ARATC)
Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinio eksploatavimo inžinierė - padalinio
vadovo pavaduotoja Rasa

Siekiant užtikrinti
efektyvesnį greitosios
medicinos pagalbos (GMP)
paslaugų teikimą, šalyje
plečiamas GMP brigadų
skaičius.

Numatyta, kad 5 šalies regionų, t. y., Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir
Šiaulių, stotyse, kurios ne tik
teikia paslaugas, bet ir valdo
GMP pajėgas, bus papildomai
įsteigta iki 4 nuolatinių brigadų kiekvienoje.
Tai reiškia, kad, pavyzdžiui,
Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stočiai priklausysiančios brigados pagal poreikį galės būti nukreipiamos į Raseinius, Jurbarką
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privaloma.
„Norėdami išvengti nemalonumų, sodininkai turėtų ištraukti iš griovio konteinerius
ir pastatyti juos tam skirtoje
vietoje. Rugpjūčio 24 dieną
bus surenkamos mišrios atliekos iš individualių konteinerių. Tądien kartu su atliekų
vežėjais dirbs ir kontrolieriai
– mišrių atliekų konteineriuose aptikus neišrūšiuotų
pakuočių atliekų, šie konteineriai nebus ištuštinami. Tad
gyventojai, nenorintys turėti
perpildytų konteinerių prie savo namų, turi tinkamai rūšiuoti“, - priminė ARATC atstovė
R.Opolskienė.
Apie tai, kad išdalinti individualūs konteineriai yra
skirti tik mišrioms atliekoms,
o pakuočių atliekas būtina rūšiuoti naudojantis bendrais
konteineriais, buvo informuoti sodų bendrijų pirmininkai,
skelbimų lentose iškabinti
skelbimai.

nuojama išdalinti ir šalia esančių „Gilumos“ bei „Beržo“ sodų bendrijų sodininkams.
Iki šiol individualių konteinerių Prienų rajono sodininkai neturėjo. Jie naudodavosi
bendrais konteineriais, tačiau
dėl prie jų nuolat atsirandančių šiukšlynų kildavo didžiulis
nepasitenkinmas.
„Mes ieškome sprendimų,
bet rezultatas priklausys tik
nuo pačių žmonių“, - sakė
R. Opolskienė, tikėdamasi,
kad sodininkai ne tik atsakingai tvarkys savo atliekas, bet
ir bus nepakantūs tiems, kas
šiukšlina jų aplinką. „Atliekos pačios prie konteinerių
neateina ir į krūvas nesugula.
Jas atneša ir į krūvas sumeta
žmonės. Netoleruokime tokio elgesio. Perspėkime juos,
o nepavykus sutramdyti – užfiksuokime ir praneškime savivaldybės aplinkosaugininkams“, - sakė R.Opolskienė.


Šalyje daugės greitosios medicinos pagalbos brigadų
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Opolskienė.
Sodų bendrijose „Gija“ ir
„Ąžuolėlis“ liepos pabaigoje
- rugpjūčio pradžioje išdalinta apie pustrečio šimto individualių konteinerių mišrioms
atliekoms. Išrūšiuotoms plastiko, popieriaus ir stiklo pakuočių atliekoms skirti bendri konteineriai perstatyti į
kitas vietas šių sodų bendrijų
viduje.
Tą padarius „Gijos“ soduose situacija pasikeitė – buvusio šiukšlyno nebeliko nė ženklo. Gyventojai naudojasi sodo viduje pastatytais bendrais
pakuočių ir namuose turimais
individualiais mišrių atliekų
konteineriais.
Tuo tarpu prie bendro kelio
tarp „Ąžuolėlio“ ir „Gijos“
soduose pastatyti pakuočių
rūšiavimui skirti konteineriai
netrukus atsidūrė griovyje.
Nežinia, ko tikintis jie ten numesti, bet ARATC specialistai
primena, kad pareiga rūšiuoti

ar kitą vietą regione, kur tuo
metu jos bus reikalingos.
Anot l. e. p. sveikatos apsaugos ministerijos kanclerės Odetos Vitkūnienės, šiuo
sprendimu ženkliai stiprinami GMP tarnybos pajėgumai,
gelbstint ir saugant insulto,
infarkto ištiktų, sudėtingus
dauginius sužalojimus, traumas patyrusių ar su kitokiais
ūmiais negalavimais susidūrusiųjų gyvybes.
„Privalome užtikrinti, kad
pacientai, nesvarbu, gyvenantys didmiestyje ar mažame miestelyje, turėtų vienodas
galimybes kuo skubiau gauti
kvalifikuotą pagalbą, kai jos
prireikia. Tad, įvertinę proble-

mas, su kuriomis susiduriama
valdant GMP pajėgas, ir siekdami užtikrinti operatyvią bei
kokybišką greitąją medicinos
pagalbą, priėmėme savalaikį sprendimą gausinti GMP
brigadų skaičių. Tai kasmet
leis išsaugoti daugiau gyvybių“, – sako kanclerė O. Vitkūnienė.
Be to, l. e. p. kanclerės O.
Vitkūnienės teigimu, nepaisant to, kad dabartinės GMP
stotys sako, jog jų turimi dabartiniai pajėgumai leis sklandžiai susidoroti su naujais
iššūkiais, ministerija mato
rizikas dėl žmogiškųjų išteklių stokos ir didžiulių darbo
krūvių.
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Lėšos papildomoms GMP
medicinos pagalbos brigadoms, skirtoms sumažinti mirčių ir kitų sunkių pasekmių dėl
infarktų, insultų ir traumų, jau
yra numatytos iš anksto – tai
bus finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Padidinus GMP
brigadų skaičių, tikimasi, gerės paslaugų prieinamumas
atokesnėse vietovėse gyvenantiems žmonėms, o mirčių
nuo infarkto, insulto ir kitų
ūmių susirgimų mažės.
Šios sveikatos apsaugos
ministro Aurelijaus Verygos
įsakymu numatytos naujovės
įsigalios rugsėjo 2 dieną.
SAM 
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Taivaną sukrėtus 5,9 balo žemės
drebėjimui žuvo vienas žmogus

Kirgizijoje bandant areštuoti eksprezidentą
žuvo pareigūnas, per 40 žmonių sužeisti

Taivaną ketvirtadienį sukrėtus 5,9 balo žemės
drebėjimui žuvo viena moteris, o daugiau kaip 10
tūkst. vartotojų liko be elektros. Auštant šiaurės rytinę
pakrantę sudrebinęs požeminis smūgis buvo juntamas
visoje saloje, o sostinėje svyravo dangoraižiai.

Kirgizijoje trečiadienį vienas pareigūnas žuvo ir dar
daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti specialiosioms
pajėgoms įsiveržus į buvusio prezidento Almazbeko
Atambajevo rezidencijos kompleksą. Jis įtariamas
korupcija ir nuosavybės nusavinimu.

Visi prekybos tinklai plastiko
atsisakys iki 2021-ųjų,
numato išimti 2020pirmasis „Iki“ kybos
aisiais. Pasak įmonės viešųjų
ATKelta IŠ 1 p.
tos Čaikauskaitės, kai kuriose
tinklo parduotuvėse išparduodami jų likučiai.
„Pokyčius pajus visų Lietuvos miestų, kuriose veikia
„Iki“ parduotuvės, pirkėjai.
Plastikinių vienkartinių gaminių netrukus nebeliks visose
229-iose „Iki“ ir „Iki Express“
parduotuvėse“, – pranešime
sakė B. Čaikauskaitė.
Jos teigimu, „Iki“ pirkėjams
siūlys aplinkai draugiškesnes
alternatyvas.
„Pirkėjams jau siūlome
vienkartinius popierinius indus ir medinius įrankius. Kai
kuriose parduotuvėse galima
įsigyti ir vienkartinių indų,
pagamintų iš cukranendrių“,
– teigė B. Čaikauskaitė.
Didžiausias Baltijos šalyse
prekybos tinklas „Maxima“
pranešė, kad plastiko indais,
šiaudeliais bei maišeliais jau
nebeprekiauja Kuršių Nerijoje, o iki 2021 metų pamažu
jų atsisakys visose tinklo parduotuvėse.
„Iki 2021 metų palaipsniui
vienkartinius plastikinius gaminius išimsime iš rinkos ir
pasiūlysime alternatyvius variantus iš perdirbamų medžiagų – popieriaus, cukranendrių,
kanapių ir panašiai“, – BNS
teigė „Maxima LT“ atstovė
ryšiams su visuomene Rima
Aukštuolytė.
Pasak jos, „Maximose“ jau
dabar prekiaujama įvairiomis
alternatyvomis.
„Iki 2025 metų sunaudojamo plastiko kiekį siekiame sumažinti 30 proc. bei užtikrinti,
jog visos prekybos
tinklo privačių prekės ženklų gaminių
plastiko pakuotės
būtų 100 proc. tinkamos perdirbti“,
– teigė R. Aukštuolytė.
Prekybos tinklas
„Rimi“ vienkartinius plastiko indus
ir šiaudelius iš preREKLAMA

ryšių vadovės Giedrės Buivydienės, šiuo metu laipsniškai keičiamas asortimentas,
parduotuvėse atsiranda alternatyvų.
„Palaipsniui jau dabar mažiname tą kiekį, daugėja alternatyvų kurios yra aplinkai palankesnės. (...). Visa
etiketės „Rimi“ produkcija
bus perdirbtoje pakuotėje iki
2030 metų“, – BNS sakė G.
Buivydienė.
Tuo metu „Norfos“ tinklas
teigia plastiko atsisakysiantis,
„kai įsigalios visiems bendri
teisės aktai“.
„Šiuo metu plastikiniai gaminiai yra gana populiarūs,
nes mediniai, stikliniai ar popieriniai pakaitalai yra gerokai
brangesni“, – BNS sakė „Norfos“ atstovas spaudai Darius
Ryliškis.
Šiemet priimta ES direktyva numato, kad iki 2026ųjų būtina gerokai sumažinti
plastiko maisto taros ir gėrimų
indelių su kamšteliais ir dangteliais suvartojimą.
Lietuva, kaip ir kitos ES
šalys, direktyvos nuostatas į
nacionalinę teisę turi perkelti
per dvejus metus – iki 2021ųjų birželio.
Nuo 2021-ųjų vidurio nebebus galima prekiauti plastikiniais ausų krapštukais, stalo
įrankiais, lėkštėmis, šiaudeliais, gėrimų maišikliais, oro
balionėlių lazdelėmis, taip pat
iš aerobiškai skaidaus plastiko
pagamintais vienkartiniais gaminiais ir maisto tara, gėrimų
indeliais ir jų dangteliais, pagamintais iš polistireninio putplasčio. BNS

Prienuose ir Birštone VMI
gyventojams grąžino 989
tūkst. GPM permokos

Informacija dėl būstų
pritaikymo ir kitų pagalbos
priemonių neįgaliesiems
Negalios kamuojamų
žmonių gyvenimo kokybė
priklauso nuo daugelio
veiksnių. Vienas iš jų
– namų aplinka, kurioje
gyvenantis žmogus dėl
judėjimo sunkumų ir
ribotų galimybių negali
tinkamai pasirūpinti
savimi.

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems yra vykdomas valstybės ir savivaldybių lėšomis. Iš viso būsto
pritaikymui 2019 metais turėtų būti skirta 31653,88 Eur,
iš jų: 19752,02 Eur valstybės biudžeto lėšos, 12661,55
Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.
Šiais metais planuojama
pritaikyti 11 būstų neįgaliems
asmenims (gauti 22 prašymai). Jau yra pasirašytos sutartys su rangovais ir iki šių
metų pabaigos bus pritaikyti
būstai – įrengti san. mazgai,
dušai, ranktūriai, mobilus keltuvas su stovėjimo ir vaikščiojimo galimybe, paplatinti
įėjimai ir išėjimai, pritaikyti turėklai laiptinėje ir išėjimui į lauką ir kt. – neįgaliesiems, gyvenantiems Naujosios Ūtos, Stakliškių, Jiezno,
Išlaužo seniūnijose ir Prienuose. Keletas asmenų būsto
pritaikymo darbus, kurie bus
apmokėti, pageidauja organizuotis savarankiškai.
Šiais metais planuojama
taip pat pritaikyti du būstus
neįgaliems asmenims, kurie
gyvena Prienų r. savivaldybės

socialiniame būste.
Informuojame, kad Prienų
r. savivaldybės administracija 2019 m. organizuoja būsto
pritaikymą ir vaikams su sunkia negalia. Būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti pritaikomas vaikams su sunkia negalia (nebūtinas slaugos poreikis), turintiems judėjimo ir
(arba) apsitarnavimo funkcijų
sutrikimų. Pažymima, kad pagal šią programą šeimoms yra
galimybė įsigyti sensorinės
pagalbos priemonių, kurios
sunkią negalią turintiems vaikams gali palengvinti fizinius
ar emocinius poreikius. Tai
gali būti spaudimo, supimo
ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės,
garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ir
pan. Šių priemonių įsigijimui
yra būtina gydytojo pažyma.
Šias priemones galima įsigyti
jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos.
Laisvos formos prašymai
pritaikyti būstą vaikams su
sunkia negalia priimami Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje iki
2019 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai). Prienų rajono savivaldybės administracijai iš valstybės biudžeto 2019 m. būstams
pritaikyti vaikams su sunkia
negalia skirta 3409,14 Eur.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

Kauno apskrities
valstybinė mokesčių
inspekcija (toliau – Kauno
AVMI) informuoja, kad
7,1 tūkst. Prienų r. ir
Birštono savivaldybės
gyventojų, kurie laiku bei
teisingai užpildė pajamų
deklaracijas, mokesčių
administratorius iki liepos
31 d. pervedė 989 tūkst.
eurų Gyventojų pajamų
mokesčio (GPM) permokų.

„Atkreipiame dėmesį, kad
deklaracijas pateikę, tačiau
permokų iki liepos 31 d. nesulaukę, gyventojai turėtų pasitikrinti ar jiems nereikia patikslinti pateiktos deklaracijos.
Mokesčių inspekcijos duomenimis, Prienų r. ir Birštono savivaldybėje deklaracijas turėtų patikslinti 164 gyventojai,
kuriems sugrįžtų 30,1 tūkst.
eurų GPM. Visus priminimus
apie nepateiktas deklaracijas
ar tikslintinus duomenis bei
kitus dokumentus galima rasti
prisijungus prie Elektroninio
deklaravimo sistemos (EDS),
skiltyje „Pranešimai vartotojui“. Pažymėtina, kad permoką galima susigrąžinti už
praėjusius penkerius metus“,
- teigia Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.
Daugiausiai permokų susidarė dėl per mažo pritaikyto
neapmokestinamųjų pajamų
dydžio (NPD). GPM permoką gali susigrąžinti ir tie gyventojai, kurie mokėjo gyvybės draudimo ar pensijų įmokas, palūkanas už būsto kreditą, įmokas už studijas. Kaip
ir kasmet, grąžinant permoką
atsižvelgiama, ar gyventojas
nėra skolingas valstybei bei ar
yra pateikęs, patikslinęs anks-

tesnių laikotarpių turto ir pajamų deklaracijas, kurias jam
privaloma pateikti.
Susigrąžinti GPM permoką už 2018 m. dar galėtų 1,6
tūkst. Prienų r. ir Birštono savivaldybės gyventojų, jei pateiktų GPM deklaraciją per
EDS. VMI pastaraisiais metais gyventojus informuoja
asmeniškai apie šią galimybę,
kuria pasinaudoti galima už
penkerius praėjusius metus.
Išsami informacija apie pajamų ir turto deklaravimą bei
permokų grąžinimą paskelbta interneto svetainėje www.
vmi.lt, pasikonsultuoti su
VMI specialistais mokesčių
klausimais galima paskambinus mokesčių informacijos
telefonu 1882 arba +370 525
53190 arba nuvykus į gyventojų aptarnavimo skyrius.

Pagrindiniai faktai:
> Pajamų mokesčio permoka grąžinama dėl pritaikyto per mažo NPD, sumokėtų
gyvybės draudimo ar pensijų
įmokų, palūkanų už būsto kreditą bei įmokų už studijas;
> Permoka grąžinama tik
gyventojams, neskolingiems
valstybei ir laiku pateikusiems visas privalomas deklaracijas;
> Deklaracijas už 2018 m.
turėtų patikslinti 164 Prienų
r. ir Birštono savivaldybės
gyventojai, kuriems sugrįžtų
30,1 tūkst. eurų GPM permokos;
> Galimybe susigrąžinti
GPM permoką už 2018 m.
dar gali pasinaudoti 1,6 tūkst.
Prienų r. ir Birštono savivaldybės gyventojų (213 tūkst.
eurų sumai). 

 VEIDAI
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Laikinai uždarė pagrindinę kobalto kasyklą
Konge dėl smarkiai sumažėjusio pelno

Ankara nepripažįsta Krymo aneksijos
Turkijos prezidentas Recepas Tayipas Erdoganas
(Redžepas Tajipas Erdohanas) trečiadienį pareiškė, kad
Ankara visuomet laikė ir laikys Rusijos aneksuotą Krymą
Ukrainos teritorija. Tai prezidentas pareiškė per bendrą
spaudos konferenciją su Turkijoje viešinčiu Ukrainos
vadovu Volodymyru Zelenskiu.

Kalnakasybos milžinė „Glencore“ pranešė apie smarkiai
kritusį pirmojo pusmečio pelną ir patvirtino laikinai
uždaranti didelę kobalto kasyklą Konge. Gamyba
sustabdyta reaguojant į „kritusį ekonominį gyvybingumą“,
nes sumažėjo akumuliatorių metalo kainos.

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

2019-08-01 pavakare,18.38
val., Alytaus AVPK budėtojas
pranešė, kad rastas sprogmuo,
įaugęs į medį. Įvestas planas
„Skydas“ iškiesta priešgaisrinės
gelbėjimo tarnyba. Ji budėjo,
kol atvyko Kazlų Rūdos Kazio
Veverskio sprogmenų neutralizavimo padalinio išminuotojai,
ir lydėjo išminuotojus į Kazlų
Rūdos poligoną, kur 152 mm
artilerijos sviedinys su sprogdikliu ir sprogstamąja medžiaga
sunaikintas.
2019-08-02 apie 14.58 val. gautas pranešimas, kad Birštone,
Druskupio g. bute neįgalus
žmogus užtrenkė duris ir negali
jų atrakinti. Atvykę ugniagesiai
gelbėtojai ištraukiamomis kopėčiomis įlipo pro langą į butą
ir atrakino duris.
2019-08-02 apie 23.00 val.
Prienų r., savo namuose vyras
(g. 1987 m.), būdamas neblaivus, sudavė nenustatytą
skaičių smūgių rankomis kartu
gyvenančiai, neblaiviai motinai
(g. 1964 m.), sukeldamas fizinį
skausmą. Vyras iš įvykio vietos
pasišalino, jo buvimo vieta
nustatinėjama.
2019-08-02 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas vyro (g. 1957
m., gyv. Vilniuje) pareiškimas,
kad 2019-08-02 apie 13.00 val.
atvykęs į jam priklausančią
sodybą Prienų r. pastebėjo,
kad įsibrovus į ūkinį pastatą
iš vidaus pavogtas benzininis traktoriukas-žoliapjovė ir
benzininė vejapjovė. Turtas
apdraustas.
2019-08-03 apie 17.40 val. Birštono sav., gyvenamojo namo
kieme, sūnus, (g. 1994 m.), būdamas neblaivus, kilus konfliktui dėl neaiškių priežasčių smurtavo prieš savo tėvą (g. 1964
m.), kuris irgi buvo neblaivus.
Sūnus sulaikytas ir uždarytas į
Alytaus AVPK areštinę.
REKLAMA

Policijos departamente
prie VRM surengtą
atranką į Prienų rajono
policijos komisariato
(toliau – Prienų r. PK)
viršininko pareigas laimėjo
Andrius Rupeikis, iki tol
ėjęs Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Kelių policijos
skyriaus viršininko
pareigas.

Jis Alytaus apskr. VPK viršininko įsakymu paskirtas į
šias pareigas nuo rugpjūčio
1 dienos.
A. Rupeikis gimė 1977 m.
liepos 27 d. Šiauliuose. Bakalauro „Teisės ir policijos veiklos“ studijas baigė tuometiniame Lietuvos teisės universitete, 2005 m. jis įgijo ir šių
studijų magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete.
Andrius Rupeikis tarnybą
vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1998 metais Pasienio
policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Varėnos pasienio policijos
rinktinės Kabelių užkardos
pasienio kontrolės punkto
vyresniojo pasieniečio par-

eigose. Tais pačiais metais
tarnybą tęsė Druskininkų
miesto policijos komisariato
Kelių policijos tarnyboje, ėjo
policininko, viršilos, Viešosios policijos viešosios tvarkos skyriaus tyrėjo, poskyrio,
skyriaus viršininko pareigas.
Nuo 2014 m. balandžio 2 d.
paskirtas Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus
viršininku.
Per tarnybos laikotarpį už
nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą
vyresnysis komisaras A. Ru-

peikis ne kartą apdovanotas ir
skatintas žinybiniais ženklais
ir padėkomis.
A. Rupeikis turi didelę tarptautinę patirtį, dalyvavo Europos Sąjungos policijos patarėjų misijoje Afganistane (EUPOL Afghanistan); Jungtinių
Tautų taikos įvedimo misijoje
(UNMIK) Kosove; FRONTEX specialiojoje operacijoje Sicilijoje.
A. Rupeikis yra vedęs ir turi
sūnų. Žmona ir sūnus taip pat
yra pasirinkę policijos pareigūno profesiją.
Alytaus apsk. VPK inf. 

Neeilinė sesija dėl naujų įgaliojimų
Vyriausybei vyks rugpjūčio 20–22 dienomis
ATKelta IŠ 1 p.
sijos arba ne vėliau kaip po
savaitės, jei klausimas atiduodamas svarstyti komitetams.
Kai kurie teisininkai ir politikai laikosi pozicijos, kad
tokiu atveju, kai pasikeičia
daugiau kaip pusė ministrų ir
Vyriausybė turi iš naujo gauti Seimo įgaliojimus, reikia
iš naujo tvirtinti Vyriausybės
programą.
Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį patvirtino
Vyriausybę su trijų ministrų
pasikeitimais.
Vietoje susisiekimo ministro Roko Masiulio buvo
paskirtas Lenkų rinkimų akcijos atstovas parlamentaras
Jaroslavas Narkevičius, vidaus reikalų ministre vietoje
Eimučio Misiūno tapo taip

pat Lietuvos lenkų atstovė
Seimo narė Rita Tamašunienė, o Žemės ūkio ministerijoje Giedrių Surplį pakeis
„socialdarbietis“
Seimo narys Andrius Palionis.
Ministrų kabinetas atnaujintas
dėl valdančiosios
koalicijos liepos
pradžioje sutarus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungai, Lietuvos socialdemokratų darbo partijai, „Tvarkai ir
teisingumui“ bei
Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų šeimų
sąjungai.
Vyriausybė ir prezidentas

taip pat trečiadienį patvirtino
ekonomikos ministro Virginijaus Sinkevičiaus kandidatūrą
į Europos Komisijos narius.

Valdančiosios Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos
atstovo kandidatūrai dar turės
pritarti Seimas. BNS

Vairuotojas R. Mažeika:
netikėtos dovanos ir užaugusi
„Labai geras grafikas. Aš
keleivių karta kaip ir sakiau nemeluosiu, saAr norėtumėte kiekvieną
dieną vykti į kurortinį
miestą? Ar savo darbe
gaunate iš klientų kavos
ir saldainių? Ir ar jus
nepažįstami žmonės
vadina “savu”? Taip
gyvena priemiestinio
autobuso, vykstančio
į Birštoną, vairuotojas
Robertas Mažeika.

Kaip prasideda jo diena,
kodėl pasirinko būtent tokį
darbą pasakoja jau 16 metų autobusą vairuojantis pašnekovas.
„Diena prasideda nuo kavos, reikia atsikelt, atsibust,
atmerkt gerai akis. O po to
prasideda dokumentai, autobuso apžiūra, užkūrimas,
apžiūrėjimas ar viskas tvarkoje. Ir riedi į kelią. Visa
pradžia tokia“, - pasakoja R.
Mažeika.
Robertas mini, jog vairuotojo darbą pasirinko dėl to,
kad vairuotoju dirbo tėtis.
Pasak jo anksčiau buvo tokia
tradicija - vaikai pasirinkdavo tėvų profesiją.
„Senais gerais laikais sūnūs eidavo tėvų pėdomis.
Taip ir aš nužygiavau. Tėtis
daug kur važiavo, taip pat
šioje įmonėje dirbo. Aš irgi
ne iš karto pradėjau autobusą vairuoti. Iš pradžių taksi,
mikroautobusus vairavau“, minėjo Robertas Mažeika.
Daugybę metų į Birštoną
autobusą vairuojančiam Robertui patinka darbo grafikas
bei šis kurortinis miestas.

kysiu tiesą. Turiu daug laisvų
dienų, turiu laisvalaikį, turiu
laiko sportuoti. Per laisvas
dienas susitvarkau savo asmeninius reikalus, gyvenu
kaip žmogus. O Birštonas
patinka, nes - ramus, gražus
sanatorinis miestelis. Išeini,
viskas sutvarkyta, gražu“, pasakojo vairuotojas priduriantis, kad keleiviai vykdami į Birštoną dažnai pasiima
dviračius.
Anot R. Mažeikos nuolatiniai keleiviai jį jau laiko savu,
nemažai užaugo jam dirbant
Birštono maršrute.
„Yra labai gerų žmonių,
visokių yra. Būna ir kavos
keleiviai atneša, šiaip sau už
nieką. Yra tokių keleivių, kurie užaugo prie manęs. Dirbu
jau 16 metų. Tai įsivaizduokit
jau karta užaugo, kuri mokėsi, baigė mokyklą. Jie priprato prie manęs, o aš pripratau
prie jų. Būna atvažiuoji, žmonės jau laukia, šypsosi, savu
vadina“, - šypsojosi „Kautros“ įmonėje dirbantis vairuotojas.
Komunikabilus vairuotojas pasakoja kaip sulaukia ir
netikėtų dovanų iš keleivių.
„Vieną kartą gavau iš keleivio didelę saldainių dėžę
dovanų. Buvo labai smagu
ir teko net išrausti. Gimtadienis mano buvo. Mes taip
šnekėjom, šnekėjom ir išsišnekėjom. Žiūriu staiga saldainiukai atvažiuoja. Smagu
iš tikrųjų“, - pasakojo Robertas Mažeika. 
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Šalia Tokijo išsiveržė Asamos ugnikalnis

Klaipėdoje laukiama nedidelio dujų
krovinio iš Vysocko

Šalia Tokijo pirmąkart per pastaruosius ketverius metus
ketvirtadienį išsiveržęs Asamos ugnikalnis pradėjo
spjaudytis pelenais ir dūmais, priversdamas pareigūnus
paskelbti perspėjimą nesiartinti prie kalno. Perspėta, kad
dideli akmenys ir greitos karštų dujų srovės gali paveikti
vietoves, esančias 4 km spinduliu nuo kraterio.

Sveiki ir nebrangūs pusryčiai: ką gaminti?
Pusryčiauti ar sutaupyti
laiko ir pusryčius praleisti?
O gal tik išgerti puodelį
kavos?

Apstu diskusijų, ar pusryčiai reikalingi ir sveikatai palankūs, o jei taip – ką gi gaminti, kad neišleistume daug
pinigų, bet ir kartu pasistiprintume sveiku pirmuoju dienos
maistu.
Medicinos mokslų daktarė,
gydytoja-dietologė, prekybos
tinklo „Rimi“ sveikesnės mitybos konsultantė Edita Gavelienė ir virtuvės šefė Honorata Lyndo dalijasi įžvalgomis,
kaip rasti balansą tarp sveikų
ir nebrangių pusryčių.
„Pusryčiai turi būti kuo
maistingesni – turtingi maistinėmis medžiagomis, palankiomis kiekvienam šeimos
nariui. Dažnai įsivaizduojama, kad tokie pusryčiai – ne
kiekvienos šeimos biudžetui.
Tačiau išeitis yra: jei skiriame
dėmesį stengdamiesi planuoti šeimos valgymus, piniginė nuo to tikrai nenukentės“,
– sako gydytoja dietologė E.
Gavelienė.

Pusryčiai turi
teigiamos reikšmės
sveikatai
Kalbant apie pusryčių naudą, atliekama daug mokslinių
tyrimų, kurių išvados – pačios
įvairiausios. Skaitant tokius tiriamuosius straipsnius reikia
matyti, kokia buvo tiriamųjų
grupė, kaip atliktas tyrimas ir
kitus svarbius aspektus.
„Visai nesenai prestižiniame medicininiame žurnale
pasirodė apžvalginis straipsnis, kuriame aiškinamasi, ar
pusryčiai susiję su liesėjimu.
Išvadose skelbiama seniai žinoma tiesa: gydant nutukimą
svarbus bendras dienos kalorijų kiekis, o nesumažinus kalorijų, bet įtraukus pusryčius
– suliesėti nepavyks”, – pažymi E. Gavelienė, pridurdama,
kad pusryčių nepraleisti turėtų
ne siekiantys suplonėti.
Žvelgiant istoriškai, ryte
visuomet buvo stengiamasi
pamaitinti vaikus, senelius,
ligotus šeimos narius ar fizinį darbą dirbančius šeimos
REKLAMA

vyrus. Vien ši situacija leidžia
įtarti, kad pirmasis dienos valgymas turi teigiamos reikšmės sveikatai.
„Pusryčiai padeda tolygiau
išdėlioti dienai skirtą maistą, tokiu būdu neapkraunama
virškinimo sistema, ne taip
stipriai išalkstama ir galima
dažniau pasimėgauti valgymo procesu. Pirmasis dienos
valgymas turėtų būti teikiantis energiją ir lengvumo pojūtį organizme. Jei nepavyksta
pasimėgauti pusryčių valgymu tam skiriant 15 minučių,
geriau nukelti pirmąjį dienos
valgymą kiek vėliau. Pirmą
kartą dienoje patariama pavalgyti per pirmąsias 2–3 valandas nuo atsibudimo”, – teigia
E. Gavelienė.
Medicinos mokslų daktarė
atkreipia dėmesį, kad pirmasis
dienos valgymas gali suteikti
15–30 proc. visos dienos kalorijų normos.
„Žmonės, dienos metu neturėsiantys galimybės valgyti dažniau, gali rinktis sotesnį
pusryčių racioną, o tie, kurie
gali valgyti kas 3–4 val., pusryčiams gali rinktis ir lengvesnį maistą. Svarbu pažinti savo kūno pojūčius bei maistą
ir drąsiai dėlioti savo dienos
meniu. Tai reiškia, kad svar-

bu planuoti kada ir ką valgyti”, – atkreipia dėmesį E.
Gavelienė.

Nebrangu, sveika ir
sotu: viską suderinti
įmanoma
Šeimai gaminami pusryčiai turi būti kuo maistingesni, t.y. turtingi maistinėmis
medžiagomis, palankiomis
kiekvienam šeimos nariui.
Dažnai įsivaizduojama, kad
pagaminti gardžius, sveikus
ir sveikatai palankius pusryčius – ne kiekvienos šeimos
biudžetui. Anot specialistės,
tokie patiekalai, kaip kruopų
košė, kiaušinienė – dažniausiai tinka kiekvienam šeimos
nariui, o ruošiant didesnį jų
kiekį galima ir sutaupyti.
„Kūdikiui ar mažam vaikui
stengiamės užtikrinti reguliarų valgymo režimą puikiai
žinodami, kad tai svarbu jo
sveikatai. Bet tai svarbu bet
kuriame žmogaus amžiaus
tarpsnyje, todėl reikėtų tęsti
pusryčiavimo kartu šeimoje
ritualą. Pradėti galima nuo
bendrų pusryčių savaitgaliais”, – sako E. Gavelienė.
„Rimi“ receptų autorės, virtuvės šefės Honoratos Lyndo
pusryčių receptas, kurio porcijos kaina - 1 Eur. 

Į Klaipėdą ketvirtadienį turėtų būti atgabentas naujas
nedidelis suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) krovinys
iš Rusijos Vysocko uosto. Nei „Achema“, nei „Lietuvos
energijos tiekimas“ nekomentuoja, iš ko perka dujas.
Paskutiniu metu dėl šių krovinių kyla didelės diskusijos.

Netinkama mityba ar vaistai – kas labiausiai
mo, kaip nepriklausomo rizikenkia kepenims?
kos faktoriaus, ir NASKL: 90
Kaip gyvename, ką
valgome ar kokiais
žalingais įpročiais
nuodijame savo
organizmą puikiai atspindi
kepenys.

Mūsų šalyje vis dar gajus
mitas, kad labiausiai kepenis
„ėda“ vaistai, tačiau statistika
rodo ką kita. Lietuvoje viena
opiausių problemų – alkoholinė kepenų liga, taip pat
– nealkoholinė suriebėjusių
kepenų liga (NASKL), kurią
lemia nutukimas, metabolinis
sindromas ir padidėjęs kraujospūdis, kasmet nustatoma
6 tūkst. moterų ir 4,6 tūkst.
vyrų. Tuo metu neatsakingas
vaistų vartojimas, kai nesilaikoma gydytojo nurodymų,
kasmet sukelia kiek daugiau

nintelė išeitis gali būti donoro kepenų persodinimas. Kita sunki, kepenis pažeidžianti
liga – hepatitas. Lietuvos higienos instituto duomenimis,
hepatitai B ir C yra pagrindinė priežastis, lemianti 78 proc.
visų kepenų vėžio susirgimų
pasaulyje.
Taigi, didžiausi kepenis
žalojantys veiksniai yra:
Alkoholis. Higienos instituto duomenimis, pernai alkoholine kepenų liga susirgo
2457 asmenys, mirė – 225, o
nuo fibrozės ir cirozės mirė
net 406 žmonės. Alkoholio
vartojimas sumažina kepenų
pajėgumą pašalinti toksinus
iš organizmo, nes kepenų
veikla yra sutelkiama į alkoholio „filtravimą“. Atsiranda

nei 1 tūkst. ūminio kepenų nepakankamumo atvejų. Taigi,
kas iš tiesų labiausiai kenkia
mūsų kepenims?
Kepenys, atliekančios daugelį gyvybiškai svarbių procesų, neturi skausmo receptorių,
todėl pajusti, kad jos pažeistos
– nėra paprasta. Vis ūminius
kepenų pažeidimus išduoda tamsus šlapimas, pageltę
akių obuoliai, silpnumas, lėtinius pažeidimus – odos pageltimas, o štai skysčių kaupimasis kojose jau gali perspėti
apie kepenų cirozę.
Nutukę žmonės turi daug
didesnę riziką susirgti kepenų
ligomis, pavyzdžiui jau minėta NASKL. Blogiausia, kad
suriebėjus kepenims vystosi
itin pavojinga būklė – kepenų cirozė ir tokiu atveju vie-

galimybė kepenims suriebėti
ir jų uždegimui, o to pasekmė
– kepenų cirozė. Sergant šia
liga kepenys nustoja veikti,
jų ląstelės žūsta, atkuriant jas
įvyksta mutacija, sukelianti vėžį.
Nutukimas ir nesubalansuota mityba. Valgant riebų, nesveiką maistą dideliais
kiekiais, kepenyse ima kauptis riebalų perteklius. Tai apsunkina kepenis ir jos suserga
NASKL. Sveikos kepenys
padeda perdirbti ir sureguliuoti cukraus bei riebalų kiekį
kraujyje, tačiau dėl nutukimo
kepenys yra apkraunamos per
daug, todėl pradeda kaupti riebalų perteklių savo ląstelėse.
Tokie procesai iššaukia uždegimą, ląstelių pažeidimus. Yra
nustatytas ryšys tarp nutuki-

Morkinė avižų košė (2-4 asm.)
Reikės: 80 g pilno grūdo avižinių dribsnių (pakuotės
kaina – 2,99 Eur), 300 ml sojos gėrimo be priedų arba
vandens, 1-2 šaukštų medaus (alergiškiems – agavų sirupo), 1/4 šaukštelio cinamono, 1/8 šaukštelio imbiero
miltelių, 1/4 šaukštelio muskato riešuto, žiupsnelio druskos, 150 g morkų tyrės, 2-3 šaukštų kapotų riešutų arba saulėgrąžų.
Gaminimo eiga: Pasigaminkite morkų tyrę. Nuskustas ir
nuplautas morkas, suvilgytas su prieš tai ant mažos ugnies
išlydytu sviestu, įvyniokite į foliją. Įkaitinkite orkaitę iki 180
laipsnių ir kepkite jas 25 minutes, kol suminkštės. Tuomet
sutrinkite smulkintuvu. Galite pasigaminti didesnį kiekį
morkų, sukrėsti į mažus maišelius ir užšaldyti.
Puode užvirinkite sojos gėrimą, supilkite pilno grūdo
avižinius dribsnius. Pavirkite 5-8 minutes nuolat maišydami. Kai dribsniai suminkštės,
įkrėskite morkų tyrę. Pavirkite dar 2-3 minutes. Įmaišykite
į košę klevų sirupo, paskaninkite cinamonu, imbiero milteliais, muskato riešutais, druska.
Užberkite riešutų ir mėgaukitės nuostabaus skonio koše.

proc. visų sergančių NASKL
turi bent vieną metabolinio
sindromo požymį.
Rūkymas. Šis žalingas
įprotis daro netiesioginį poveikį kepenims. Toksiškos
cheminės medžiagos, esančios cigarečių dūmuose, pasiekia kepenis ir sukelia stiprų oksidacinį stresą, dėl kurio jos ima gaminti ląsteles
žalojančius laisvuosius radikalus. Oksidacinis stresas
išprovokuoja fibrozę, kepenys ima gaminti perteklinius
randinius audinius. Visos šios
cheminės medžiagos ir procesai ilgainiui sutrikdo kepenų
funkciją.
Vaistai. Kepenys skaido
toksinus, maisto papildus, taip
pat ir vaistus, todėl per didelis ar netinkamas
tam tikrų preparatų vartojimas gali
kenkti kepenims.
Itin kenksmingas
gali tapti paracetamolio perdozavimas (10–12 g.
per dieną jau kelia
riziką) ar šių vaistų vartojimas kartu su alkoholiu.
Viena dažniausių
klaidų, žalojančių
kepenis – paracetamolio gėrimas,
stengiantis numalšinti po išgertuvių ūžiančią galvą. O
štai populiarus paplitęs mitas
apie statinų sukeliamus didelius kepenų pažeidimus, dėl
ko pacientai itin dažnai bijo vartoti šiuos vaistus, nėra
teisingas. Tyrimai rodo, kad
vartojant statinus kepenų pažeidimų pasitaiko vos 1 iš 1
milijono šiais vaistais gydomų pacientų per metus, vadinasi, ne dažniau nei statinais
negydomų asmenų.
Gydytojų teigimu, jei žalingų įpročių ar riebaus maisto
galima atsisakyti valios pastangomis, tai į vaistų vartojimą reikėtų žiūrėti atidžiau.
Vaistus ar jų dozes turėtų nusistatyti ne pats žmogus, bet jį
prižiūrintis ar konsultuojantis
gydytojas. 
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Popiežiaus bendroji
audiencija:
nesmerkime,
padėkime atsikelti
Po daugiau kaip mėnesio
pertraukos trečiadienį vėl įvyko popiežiaus bendroji audiencija. Kalbėdamas šešiems
tūkstančiams joje dalyvavusių piligrimų Pranciškus tęsė
birželį pradėtą katechezių ciklą apie Apaštalų darbus. Šį
trečiadienį buvo kalbama apie
pirmą Jėzaus mokinių padarytą stebuklą – luošo žmogaus
pagydymą.
Iš Apaštalų darbų knygos
žinome, kad Jėzaus mokiniai
skelbė Evangelija ne tik žodžiu, bet ir konkrečiais darbais, kurie patvirtino jų skelbimo tikrumą, sakė popiežius.
Tai vadinamieji „stebuklingi ženklai“, patvirtinantys ir
apaštalų žodžių tikrumą, ir tai,
kad jie kalba ir veikia Kristaus vardu.
Trečiajame Apaštalų darbų
knygos skyriuje randame pirmojo tokio stebuklingo ženklo
aprašymą. Petras ir Jonas ėjo
melstis į Jeruzalės šventyklą –
Izraelio tautos tikėjimo židinį,
su kuriuo glaudžiai buvo susiję ir pirmieji krikščionys. Knygos autorius Lukas netgi nurodo tikslų laiką: buvo devinta
valanda, tai yra trečia valanda
po pietų – kasdieninių aukų atnašavimo šventykloje valanda
ir Kristaus aukos ant kryžiaus
valanda. Prie šventyklos vartų apaštalai sutiko elgetaujantį
nuo gimimo luošą vyrą. Tokie
žmonės buvo laikomi nubaustais už tėvų arba protėvių nuodėmes. Mozės įstatymas žmonėms su negalia draudė šventykloje aukoti aukas; jiems
netgi buvo draudžiama įkelti
REKLAMA

Juanio kurso smukimas kelia nerimą dėl
Kinijos investicijų į JAV obligacijas

Slūgstant įtampai dėl JAV ir Kinijos prekybos
ginčo, Europos akcijų rinkos sužaliavo

Juanio kurso pirmadienio smukimas į žemiausią per
dešimtmetį lygį analitikams ir investuotojams sukėlė
nerimą dėl Kinijos investicijų į JAV vyriausybės obligacijas,
kurių vertė siekia 1,1 trln. JAV dolerių. Investicijų suma jau
pasiekusi žemiausią per maždaug dvejus metus lygį.

Kiek sumažėjus nuogąstavimams dėl JAV ir Kinijos
prekybos ginčo, pagrindiniai Europos akcijų indeksai
trečiadienio prekybos sesiją užbaigė su pliuso ženklu.
Investuotojai daugiausia dėmesio tebeskiria Kinijos
centrinio banko veiksmams, susijusiems su juanio kursu.

koją į šventyklą. Ir štai prie
šventyklos vartų įvyksta Petro
ir Jono susitikimas su tuo kenčiančiu žmogumi, kuris pagal
ano meto papročius buvo tarsi visų visuomenės atstumtųjų
paradigma. Likimo nuskriausto elgetos žvilgsnis susitinka
su apaštalų žvilgsniais. Petras
pažvelgia į kenčiantį žmogų
ir taria: „Sidabro nei aukso aš
neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok!“
(Apd 3, 6).
Petras kalba ne savo vardu,
bet šaukiasi Jėzaus. Jo vardu
liepia paralyžiaus sukaustytam žmogui keltis. Bažnyčios tėvai šioje scenoje mato
žmogaus prikėlimo iš numirusių simbolį: Kristus ištiesia žmogui ranką ir prikelia
jį iš mirties. Pasak popiežiaus
Pranciškaus, šioje scenoje matome ir Bažnyčią. Matydama
kenčiantį žmogų Bažnyčia
neužsimerkia, nenusuka į šalį savo akių, bet ištiesia jam
ranką. Bažnyčia žiūri į akis
kenčiančiai žmonijai, nestato sienų, bet tiesia bičiulystės
tiltus. „Šioje scenoje matome
Bažnyčią, kuri yra visų motina, kuri paima už rankos ir
pakelia, kuri ne smerkia, bet
palydi. Jėzus visada mums
ištiesia ranką, visada nori padėti mums atsikelti, visada
nori, kad žmonės pasveiktų,
kad būtų laimingi, kad sutiktų
Dievą. Taip ir šiedu apaštalai
elgiasi su luošu žmogumi: pažvelgia į jį, sako jam: „pakelk
akis“, tiesia jam ranką, padeda
atsikelti ir pagydo. Taip Jėzus
elgiasi su mumis visais. Atsiminkime sunkias akimirkas,
nuodėmes, liūdesio valandas.
Jėzus yra su mumis ir mums
sako: „Žiūrėk, aš čia“. Įsikibkime į Jėzaus ranką ir leiskime, kad jis mus pakeltų.“
Prašykime Tėvą dėkingos
atminties malonės, sakė popiežius baigdamas katechezę.
Atsiminkime visą meilę, kuria
buvome apdovanoti, kitiems
ją liudykime dėkingu šlovinimu. Ir neužmirškime, kad kai
mes ištiesiame ranką kitam
žmogui ir padedame jam atsikelti, per mus jam atsikelti
padeda Jėzus.
VATICAN NEWS

Saldumynų šventės
atgarsiai
Kaip jau buvo skelbta ir rašyta, liepos 28 d. vyko saldumynų akcija, kurios metu vieni žmonės aukojo saldumynų,
kiti prisidėjo pinigine auka.
Taigi liepos 30 d. iš paaukotų ir papildomai nupirktų saldumynų suruošėme vaikams
saldumynų šventę. Saldumynus suskirstėme, sudėjome
į krepšelius, paruošėme loteriją. 13 val. į „Carito“ kiemelį sugužėjo būrelis vaikų
nuo pačių mažiausių iki paauglių su mamytėmis ir močiutėmis.
Šventę pradėjome maldomis. Tai buvo padėka tiems
geriems žmonėms, kurių dėka galėjome pradžiuginti vaikus. Vaikai padainavo, padeklamavo eilėraščių, o kai
užkandome ir numalšinome
troškulį, pradėjome žaidimus.
Tai buvo žaidimai su kamuoliu. Ėjome ratelius: „Klausė
žvirblis čiulbuonėlis“, „Jurgeli, meistreli“ ir kt. Visi vaikai
noriai dalyvavo žaidimuose.
Šventėje dalyvavo ir vaikai,
kurie šiuo metu gyvena Airijoje. Jie su močiute atvyko
į mūsų šventę ir išmokė vaikus žaidimo, kuris žaidžiamas
Airijoje. Tas žaidimas visiems
labai patiko.
Pagaliau atėjo metas įdomiausiai šventės daliai: loterijai. Vaikai traukė numerėlius
ir pagal juos gavo krepšelius
su saldumynais. Daugiavaikės šeimos traukė dar po vieną papildomą numerėlį. Loterijos metu gautos dovanos buvo didžiausias vaikų džiaugs-

mas. Jie gražiai už jas dėkojo
ir buvo labai patenkinti.
Po šventės vaikai išsiskirstė, o mes, karitietės, dar kartą
nuoširdžiai dėkojame geradariams už aukas ir suteiktą galimybę pradžiuginti vaikus.
Teatlygina Jums Visagalis
Dievas.
Parapijos karitiečių vardu
R. Baltrušaitienė

Vyrai meldėsi
iškėlę rankas į
Viešpatį (plg. 1 Tim. 2,8)
Skriaudžių šv.
Lauryno parapijos
kleb. Arūnas
Simonavičius

Gerbiami skaitytojai, pasidalintas džiaugsmas tampa
dvigubu. Norisi gerą žinią
dauginti dėl paties džiaugsmo,
o dar, anot apaštalo Povilo, sukelti švento pavydo, kad pajudintos mintys skleistųsi ir gero
pavyzdžio skatinamos taptų
šauniu ir išganingu darbu.
Prieš keletą metų Alytuje,
Šv. Angelų Sargų parapijoje, vyrai katalikai sutarė kurti
maldos grupę, Dievą garbinti,
vienas kitą malda ir rūpesčiu
palaikyti bei dalintis savo asmeniniu tikėjimo patyrimu.
Toks sumanymas ir veikla negali likti be džiaugsmo bei pritarimo ir kunigų širdyse.
Smagu, kad malda grįžta
į vyrų gyvenimus. Privalau
pabrėžti, kad vyrai stengiasi
bendrauti nuoširdžiai, pagarbiai, saugodami paslaptį, ir tai
jiems sekasi. Katalikų vyrų
maldos grupė jau yra Alytuje,
Marijampolėje ir Tauragėje.
Liepos 27 dieną Prienų rajo-

ne, Skriaudžiuose šios grupės
vyrai susirinko Šv. Lauryno
bažnyčioje. Atlikę išpažintį,
jie meldėsi šv. Mišiose. Šiuo
laikmečiu jau maloniai stebina, kad 30 vyrų balsu, drauge meldžiasi ir gieda, o kiek
vėliau ir dalinasi savo įžvalgomis, sukeltomis Šv. Rašto,
pamokslo ir paskaitos.
Susitikimo tema buvo pasirinkta pagal Jėzaus žodžius:
„Aš jus draugais vadinu, nes
viską jums apreiškiau, ką esu
iš savo Tėvo girdėjęs“ (plg.
Jono evangelijos 15 skyrius).
Pamokslo metu buvo kalbama apie Jėzaus ir apaštalo Jono draugystę. Šv. Jonas buvo
toks Draugas, kuris nuo savo
draugo nepasitraukė net tada, kai tas buvo „išstatytas“
ant didžiausio „gėdos stul-

mo, o pasitikėjimo;
2. Gebėjimą įsiklausyti ir
pasakyti, kurie ugdomi pagarbiai sakant kritiką, skaitant geras knygas, diskutuojant ir ieškant su Draugais
išminties, svajojant, nebijant
(leidžiant sau ir Draugui) nusikalbėti. Dar stebint Draugo
geras savybes ir jas garsiai į
akis įvardijant;
3. Periodišką buvimą kartu, drauge meldžiantis, kalbantis, tylint, pramogaujant
ar dirbant.
Abu Draugai ar keletas turi dėti pastangų bendravimui,
nes vienpusis bendravimas
iš anksto pasmerktas, o futbolas į vienus vartus nežaidžiamas.
Anot šv. Pranciškaus tikra
draugystė yra ta, kuri veda

po“. Šventasis Raštas šlovina draugystę ir giria ją už jos
naudingumą sielos išganymui
ir kasdienybei.
Paskaitos metu buvo kalbama apie tikros – geros draugystės keletą bruožų:
1. Atvirumą, kuris auginamas iš maldos už Draugą,
paslapties saugojimo, Draugo
neapkalbėjimo bei neįtarinėji-

pas Dievą.
Po paskaitos vyko įžvalgų
pasidalinimas grupelėse. Stebino temos supratimas, taikymas ne kitiems, o asmeniškai
sau, nuoširdumas.
Na, ir kaip priklauso vyriškai kompanijai, visą dvasinį maitinimąsi vainikavo
sotus avienos plovas. Šlovė
virėjui!
Mūsų veiklą, Viešpatie, savo įkvėpimu pradėk ir pagalba lydėk, kad Tu būtum mūsų
Pradžia ir Pabaiga.

Ir katalikai juokiasi...
Viename vienuolyne vyresnysis aiškino Šventąjį Raštą ir pamatė, kad vienas brolis miega.
– Aš baigsiu, kai šitas brolis
pabus, – pasakė jis.
Bet vienas iš brolių paprieštaravo:
– Jis prabus, kai tu baigsi.

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
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Graikijoje rasta negyva mokslininkė

Floridoje žaibas susprogdino tualetą

Graikijos pareigūnai rado britės mokslininkės,
anksčiau šią savaitę dingusios Ikarijos saloje, kūną.
Nikosijoje Kipre gyvenusios 35 metų astrofizikės
Natalie Christopher, su savo partneriu atvykusios
atostogų į Ikariją, palaikai buvo rasti vienoje dauboje.
Poros kambaryje viešbutyje rasta kraujo pėdsakų.

Floridoje žaibo iškrova, per sekmadienį siautusią
audrą pataikiusi į vieno namo nuotekų rezervuarą,
sukėlė grandininę reakciją, sunaikinusią vienos
sutuoktinių poros tualetą. Unitazas namo savininkų
pagrindiniame tualete sprogo tarsi bomba ir į visas
puses pažėrė šukių, suvarpiusių sieną.
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Nuskambėjo finaliniai
septintosios Birštono
menų akademijos akordai

Birštono viešoji biblioteka
vykdo nemažai įdomių
projektų, kurie pritraukia
meną, muziką ir lietuvišką
žodį mylinčius žmones.

Vienas iš sėkmingiausių tokių projektų yra Lietuvos kultūros tarybos, Kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamas projektas „Po
žvaigždėtu vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai Birštone“, vykstantis jau devintus
metus.
Šiemet šis projektas peržengė Lietuvos sieną ir tapo
tarptautiniu, pakviesdamas
ir Lenkijos Punsko valsčiaus
gyventojus iš arčiau pažinti
lietuvišką poeziją.

Bendradarbiaujant su „Aušros“ leidykla, rugpjūčio 4-ąją
Punsko valsčiaus bendruomeREKLAMA

nei buvo surengta poezijos ir
muzikos popietė „Lemties ir
meilės dainos“ pagal Nacionalinės premijos laureato Jono Strielkūno eiles.
Į Punską vyko Birštono viešosios bibliotekos direktorė
Alina Jaskūnienė, darbuotojos Ledina Tamošiūnienė ir
Violeta Bajorienė, o Punske
prie jų prisijungė ir žinomi
aktoriai Dalia Jankauskaitė ir

Pijus Ganusauskas bei džiazo virtuozas, saksofonininkas
Vytautas Labutis.

Važiuodami į Punską pakeliui sustojome Seinų miestelyje, aplankėme Seinų baziliką,
vyskupo Antano Baranausko
kapą, stebuklingą Švč. Mergelės Marijos paveikslą.
Atvykę į Punską nustebome, kiek daug čia gyvena lietuvių – visi kalba lietuviškai,
daug žmonių dalyvauja šv.
Mišiose. Beje, sekmadieniais
jų būna net trejos dvejos lietuvių kalba ir
vienos – lenkų
kalba. Sekmadienį, kai lankėmės Punske,
tikintiesiems
buvo pristatytas naujas kunigas, atkeltas iš Kaišiadorių vyskupijos. Naująjį kunigą labai
gražiai sutiko
ir pasveikino
Punsko parapijiečiai.
Po šv. Mišių
nemažas būrelis bendruomenės narių dalyvavo poezijos
popietėje „Lemties ir meilės

dainos“, skirtoje poeto Jono
Strielkūno atminimui.
J. Strielkūnas pelnytai laikomas vienu žymiausių XX
amžiaus antrosios pusės lietuvių lyrikų. Daugelis jo sukurtų
eilėraščių tapo liaudies dainomis, o tai liudija jo kūrybos išliekamąją vertę.
Poezijos popietės metu aktorė D. Jankauskaitė skaitė J.
Strielkūno eiles, daugiausia
apie gamtą ir sąryšį su žmogų, apie jo dvasinį pasaulį bei
išgyvenimus, didžiulę meilę
savo šaliai, savo Lietuvai. Muzikantai V. Labutis ir P. Ganusauskas atliko poeto tekstais
parašytas dainas.
Punskiečiams patiko poezijos ir muzikos popietė, nes
jie gal ir nebuvo girdėję gyvai
atliekamų J. Strielkūno kūrinių. Tai buvo puiki proga prisiliesti prie vieno lyriškiausių
lietuvių poetų kūrybos.
„Džiaugiamės galimybe
svečiuotis Punske, kuriame,
patyrėme, gyvena itin draugiški, šilti, savo protėvių kalbą ir kultūrą, tradicijas puoselėjantys tautiečiai. Dėkojame
NUKelta Į 8 p. 

Kristina

BELENAVIČIENĖ
Rugpjūčio 4 d., 18 val.,
Birštono kurhauze vyko
iškilmingas septintosios
Birštono vasaros menų
akademijos uždarymas.

Projekto sumanytoja kompozitorė, Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos profesorė
Audronė Žigaitytė-Nekrošienė pradėdama renginį sakė,
kad širdyje susipynę dvejopi
jausmai: liūdesys, kad viskas
baigiasi, ir džiaugsmas, kad
Birštono vasaros menų akademija visada šiltai priimama
rūpestingų miesto merės Nijolės Dirginčienės, Kultūros
centro direktoriaus Zigmo
Vileikio, Birštono meno mokyklos direktorės Laimutės
Raugevičienės. Organizatorė išdavė žiūrovams paslaptį,
kad jau planuojama aštuntoji
akademija. Profesorė Audro-

nė Žigaitytė-Nekrošienė priminė, jog šiais metais minime
kompozitoriaus Eduardo Balsio šimtąsias gimimo metines
ir Stanislovo Moniuškos (jis
yra tapęs nacionaliniu Lenkijos kompozitoriumi) dviejų
šimtų gimimo metines. Pagerbiant S. Moniušką iškilmingas
akademijos uždarymas buvo
pradėtas jo valsu „Pogulianka“, kurį atliko smuikininkų
ansamblis, fortepijonu akomponavo koncertmeisterė Aušra Banaitytė. Smuikininkus
visą savaitę rengė nenuilstanti muzikos mokytoja ekspertė
Nijolė Prascevičienė, Estijos
styginių instrumentų pedagogų asociacijos prezidentas
Kaido Valija, svečias iš Izraelio EckartLorenzen.
Projekto organizatorė kalbėjo, kad šiais metais „atskyrė“ didžiąją akademiją nuo
mažosios, nes mažųjų dalyvių buvo kai niekada daug. Ji
NUKelta Į 9 p. 
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Puslaidininkių pardavimai pasaulyje pirmąjį
pusmetį smuko daugiau kaip dešimtadaliu

Aštrėjant ginčui dėl Kašmyro Pakistanas
išsiunčia Indijos pasiuntinį ir įšaldo prekybą

Puslaidininkių pardavimai pasaulyje pirmąjį pusmetį,
palyginti su metais anksčiau, sumažėjo 14,5 proc. Pagal
prognozes, puslaidininkių pardavimai pasaulyje 2019
metais sumažės 12,1 proc., bet jau kitąmet padidės 5,4
procento.

Pakistanas trečiadienį paskelbė išsiunčiantis Indijos
aukštąjį komisarą ir įšaldantis dvišalę prekybą su
branduolinių ginklų turinčia kaimyne. Naujasis Delis
pirmadienį panaikino šio Himalajų regiono septynis
dešimtmečius turėtą ypatingą autonomijos statusą.

„Tiems žmonėms, žodžio stogą kėlusiems,
Toms knygoms, mūsų lopšį supusioms.“ (Just. Marcinkevičius, iš kn. „Pažinimo medis“)

Lietuvybė puoselėjama ir
3 lenkai ir 12 lietuvių, nes
anapus sienos yra
valsčiaus gyventojų skaičius
ATKelta IŠ 7 p.
Punsko parapijos svetainėje
susirinkusiems klausytojams,
Punsko valsčiaus viršaičiui
Vytautui Lišauskui,viršaičio
pavaduotojui Jonui Vaičiuliui,
„Aušros leidyklos direktoriui,
žinių portalo www.punskas.pl
redaktoriui, Lenkijos lietuvių
poetui, fotografui ir vertėjui,
knygų sudarytojui bei redaktoriui Sigitui Birgeliui už svetingą priėmimą draugystę“,
– sakė Birštono viešosios bibliotekos direktorė.
Punskiečiai pasakojo apie
savo gyvenimą, apie tai, kad
jie turi savo licėjų, kur kalbama ir mokomasi lietuviškai,
kad Punske yra lietuviškas
vaikų darželis ir visos kitos
įstaigos. Tačiau visi mokiniai
moka ir valstybinę lenkų kalbą ir dėl to nekelia jokių problemų. Akivaizdu, kad reikia
gerbti tą šalį, kurioje gyveni,
reikia mokėti ir jos kalbą, bet
tai visai netrukdo puoselėti
lietuvybę. Kai kurie lietuvišką
mokyklą baigę mokiniai stoja
į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kiti – į lenkiškas. Kalbos
barjero nėra, nes žmonės, turintys čia savo istorines šaknis,
istorines žemes, nedaro jokių
tragedijų dėl kalbų prioritetų.
Kaip pasakojo viršaičio pavaduotojas, Punsko valsčiaus
taryboje jokių partijų nėra –

REKLAMA

labai panašus kaip Birštone,
apie 4800.
Kaip jau supratote, Punsko
valsčiau lietuviai turi ir savo
laikraščius, ir naujienų portalus lietuvių kalba. Šiose žiniasklaidos priemonėse bus
parašyta ir apie birštoniečių
renginį.
Su punskiečiais susitarta ir
dėl dailininkės Vilijos Čiapaitės parodos, kuri numatoma
rugsėjo mėnesį.
Tad atrodo, kad birštoniečių
gražūs ryšiai su punskiečiais
tęsis, nes jau ir anksčiau Birštone lankėsi punskiečių saviveiklos teatras, o jų bibliotekininkė Marytė Malinauskienė
turi ir asmeninių ryšių.
Susitikimas ir pokalbiai vėliau buvo pratęsti pietaujant
restorane „Rūta“. Pasirodo,
turime apie ką pasikalbėti,
pasidalinti gyvenimiška patirtimi, taip pat ir pasiklausyti muzikos bei poezijos, kuri
yra dvasios penas tiek mums
šioje sienos pusėje, tiek šiek
tiek toliau gyvenantiems tautiečiams.
Gavome labai gražią dovaną – šiais metais išleistą knygą, istorijos paveldo metraštį
apie jotvingių kraštą „Terra
Jatwezenorum“ lietuvių kalba, kurioje pasakojama Punsko krašto ir kitados lietuviams
priklausiusių žemių istorija.

Šie poeto žodžiai
įrašyti ant paminklinių
Vilniaus universiteto
(VU) bibliotekos durų,
kurios skulptoriaus Jono
Meškelevičiaus siūlymu
sukurtos universiteto 450ųjų metinių (1997 m.)
proga.

Just. Marcinkevičius ir jo
žodžiai paminklinėse VU duryse įamžinti šalia svarbiausių Lietuvos kultūros įvykių ir
žmonių.Durų viduryje – universiteto akcentas – herbas, po
juo užrašas – „Pirmajai lietuviškai knygai – 1547–1997“.
Knyga, raštas ir gimtoji kalba – kriterijai ir akcentai, kurie
jungė ir tebejungia dvi mūsų
krašto asmenybes, protus ir
šviesulius prof. Joną Kazlauską ir poetą Justiną Marcinkevičių. Iš abipus Nemuno, iš „Žiburio“ gimnazijos į
Vilniaus universitetą – į pačią
didžiausią ir aukščiausią savo
svajonių viršukalnę. O iš ten
– į kalbos kelią, į tautą, į Lietuvą – nuo pradžių pradžios,
nuo pagonybės iki šiandienos
sąvokos, kas esame, kas buvome ir kuo išliksime.
Edukacinę kelionę po Vilniaus universitetą pasiūlė tradicinės išvykos į Vilnių liepos
31 d., prof. Jono Kazlausko
gimtadienio išvakarėse, iniciatorius LR Seimo narys Andrius Palionis. Kelionės į Vilnių metu pirmiausia aplankome žymių kraštiečių amžino
poilsio vietas Saulės ir Antakalnio kapinėse, pagerbiame
jų atminimą žvakelės šviesa,
šiltu prisiminimo žodžiu, malda ir gėlės žiedu. Kaskart amžino poilsio vietose viliamės
susitikti ir su Vilniuje gyvenančiais kraštiečių giminaičiais. Šiemet Saulės kapinėse
mus pasitiko prof. Jono Kazlausko dukra Eglė Kazlauskaitė-Danielienė.
Prisilietimas prie J. Kazlausko ir Just Marcinkevičiaus
atminties – tai ne tik ryšys su
istorija. Tai, kaip sakė mūsų
gidė edukacijos po VU metu
apie poetą Just. Marcinkevičių, – procesas. Jis nesibaigia

žmogaus išėjimu iš gyvenimo,
jis vyksta mūsų santykyje su
atmintimi, palikimu, įsipareigojimu. Jeigu Just. Marcinkevičiui lemta išlikti gyvenimo procesu, tuomet prof.
J.Kazlauską vertėtų įvardinti
augimu, o abiejų kraštiečių,
klasės ir gyvenimo draugų,
bendrą gyvenimo tikslą – lietuvių kalbos gyvenimu. Didis
gyvenimo troškimas, tikslas
ir viltinga jaunystės svajonė
abiem gimė mažame Lietuvos kaimelyje, Matiešionyse, kur gamta tarsi susilieja
su žmogumi. Stiprus mokslo
troškimas, nuostabūs vasaros vakarai ant šieno klojime
Matiešionyse, Jono Kazlausko tėviškėje, abu gimtosios
kalbos sargybinius nerašytais
priesaikos žodžiais palaimino ir įpareigojo eiti gimtosios
kalbos keliu.
Vilniaus universitete klausydamiesi Martyno Mažvydo „Katekizmo“ išsaugojimo
istorijos, daugelis pirmąkart
išgirdome unikalią knygos

gyvenimo istoriją. Ypatingos
sąlygos knygos išsaugojimui,
priežiūra padėjo pirmajai lietuviškai knygai išgyventi beveik penkis šimtus metų. Šį
labai vertingą kalbos ir rašto
eksponatą galima pamatyti
VU kartą per metus, vieną dieną. Liesti griežtai draudžiama,
nes tai pakenktų knygai. Likusią savo gyvenimo dalį knyga
leidžia saugykloje, kur jai sudarytos ypatingos temperatūros, slėgio, drėgmės santykio
sąlygos. Iš 200 pirmosios lietuviškos knygos egzempliorių yra išlikę tik du. Vieną iš
jų saugo VU biblioteka, antrąjį – Torunės (Lenkija) biblioteka.
Pirmosios knygos audeklas, ant kurio buvo spausdinamas lietuviškas raštas,
dailininko A.Kmieliausko
freskų kompozicija papuoštos rektoriaus aulos sienos ir
lubos,vaizduojančios keturis
metų laikus ir įvairias paros
dalis, simboliškai susijusias
tarpusavyje – visa tiesiogiai

siejasi su gamta. Kaip žmogaus gyvenimas. Darbų ir
virsmo ritmu metų laikų karuselėje. Nesibaigiantis judėjimas į viršukalnę, į savo
siekį, tikslą. Kai apsilankome Saulės ir Antakalnio kapinėse, mus pasitinka žymūs
kraštiečiai – Jonas ir Justinas
– kalnelyje, tarsi savo kelio
pusiaukelėje į kalną. Iš Prienų ir Birštono krašto nuvežame pagarbą, prisiminimą ir
padėką. Parsivežame daugiau.
Parsivežame savo pačių išlikimą – įsipareigojimą gimtinei
ir kalbai. O rugpjūčio 1 d. pro
piliakalnį skubame į prof. Jono Kazlausko gimtinę, į gimtosios kalbos atlaidus Matiešionyse, kur gimtinės dangus
aukštas ir žmogaus, ir gervių
skrydžiui. Šioje vietoje visiems žmonėms suteikta galimybė pajusti gimtosios kalbos šaknis, įkvėpti gimtinės
grožio ir meilės, rašyti Lietuvą ir jos istoriją gimtąja lietuvių kalba.
Valė Petkevičienė 
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Naftos kainos sparčiai smunka

Madagaskare surasti iš lėktuvo iškritusios
britų studentės palaikai

Naujausiems oficialiems duomenims parodžius, kad JAV
komercinės „juodojo aukso“ atsargos per praėjusią savaitę
netikėtai padidėjo, naftos kainos trečiadienį sparčiai traukia
žemyn. Spalio mėnesio ateities sandorių „Brent“ rūšies
naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ nuo sesijos
pradžios krito 2,19 JAV dolerio iki 56,75 JAV dolerio už barelį.

Madagaskaro policija trečiadienį pranešė, kad kaimų
gyventojai surado britų studentės, kuri, kaip atrodo, iššoko
iš lėktuvo skrydžio metu atidariusi jo duris, palaikus. Pasak
tyrėjų, A. Cutland prieš incidentą elgėsi keistai. Tik 40 proc.
palaikų buvo rasta Mahadrodrokos miške.

Nuskambėjo finaliniai septintosios Birštono menų akademijos akordai

Gintarė Skėrytė

Roberta Daugėlaitė

Donaldas Račys

Justas Čeponis
REKLAMA

ATKelta IŠ 7 p.
sakė, kad nėra nieko smagiau,
kaip stebėti dalyvių „augimą“.
Ir net jeigu visi dalyviai ir netaps žvaigždėmis, tai tikrai
įgis neįkainojamos patirties ir
prisiminimų. Pirmoje koncerto dalyje žiūrovai turėjo galimybę pasidžiaugti Pauliaus
Ubarto ir Povilo Ušinskio instrumentiniu duetu, Elzės Samantos Juraškaitės ir Ugnės
Naudžiūnaitės dainomis, mažųjų vokalistų ansambliu.
Septintojoje Birštono vasaros
menų akademijoje su mažaisiais vokalistais visą savaitę
patirtimi dalijosi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Gintarė Skerytė. Lietuvoje žinoma įvairaus muzikinio žanro repertuaro atlikėja
šiais metais Birštono vasaros
menų akademijoje darbuojasi
pirmą kartą. Gintarė sakė, kad
visi jos lūkesčiai pasiteisino,
tiek su vaikais tiek su mokytojais dalijosi žiniomis, šiluma,
gerumu. Mokytoja dėkoja kolegoms už bendrystę, už bendravimą muzikos ir ne muzikos kalba, mokytojoms Ramunei Liutvynskienei ir Redai
Černiauskienei už jų pastangas ir indėlį į pamokėles, Zigmui Vileikiui už „tylią“ renginių organizaciją. Ypatingai
Gintarė džiaugiasi pažintimi
su koncertmeistere Roberta
Daugėlaite. Dainininkė juokavo, kad netiki, jog viename
žmoguje gali tilpti tiek talentų, kiek jų turi Roberta Daugėlaitė (Roberta Daugėlaitė yra
koncertmeisterė, dainininkė ir
dailininkė). Pažintimi su šiom
dviem neeilinėmis moterimis džiaugiasi ir mažieji vo-

kalistai, kurie grįžę namo po
įtemptos muzikinės savaitės
savo lovelėse braukia ašaras,
kad negali pamiršti Robertos
ir vėl nori mokytis pas mokytoją Gintarę.
Kaip ne kartą teigė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, viena didžiausių vertybių, kurias
suteikia Birštono vasaros menų akademija, yra bičiulystė.
Tuo žiūrovai įsitikino stebėdami Birštono meno mokyklos
mokytojų ir mokinių jungtinio
ansamblio atliekamą lietuvių
liaudies dainą „Strazdas“, kuriai tiek nedaug trūko iki pergalės konkurse merės taurei
laimėti.
Fortepijono kūrinius koncerte žiūrovams dovanojo
jaunieji atlikėjai: Rimgaudas
Ignotas Daraškevičius, pianistės iš Kinijos Jinhui Wang
ir Dan Yang Hou, su kuriais
visą savaitę darbavosi Vytauto Didžiojo universiteto
Fortepijono katedros vedėjas Donaldas Račys. Mokytojas Birštono vasaros menų
akademijoje dalyvauja pirmą
kartą. Pianistas sako, kad liko
maloniai nustebintas projekto
aplinka ir renginiais. Jis sakė,
kad kartais akademijos užsiėmimai išsivystydavo į diskusiją, virsdavo mini projektais.
Donaldas kalbėjo, kad per
savaitę, be abejo, niekas neišmoks nei groti nei dainuoti,
todėl didžiausias indėlis vis
tiek yra mokytojų, kurie kasdien susitinka su mokiniais.
Jis pats tikisi, kad buvo naudingas šiam projektui kaip
„ausis iš šalies“, kad jo rekomendacijos ir pastebėjimai padės dalyviams augti.

Abejingų koncerte nepaliko
ir vyresniųjų dainininkų Igno
Česnulevičiaus, Domo Saulevičiaus, Dauros Buivytės,
Evelinos Petrauskas, Charlotte Kilhch, Monikos Kučinskos kūrinių perteikimas
ir vokaliniai gebėjimai. Dainininkams talkino koncertmeisteriai Justas Čeponis ir Augustinas Eidukonis. Pasak vienos
iš vokalo mokytojų, dirbusių
Birštono vasaros menų akademijoje, profesorės Astos Kriščiūnaitės, dainininkui negalima daryti ilgų pertraukų. Jis
turi dainuoti ir atostogų metu.
Žymi dainininkė kalbėjo, kad
šis projektas yra labai naudingas, nes čia galima sutik-

kitose žymiausiose pasaulio
scenose.
Bene labiausiai žiūrovus
sužavėjo ir daugiausiai aplodismentų vakaro metu sulaukė svečių iš tolimojo Izraelio
Eckart Lorenzen (smuikas)
ir Batia Steinbock Lorenzen
(fortepijonas) duetas.
Finalinį renginį vainikavo
visų vokalistų daina apie meilę muzikai.
Po renginio kalbinta Birštono meno mokyklos mokytoja,
kuri Birštono menų akademijoje dalyvauja nuo jos gyvavimo pradžios, kalbėjo, kad
projektas auga ir plečiasi, į jį
įsilieja vis daugiau jaunų dalyvių, atsiranda naujų galimybių

riausias projekto įvertinimas
yra „žibančios“ vaikų akys.
Vaikai džiaugiasi ne tik dėl
to, kad susirado daug draugų,
bet ir dėl to, kad jie gali save
išreikšti, atsiskleisti kitomis
spalvomis, be abejo, lavina
ir dainavimo įgūdžius.Reda
kalbėjo, kad jos mokiniai turi
galimybę matyti už save vyresnius muzikantus ir į juos
lygiuotis. Mokytoja džiaugiasi
galėjusi gauti atsakymus į rūpimus klausimus iš Gintarės
Skerytės ir negalinti nesižavėti koncertmeisteriais Roberta
Daugėlaite, Justu Čeponiu ir
Aušra Banaityte bei jų improvizavimo galimybėmis. Baigdama pokalbį, Reda projektui

ti daug talentingų žmonių, be
to, Birštone visai kitas darbo
ritmas. Čia nereikia skubėti,
yra laiko ir dirbti, ir ilsėtis, ir
geriau pažinti vienas kitą. Asta
Birštono vasaros akademijoje
dalyvauja jau treti metai ir tikina, kad jie visi buvo prasmingi
tiek dalyviams, tiek mokytojams. Vokalo paslaptimis su
dalyviais taip pat dalijosi gerai žinomas atlikėjas Kristian
Benedict (Lietuvoje žinomas
kaip Vaidas Vyšniauskas), kurio balsas jau skambėjo Niujorko „Metropolitan Opera“,
Vienos valstybės operoje,
Turino karališkame teatre ir

– šiemet atsivėrė durys smuikininkams, pernai buvo galima mokytis arfos paslapčių.
Dalyviams ir mokytojams tai
galimybė pabūti kartu, patirti
bendrystės džiaugsmą ir ,be
abejo, nenustoti dainuoti ir vasaros atostogų metu. Ramunė
labai džiaugiasi naujomis pažintimis, ji tikina kiekvieną
kartą kažko išmokstanti pati,
ką vėliau sėkmingai taiko savo pamokose.
Kita Birštono meno mokyklos mokytoja Reda Černiauskienė Birštono vasaros menų
akademijoje dalyvauja pirmą
kartą. Mokytoja sakė, kad ge-

palinkėjo pritraukti daugiau
mokytojų ir mokinių iš kitų
miestų, sugalvoti kažkokį dar
vieną renginį, kur galėtų dalyviai varžytis ir įvairiapusiškai
atsiskleisti.
Mokiniai ir mokytojai, užvėrę septintosios Birštono menų vasaros akademijos duris,
kiekvienas širdyje parsineš tai,
kas suvirpino jo sielą, privertė ją dainuoti, šokti ar skristi...
O jei privertė ją nusileisti ant
žemės – tai irgi neįkainojama
patirtis, nes darbas, sunkumai
ir nuolatinis grįžimas į save
užaugino jau ne vieną žymų
menininką...
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Rusijos oficialiosios atsargos šiemet išaugo
daugiau nei dešimtadaliu

Estijoje sumažinus alkoholio akcizus, jų
įplaukos išaugo 40 proc.

Rusijos oficialiosios tarptautinės per septynis šių metų
mėnesius išaugo 51,302 mlrd. JAV dolerių, arba 11 proc.,
iki 519,797 mlrd. dolerių. Ši suma – didžiausia nuo 2013-ųjų
lapkričio. Didžiausias tarptautines atsargas Rusija turėjo
2008 metų rugpjūtį, kai jos siekė 598 mlrd. dolerių.

Estijos nuo liepos sumažinus alkoholio akcizus, šių
mokesčių įplaukos praėjusį mėnesį išaugo 40 proc.,
palyginti su pernai liepa. Estijos gyventojai liepą kiek
mažiau keliavo į Latviją, kurioje pastaraisiais metais
apsirūpindavo alkoholiu.

Skulptūrų paroda – moteriškų rankų kūrėjos darbai
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Rugpjūčio 6 dieną Birštono
muziejuje pristatyta
Natalijos LuščinaitėsKrinickienės skulptūros
darbų paroda„Romantika“.

Rimantas Kmita – lietuvių
poetas, prozininkas, literatūros kritikas, humanitarinių
mokslų daktaras.
Šiuo metu dirba Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, publikuoja eseistiką kultūrinėje spaudoje. Nuo 2010 m.
– Lietuvos rašytojų sąjungos
narys. Pirmoji poezijos „Nekalto prasidėjimo: eilėraščiai“
knyga gavo Zigmo Gėlės literatūrinę premiją.
Pirmasis romanas „Pietinia
kronikas“ pelnė Jurgos Ivanauskaitės vardo premija ir
2018 metais tapo metų knyga
suaugusiųjų kategorijoje.
Š knyga lyg laiko mašina grąžina skaitytoją į 19931996 m., kai atkurta valstybė
žengė pirmuosius žingsnius,
o pagrindinis romano veikėjas brendo. Pirmosios kelionės į vakarus, reketas, Džordanos Butkutės, BIX koncertai, „Chicago Bulls“ striukės,
bandymai verslauti, viltys,
pirmieji lietuviški pinigai su
žvėriukais ir to meto mokytojų padėtis – lyg viskas buvo vakar.
Knyga primena tokias to
meto detales, kurios jau pamirštos, tačiau iš šiandieninės perspektyvos atrodo komiškai – tarkime, kriminalų
skiltis laikraštyje, kurioje nurodomas ne tik įvykio dalyvio vardas ir pavardė, tačiau
net ir gyvenamosios vietos
adresas.
Kalbant apie juoką, skai-

tant knygą jo netruks ne tik
dėl šiauliečių tarmės išskirtinumo, bet ir dėl autoriaus
gebėjimo ironiškai žvelgti į
kasdienybės įvykius. Apie
tai rašoma daugelyje knygos
apžvalgų, tačiau E. Parulskio
apžvalga taikliausia:
„Vargu ar iš jau skaičiusių Pietinia kronikas atsiras
prieštaraujančių teiginiui,
kad tai yra labai linksmas romanas. Šitaip drąsiai sakau ir
dėl matytų reakcijų knygos
pristatyme, o vėliau įsijungė
ir socialinių tinklų vartotojai,
vis pranešantys autoriui ar
šiaip sekėjams apie kvatojimą
skaitant knygą. Taip ir turėjo
atsitikti – Pietinia kronikas autorius ne juokauja ar juokina,
o meistriškai, nepažeisdamas
siužeto organiškumo, dėlioja
lyg ir savaime atsirandančio
juoko spąstus, keisdamas, pagal situaciją, humoro žanrus
– vienur šiurkštesnis standupas, kitur – klasikinis sitkomas, arba – mano favoritinis,
ne veiksmo, o situacijų ir būsenų juokingumas.“
Nepaisant aiškios komiškos romano linijos, į ją galime
žiūrėti labai rimtai. Juk praėjo
daugiau nei 20 metų. Kurios
viltys išsipildė, o kas taip ir
liko pranašystėmis?
Kviečiame į linksmą, nuotaikingą ir atvirą diskusiją
su knygos autoriumi Rimantu Kmita apie vakar,
šiandieną, o gal net ir rytojų. 

Tel. 8 604 80752
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

Šios unikalios parodos atidaryme dalyvavo skulptorės
dukra Aleksandra Orlovienė
ir jos vyras Aleksas Orlovas,
Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė bei daug
skulptūros meno gerbėjų ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio valstybių.
Muzikinį foną renginiui
suteikė Birštono meno mokyklos mokytojų ir mokinių
koncertas, taip pat Agnės Baliūnaitės, Gusto Grigaro, Roko Zdanavičiaus, Olgos (mokytojos) ir Jono Zubavičių
šeimyninis duetas. Austrų ir
italų kompozitorių kūrinius
klarnetu atliko Justas Kurtinaitis, šiuo metu gyvenantis
Austrijoje.

Kalbėdama apie N. Luščinaitės-Krinickienės kūrybą,
Kauno J. Zikaro memorialinio muziejaus vadovė Rasa
Ruibienė pastebėjo, kad „nepaisant Natalijos kuklumo ir
santūrumo, kokią matome fotografijoje, ji labai jausminga
kūryboje. Skulptūra siejama
su moliu, su žemės stichija.
Lietuvis ar kuris kitas žmogus supranta, kad žemė žmogaus neišduoda, kiek įdedi,
tiek ir grąžina, ir dar su kaupu. Ji buvo nuostabi kūrėja,
kūrusi tokius puikius kūrinius.
Per darbus galima pajausti,
koks galingas ir jausmingas
šis žmogus. Tad ir Natalija,
nutraukusi savo kūrybą kaip

LEIDĖJAS:

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

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

skulptorė, pasinėrė taip pat į
žemę augindama gėles“, – kalbėjo R. Ruibienė.
Svečiams ir skulptorės dukrai už originalią parodą dėkojo Birštono savivaldybės
merė Nijolė Dirginčienė, išskirtine paroda džiaugėsi ir
muziejaus direktorė Vilijeta
Šalomskienė. O skulptorės
dukra su žentu dėkojo už galimybę parodyti motinos darbus
platesnei visuomenei.
Parodą apžiūrėję žmonės
įsitikino skulptorės talentingumu. N. Luščinaitės-Krinickienės skulptūros yra nuostabiai gražios, lengvos, nuogas
kūnas pavaizduotas kaip tikras
meno kūrinys, keliantis pasigėrėjimą. Beje, ši skulptorė
vienintelė Lietuvoje kūrė tautosakos tema, jos sukurtos figūros vaizdavo upių tėvą Nemuną, Baltiją, Eglę, taip pat
daugelio dėmesio ir vertinimų
sulaukusią skulptūrą – Nemuno ir Neries santaką. J. Zikaro memorialinio muziejaus
vadovė priminė, kad moterų
skulptorių Lietuvoje buvo tik
dvi – Domicelė Tarabildienė ir
N. Luščinaitė-Krinickienė.
Birštono muziejuje eksponuojama 13 skulptūrų, o dar
maždaug tiek yra Orlovų namuose. Tik, kaip sakė skulptorės dukra ir patvirtino žentas,
šios nuostabios skulptūros niekur viešose erdvėse nesuranda
vietos .
Plačiau apie savo motiną
ir jos darbus pasakojo dukra
Aleksandra.
N. Luščinaitė gimė 1905
metais Kaune. Pirmąjį pasaulinį karą praleido Rusijoje, o
1918 metais su tėvais grįžo
į Lietuvą. Pastebėjus ypatin-

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

gus mergaitės sugebėjimus ir
talentą, buvo nutarta ją leisti į
Menų mokyklą. Ir 1925 metais net ir be egzaminų, vien
tik pamačius jos darbus, N.
Luščinaitė buvo priimta į Kauno meno mokyklą, kur studijavo skulptūrą K. Sklėriaus,
o vėliau J. Zikaro studijoje.
1931 metais baigusi Menų
mokyklą, pradėjo aktyvų kūrybinį gyvenimą, dalyvavo
daugelyje parodų Deja, vėliau,
po Antrojo pasaulinio karo,
kai Lietuvą okupavo sovietai,
Natalijai teko savo kūrybą sustabdyti ir užsiimti gėlių auginimu, kuris irgi labai gerai se-

kėsi. Tarybų valdžia nevertino
tikrų meno kūrinių, kuriame
matomas žmogaus kūno grožis, buvo reikalaujama juos
įvilkti į kokią nors „vatinukę-šimtasiūlę“, vaizduoti pilką, paprastą darbo žmogų, be
jokios romantikos ir polėkio.
Tai menininkę labai žeidė ir ji

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

savo veiklą užmiršo ilgiems
dešimtmečiams.
A. Orlovienė dalijosi prisiminimais apie motinos kūrybos kelią, apie tai, kaip jautėsi
ir ką veikė, kai negalėjo kurti,
kaip vėl sugrįžo į savo stichiją
jau vėlesniais metais ir ką tuomet sukūrė.
Parodos atidarymo dalyviai
turėjo kuo gėrėtis ir džiaugtis –
švelnios ir moteriškai lengvos
linijos, šiluma, meilė ir visi kiti geri jausmai apima žiūrint į
parodos ekspoziciją.
Tačiau gėrintis kūrėjos darbais kyla ir klausimas, kodėl
dabar mūsų valdžios žmonės,
kultūros veikėjai nesiima įvertinti ir išsaugoti tokią unikalią
vertybę, tokius puikius meno
kūrinius. Juk, pasak skulptorės artimųjų, sunku rasti nišą
parodoms, o visos skulptūros
laikomos namuose.
Galima užtikrinti, kad apsilankiusieji šioje parodoje liks
sužavėti moters sukurtomis
skulptūromis, kuriose viskas labai tikroviška, idealu, o
upių tėvas Nemunas taip plėšia savo vagą, kad visi kūno
raumenys įsitempę, visi iki
vieno matosi. Tai rodo, kad
skulptorė labai puikiai išmanė ir žmogaus kūno anatomiją,
savo skulptūrose mokėjo ir sugebėjo perteikti emocijas, visi
kūriniai persmelkti ekspresija,
jausmingumu, kilusiu iš lietuviškų sakmių ir padavimų.
Iš tikrųjų, žiūrint į N. Luščinaitės-Krinickienės skulptūras labai jautėsi moteriška
dvasia, prigimtis ir begalinis
nuoširdumas.
Skulptūrų paroda „Romantika“ Birštono muziejuje svečiuosis iki rugsėjo 4 dienos.
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(117,118,119) 13:45 Mylėk savo sodą (9) 14:45 Nekviesta
meilė 4 (164,165) 15:45 Širdele mano (168,169) 17:45 Akloji
(76,77) 18:50 Būrėja (9,10)
20:00 Sunkių nusikaltimų skyrius (1) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Likimo šešėlis (4)
23:15 Begėdis (3,4) 01:25
Aeroplanas 02:50 Nebylus liudijimas (1)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo!
07:30 Kelias 07:45 Krikščionio
žodis 08:00 ARTS21 08:30 Mažesnieji broliai 09:00 Mano mama gamina geriau! 10:00 Į sveikatą! 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. Uždarymo koncertas 03:15 Dokumentinis filmas „2beLT. Kartu
Amerikoje” 04:00 Stop juosta 04:25 Mokytojų kambarys
04:50 Mano tėviškė. Jonas Basanavičius ir Mykolas Biržiška
05:05 Vartotojų kontrolė

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Demonų miškas Lietuvos ryto
TV 07:03 Programa 07:04 TV
parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“(2/39) 08:30 Kaimo akademija 09:00 „Neprijaukinti“(1) 09:30
Grilio skanėstai 10:00 Šiandien
kimba 11:00 Laikykitės ten 12:00
„Detektyvas Linlis“ (20) 14:00 „Tu
esi mano“(31,32) 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”(1/46,47,48)
20:00 Žinios 20:28 Orai 20:30
„Šviesoforas”(1/39,40) 21:30
Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K. Krivicku
22:30 Žinios 22:58 Orai 23:00
Laikykitės ten 00:05 „Inspektorius Luisas“(5/3) 02:15 „Rojus“(8)
03:00 Nusikaltimas ir bausmė.
Kriminalinės paslaptys su K. Krivicku 03:40 „Detektyvas Linlis“
(19) 05:10 „Kelrodėžvaigždė“(54)
05:50 „Pasaulio turgūs“(10)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Jokių
kliūčių! 1/103s. 07:30 Iš peties
7/18s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/43,44s.
09:30 Vienam gale kablys 20/32s.
10:00 Sandėlių karai 6/1,2s. 10:55
Didieji senovės statiniai 1/101s.
12:00 Jokių kliūčių! 1/104s. 13:00
Didieji senovės statiniai 1/102s.
14:05 Išlikimas 25/15s. 15:00
Aliaskos geležinkeliai 1/101s.
16:00 Iš peties 7/19s. 17:00 Sandėlių karai 6/3,4s. 18:00 Amerikos dievaitis 16/9s. 20:00 Gero
vakaro šou 5/20s. 21:00 Žinios
223 21:50 Sportas 1 21:58 Orai
223 22:00 Nakties TOP. Vasara
3/10s. 22:30 Aukščiausia pavara 19/1906s. 23:55 Neištikimybė
(kart.) 01:50 Beždžionių planeta
03:50 Amerikietiška siaubo istorija 4/6s. 04:45 Lujis 5/2s.

Kaulinis tomahaukas 02:25 Ponas 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Žagarės vyšnių fesir ponia Smitai
tivalis 2016 „Viskas yra gerai“.
TV3
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus
06:15 Televitrina 34 06:30 Elena sąsiuvinis 07:45 Kultūrų kryžkeiš Avaloro 1/6s. 07:00 Keršytojų lė. Menora 08:00 Kultūrų kryžkelė.
komanda 1/51s. 07:30 Aladinas Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė.
1/111s. 08:00 Elena iš Avaloro Vilniaus albumas 08:30 Mažes1/7s. 08:30 Kempiniukas Plačia- nieji broliai. Pranciškonų kelias
kelnis 1/107s. 09:00 Simpsonai Lietuvoje 09:00 Vilniečiai. Kęstu12/16s. 09:30 Ūkio šefas 1/11s. tis Makariūnas 09:30 Euromaxx
10:00 Keliauk išmaniai 1/7s. 10:00 Nežinoma Čekijos Lietuva.
10:30 Bibliotekininkai 4/5s. 11:30 Ar Vytautas buvo Čekijos karaAštuonkojis Dipas 13:15 Gerbėja lius? 10:30 Atspindžiai. Paveldo
15:05 Princas ir aš 17:25 Už Kau- kolekcija. 11:00 7 Kauno dienos
kazo 1/2s. 18:30 TV3 žinios 223 11:30 Linija, spalva, forma 12:00
19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 Lietuva mūsų lūpose 12:30 Neriorai 223 19:30 Naktis muzieju- botos žmogaus galimybės 13:00
je. Kapo paslaptis 21:25 Purvini Stop juosta 13:30 „Eurovizija
pinigai 23:35 Nesunaikinamieji 2019“ 15:30 Saros muzika. Šiuo01:35 Mačetė žudo 03:30 Pur- laikinė klasika 15:45 Šventadienio
vini pinigai
mintys 16:10 Mokytojų kambarys
16:35 Mokslo sriuba 17:05 Vartotojų kontrolė 18:00 Kultūringai su
06:30 Lietuvos galiūnų čempiona- Nomeda 18:55 Dauntono abatija
to finalas 07:30 Džiunglių princesė 4 20:30 Panorama 20:52 SporŠina (30) 08:30 Tauro ragas 09:00 tas. Orai 21:00 Skambantys paGeriau vėliau, negu niekada (5) sauliai su Nomeda Kazlaus 21:55
10:00 Geriausi šuns draugai (12) Tarptautinis Klaipėdos violončelės
10:30 Gamtos stebuklas. Našlai- festivalis 2019. Vien tik Vivaldi.
čiai (4) 11:40 Ekstremalūs išban- 22:55 Kino žvaigždžių alėja. Gydymai (6) 12:10 Būk ekstremalas venk ir leisk mirti 00:55 Antikvaria(14) 12:40 Gordonas Ramzis. Iki to paslaptys. Žudanti aistra 02:20
pragaro ir atgal (6) 13:40 Policijos Kristupo vasaros festivalis 2016.
akademija (20) 14:40 Ekstrasensų Uždarymo koncertas 03:15 Domūšis (2) 17:15 Muchtaro sugrįži- kumentinis filmas „2beLT. Kartu
mas. Naujas pėdsakas (19) 18:20 Amerikoje“ 04:00 Stop juosta
Pavojingi kaimynai (4) 19:30 Šuo 04:25 Mokytojų kambarys 04:50
(15,16) 21:50 Juodasis sąrašas Mano tėviškė. Jonas Basana(9) 22:50 Karo vilkai. Likvidato- vičius ir Mykolas Biržiška 05:05
riai VI (8) 00:00 Įkaitų krizė 01:40 Vartotojų kontrolė

Pirmadienis, rugpjūčio 12 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas
16 12:00 Beatos virtuvė 13:00
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva 16:40 Premjera. Ponių rojus
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė 20:25 Loterija „Keno
Loto“.” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru
per Ukrainą“.” 22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiumuotieji 4/16 s.
23:43 Kostiumuotieji 5/1 s. 00:30
Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 01:05 Savaitė 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Komisaras Reksas
16 05:00 LRT radijo žinios 05:10
Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Tomas ir Džeris 08:00
Volkeris, Teksaso reindžeris
09:50
Mirtis rojuje 10:55
Kandisė Renuar 12:00 Neklausk
meilės vardo 13:00 Paskolinta meilė 14:00 Našlaitės 15:00
Svajoklė 16:00 Labas vakaras,
Lietuva 17:30 Bjaurusis ančiukas
Niujorke 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 22:28 Telefoninė loterija 1634 22:30 Baudėjas. Karo
zona 00:10 Kaulinis tomahaukas
02:25 Ponas ir ponia Smitai

TV3

06:10 Televitrina 34 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3/43s. 06:55
Simpsonai 22/21,22s. 07:55
Ūkio šefas 1/11s. 08:20 Maisto kelias 2/7s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3127 10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/25,26s.
12:00 Svotai 6 13:00 Pažadėtoji 7/1962,1963,1964,1965s.
15:00 Simpsonai 23/1s,2. 16:00
TV3 žinios 159 16:25 TV3 orai
159 16:30 TV Pagalba 12/41s.
18:30 TV3 žinios 224 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 224
19:30 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Lietuva - Serbija
4 21:30 TV3 vakaro žinios 127
22:22 TV3 sportas 1 22:27 TV3
orai 127 22:30 Hitmanas. Agentas 47 00:20 Kaulai 12/6s. 01:15
Legendos 2/9s. 02:05 Raitelis be
galvos 2/6s. 02:55 Greislendas
3/8s. 03:45 Kaulai 12/6s. 04:35
Legendos 2/9s.
06:25 Mentalistas 07:20 Pragaro virtuvė 08:15 Sudaužytų žibintų gatvės 09:15 Teisingumo
agentai 10:15 Kobra 11:15 Ekstrasensų mūšis 13:50 Pragaro
virtuvė 14:50 Sudaužytų žibintų
gatvės 15:55 Teisingumo agentai 17:00 Info diena 17:30 Kobra
18:30 Mentalistas 19:30 Akloji
zona 20:30 Kvailiai šėlsta 21:00
Tikras išbandymas 23:15 Drąsiaširdis 00:00 Įkaitų krizė 01:40
Demonų miškas

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V 07:00 Šiandien kimba
08:00 Ant bangos 09:00 Laikykitės ten suAndriumi Tapinu 10:00
„Rojus“(32) 11:05 Laikykitės ten
12:10 „Bruto ir Neto”(2/29) 12:40
„Šviesoforas”(1/35,36) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Karo merginos“(1/4) 15:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu 16:00 Reporteris 16:48 Sportas 16:58
Orai 17:00 „Gluchariovas“(2/46)
18:00 Reporteris 18:45 Sportas
18:50 Orai 18:52 Rubrika„Verslo
genas” 18:55 „Šeimininkė“(1/8)
20:00 Reporteris 20:48 Sportas
20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Neto”(2/31) 21:30 „Pamiršk mane”(1/61,62) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:25 Orai 23:27
Rubrika„Verslo genas” 23:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
00:30 „Gluchariovas“(2/46) 01:35
„Šeimininkė“(1/8) 02:35 „Bruto ir
Neto”(2/31) 03:00 „Pamiršk mane”(1/61) 03:40 Laikykitės ten
04:30 „Gyvybės langelis“(2/24)
05:20 „Rojus“(19)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 CSI
kriminalistai 10/1003s. 07:30
Skorpionas 2/20s. 08:30 Rezidentai 4/40,41s. 09:30 Topmodeliai 20/2016s. 10:30 Simpsonai 17/7,8s. 11:30 Univeras.
Naujas bendrikas 2/141,142s.
12:30 Mikė 2/3,4s. 13:30 Gelbėtojai 2/13s. 14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas 2/21s.
16:00 CSI kriminalistai 10/1004s.
17:00 Univeras. Naujas bendrikas 2/143,144s. 18:00 Mikė
2/5,6s. 19:00 Gelbėtojai 2/14s.
20:00 Rezidentai 4/42s. 20:30
Žinios 159 20:58 Orai 36 21:00
Farai 12/19s. 22:00 Naša Raša
1/19,20s. 23:00 Įsikūnijęs blogis
00:40 Pėdsakai 1/121s. 01:30
Svieto lygintojai 2/12s. 02:20
Gaudynės 1/3s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“ 07:15
Mano tėviškė. Povilas Višinskis
07:30 Detektyvė Miretė 07:40
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
07:55 Leksė ir Lotė – šauniosios
detektyvės dvynukės 08:20 Neribotos žmogaus galimybės 08:45
Vienuolynų kelias Lietuvoje 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 Savaitė 12:55 Dauntono abatija 4
15:40 Detektyvė Miretė 15:50
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai
16:05 Premjera. Leksė ir Lotė
– šauniosios detektyvės dvynukės 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Mokslo ekspresas 18:15
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.
19:00 Mano tėviškė. Mamertas
Indriliūnas. 19:15 Kurdų ryžtas
20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Apsimetėliai
23:10 Angela Merkel. Neįtikėtina
karjera 00:40 Dabar pasaulyje
01:10 Džiazo muzikos vakaras.
XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“ 02:20 Melo išradimas 03:55 Tyli Madrido
nakties muzika. Groja Klaipėdos
kamerinis orkestras 04:40 Mokslo
ekspresas 04:55 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 05:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.

Antradienis, rugpjūčio 13 d.

ja 07:00 „Gluchariovas“(2/41)
08:00 Reporteris 08:50 Sportas
08:58 Orai 09:00 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu 10:00 „Rojus“(33) 11:05 Laikykitės ten
12:10 „Bruto ir Neto”(2/30) 12:40
„Šviesoforas”(1/37,38) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Karo merginos“(1/5) 15:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“(2/47) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
„Šeimininkė“(1/9) 20:00 Reporteris 20:23 Sportas 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Neto”(2/32) 21:30 „Pamiršk
mane”(1/63,64) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
00:30 „Gluchariovas“ (2/47) 01:35
„Šeimininkė“ (1/9) 02:35 „Bruto ir
Neto” (2/32) 03:00 „Pamiršk mane” (1/63,64) 03:40 Laikykitės ten
04:30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu 05:20 „Rojus“ (20)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas
16 12:00 Stilius 13:00 Klauskite
daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva 16:40
Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.” 22:30 Dviračio žinios 23:00
Kostiumuotieji 5/3 s. 00:30 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dviračio žinios 04:00
TV6
LRT radijo žinios 04:05 Komisa06:15 Televitrina 3 06:30 CSI kriras Reksas 16 05:00 LRT radijo
minalistai 10/1004s. 07:30 Skoržinios 05:10 Ponių rojus
pionas 2/21s. 08:30 Rezidentai 4/42s. 09:00 Nuo amato iki
06:05 Mano gyvenimo šviesa verslo 5/12s. 09:30 Topmodeliai
07:30 Tomas ir Džeris 08:00 Vol- 21/1s. 10:30 Simpsonai 17/9,10s.
keris, Teksaso reindžeris 09:50 11:30 Univeras. Naujas bendrikas
Mirtis rojuje 10:55 Kandisė Re- 2/143,144s. 12:30 Mikė 2/5,6s.
nuar 12:00 Neklausk meilės vardo 13:30 Gelbėtojai 2/14s. 14:30
13:00 Paskolinta meilė 14:00 Naš- Televitrina 13 15:00 Skorpionas
laitės 15:00 Svajoklė 16:00 Labas 2/22s. 16:00 CSI kriminalistai
vakaras, Lietuva 17:30 Bjaurusis 10/1005s. 16:55 Univeras. Naujas
ančiukas Niujorke 18:30 Žinios bendrikas 2/145,146s. 18:00 Mi19:20Sportas 19:27 Orai 19:30 kė 2/7,8s. 19:00 Gelbėtojai 2/15s.
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Va- 20:00 Rezidentai 4/43s. 20:30
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:20 Žinios 160 20:58 Orai 37 21:00
Sportas 22:27 Orai 22:30 Mirtinos Transporteris 2 22:40 Aukščiausia
žaizdos 00:35 Juodasis sąrašas pavara 19/1905s. 00:05 Pėdsakai
1/122s. 01:00 Svieto lygintojai
01:30 Nežinomas
2/13s. 01:50 Gaudynės 1/4s.

TV3

06:10 Televitrina 34 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3/44s. 06:55
Simpsonai 23/1,2s. 07:55 Svotai 6
08:55 Meilės sūkuryje 3128 10:00
Paslaptingas gyvenimas 1/27,28s.
12:00 Svotai 7 13:00 Pažadėtoji
7/1966,1967,1968,1969s. 15:00
Simpsonai 23/3,4s. 16:00 TV3
žinios 160 16:25 TV3 orai 160
16:30 TV Pagalba 13/35s. 18:30
TV3 žinios 225 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 225 19:30
Atsargiai! Merginos 4/76,77s.
20:30 Kam ta meilė? 2/25s. 21:00
TV3 vakaro žinios 128 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 128
22:00 Pagrobimas 23:50 Kaulai
12/7s. 00:50 Legendos 2/10s.
01:45 Raitelis be galvos 2/7s.
02:35 Greislendas 3/9s. 03:20
Kaulai 12/7s. 04:10 Naujakuriai
2/23,24s. 05:00 Svotai 7
06:30 Mentalistas 07:25 Pragaro virtuvė 08:20 Sudaužytų žibintų gatvės 09:20 Teisingumo
agentai 10:20 Kobra 11:20 Ekstrasensų mūšis 13:50 Pragaro
virtuvė 14:50 Sudaužytų žibintų
gatvės 15:55 Teisingumo agentai 17:00 Info diena 17:30 Kobra
18:30 Mentalistas 19:30Akloji
zona 20:30 Kvailiai šėlsta 21:00
Sergėtojas 22:50 Tikras išbandymas 01:15 Juodasis sąrašas
02:00 Karo vilkai. Likvidatoriai VI
02:50 Akloji zona
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Kaimo akademi-

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“. 07:15
Mano tėviškė. Mamertas Indriliūnas 07:30 Detektyvė Miretė 07:40
Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:55
Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės 08:15 Lietuvos
mokslininkai. Chemikas Rimantas
Petras Venskutonis 08:45 Vienuolynų kelias Lietuvoje 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 Mano tėviškė.
Balys Sruoga. 12:15 Gimę tą pačią dieną 13:10 „Eurovizija 2019“
(kart.) 15:10 Saros muzika. Šiuolaikinė klasika 15:25 .formatas.
Poetė Elena Karnauskaitė 15:40
Detektyvė Miretė 15:50 Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05
Premjera. Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo
ekspresas 18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2. 19:00 Mano tėviškė. Balys Sruoga. 19:15 Svajonės
apie Naująjį pasaulį. Europiečių
emigracijos istorija 20:10 Kultūros diena 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Kalnų istorijos.Vilkų tarpeklio paslaptis 23:00 Wajda. Kino
pamoka 00:35 Dabar pasaulyje
01:05 Džiazo muzikos vakaras.
XXIX tarptautinis džiazo festivalis
„Vilnius Jazz 2016“ 02:00 Apsimetėliai 03:40 Skambantys pasauliai
su Nomeda Kazlaus 04:35 Nežinoma Čekijos Lietuva. Ar Vytautas
buvo Čekijos karalius? 05:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
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tuvė 06:30 Grilio skanėstai 07:00
„Gluchariovas“ (2/42) 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu 10:00 „Rojus“ (34) 11:05
„Šeimininkė“ (1/3) 12:10 „Bruto ir
Neto” (2/31) 12:40 „Pamiršk mane” (1/58,59) 13:40 TV parduotuvė
13:55 „Karo merginos“ (1/6) 15:00
Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
16:00 Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Gluchariovas“ (2/48) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas 18:53
Orai 18:55 „Šeimininkė“ (1/10)
20:00 Reporteris 20:23 Sportas
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai
21:00 „Bruto ir Neto” (2/33) 21:30
„Pamiršk mane” (1/65,66) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu 00:30 „Gluchariovas“
(2/48) 01:35 „Šeimininkė“ (1/10)
02:35 „Bruto ir Neto” (2/33) 03:00
„Pamiršk mane” (1/65,66) 03:40
„Žmogus be praeities“ (15) 04:30
Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
05:20 „Rojus“ (21)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas
16 12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba 13:00 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:40 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Mano mama gamina geriau! 20:25 Loterija „Keno Loto“.”
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai. 21:29
Loterija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.”
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiumuotieji 5/5 s. 00:30 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Stilius 02:00 LRT radijo žinios 02:05
Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ 03:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite 04:00 LRT radijo
TV6
žinios 04:05 Komisaras Reksas 06:15 Televitrina 3 06:30 CSI krimi16 05:00 LRT radijo žinios 05:10 nalistai 10/1005s. 07:30 SkorpioPonių rojus
nas 2/22s. 08:30 Rezidentai 4/43s.
09:00 Statybų gidas 5/49s. 09:30
Topmodeliai 21/2s. 10:30 Simp06:05 Mano gyvenimo šviesa sonai 17/11,12s. 11:30 Univeras.
07:30 Tomas ir Džeris 08:00 Vol- Naujas bendrikas 2/145,146s.
keris, Teksaso reindžeris 09:50 12:30 Mikė 2/7,8s. 13:30 GelbėtoMirtis rojuje 10:55 Kandisė Renu- jai 2/15s. 14:30 Televitrina 13 15:00
ar 12:00 Neklausk meilės vardo Skorpionas 2/23s. 16:00 CSI krimi13:00 Paskolinta meilė 14:00 Naš- nalistai 10/1006s. 17:00 Univeras.
laitės 15:00 Svajoklė 16:00 Labas Naujas bendrikas 2/147,148s.
vakaras, Lietuva 17:30 Bjaurusis 18:00 Mikė 2/9,10s. 19:00 Gelančiukas Niujorke 18:30 Žinios bėtojai 2/16s. 20:00 Rezidentai
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 4/44s. 20:30 Žinios 161 20:58 Orai
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Va- 38 21:00 Kikboksininkas 23:00
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:20 Transporteris 2/201s. 00:10 PėdSportas 22:27 Orai 22:30 Naktinis sakai 1/123s. 01:05 Svieto lyginreisas 00:40 Juodasis sąrašas tojai 2/14s. 01:50 Gaudynės 1/5s.
01:35 Baudėjas. Karo zona

TV3

06:10 Televitrina 34 06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 3/45s. 06:55
Simpsonai 23/3,4s. 07:55 Atsargiai! Merginos 4/76,77s. 08:55
Meilės sūkuryje 3129 10:00 Paslaptingas gyvenimas 1/29,30s.
12:00 Svotai 8 13:00 Pažadėtoji
7/1970,1971,1972,1973s. 15:00
Simpsonai 23/5,6s. 16:00 TV3
žinios 161 16:25 TV3 orai 161
16:30 TV Pagalba 13/36s. 18:30
TV3 žinios 226 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 226 19:30
Atsargiai! Merginos 4/78,79s.
20:30 Kam ta meilė? 2/26s. 21:00
TV3 vakaro žinios 129 21:52 TV3
sportas 1 21:57 TV3 orai 129
22:00 Išlikęs gyvas 22:25 Vikinglotto 33 00:30 Nuodėmių daktaras 1/101s. 01:30 Raitelis be
galvos 2/8s. 02:15 Greislendas
3/10s. 03:05 Nuodėmių daktaras
1/101s. 03:55 Naujakuriai 3/1,2s.
04:45 Svotai 8
06:15 Mentalistas 07:10 Pragaro
virtuvė 08:05 Sudaužytų žibintų
gatvės 09:05 Teisingumo agentai
10:05 Kobra 11:05 Ekstrasensų
mūšis 13:50 Pragaro virtuvė 14:50
Sudaužytų žibintų gatvės 15:55
Teisingumo agentai 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 18:30 Mentalistas 19:30 Akloji zona 20:30 Kvailiai
šėlsta 21:00 Saulės ašaros 23:25
Sergėtojas 01:00 F. T. Budrioji akis
01:50 Akloji zona
06:13 Programa 06:14 TV parduo-

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 2016“ 07:00
Lietuva mūsų lūpose 07:30 Detektyvė Miretė 07:40 Pašėlę Blinkio
Bilo nuotykiai 07:55 Leksė ir Lotė
– šauniosios detektyvės dvynukės
08:15 Pradėk nuo savęs 08:45
Vienuolynų kelias Lietuvoje 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 Mano
tėviškė. Vincas Mykolaitis-Putinas
ir Justinas Vienožinskis. 12:15 Aš
– laidos vedėjas 13:10 Kultūringai
su Nomeda 14:00 Pradėk nuo
savęs 14:30 Svajonės apie Naująjį pasaulį. Europiečių emigracijos
istorija 15:25 .formatas. Poetas
Antanas Gailius 15:40 Detektyvė
Miretė 15:50 Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 16:05 Premjera. Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės dvynukės 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Mokslo ekspresas
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi
2 19:00 Mano tėviškė. Vincas Mykolaitis-Putinas ir Justinas Vienožinskis 19:15 Mokslas apie miegą
20:00 Smegenų paslaptys. Igoris
Stravinskis. 20:10 Kultūros diena
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Elito kinas. Nekalti prisiminimai
23:05 Aktyvios priemonės 01:00
Dabar pasaulyje 01:30 Džiazo
muzikos vakaras. XXIX tarptautinis džiazo festivalis „Vilnius Jazz
2016“ 02:30 Kalnų istorijos.Vilkų
tarpeklio paslaptis 04:00 Tarptautinis Klaipėdos violončelės festivalis
2019. Vien tik Vivaldi
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13:40 TV parduotuvė 13:55
„Karo merginos“ (1/7) 15:00
Laikykitės ten su AndriumiTapinu 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
„Gluchariovas“ (2/49) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas
18:53 Orai 18:55 „Šeimininkė“ (1/11) 20:00 Reporteris
20:23 Sportas 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto” (2/34) 21:30
Dekonstrukcijos su Edmundu Jakilaičiu 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Laikykitės ten
su Andriumi Tapinu 00:30
„Gluchariovas“ (2/49) 01:35
„Šeimininkė“ (1/11) 02:35
„Bruto ir Neto” (2/34) 03:00
Dekonstrukcijos su Edmundu
Jakilaičiu 03:40 „Žmogus be
praeities“ (16) 04:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu
05:20 „Rojus“ (22)

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Dviračio žinios
06:30 Žolinė. 2000 m. 07:00
Klausimėlis 07:25 Klausimėlis 07:40 Bitė Maja. Filmas
09:05 Premjera. Bitė Maja.
Medaus žaidynės 10:30 Rožinė pantera 12:00 Žolinės
atlaidai Pivašiūnuose. Šv.
Mišių tiesioginė transliacija.
13:48 Loterija „Keno Loto“.”
13:50 Patvirtinta bučiniu
15:15 Mamma Mia! 17:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Gražiausios poetų
dainos 19:30 Daiktų istorijos 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“.” 21:00 Dviračio
žinios. Speciali laida. 22:00
Šlagerių festivalis „Palanga
2019“ 00:20 Aukšta klasė
02:10 Koncertas „Folkšokas“
TV6
04:15 TV žaidimas „Kas ir ko06:15
Televitrina
3 06:30 CSI
dėl?“ 04:45 Klausimėlis 05:00
LRT radijo žinios 05:05 Vaka- kriminalistai 10/1006s. 07:30
Skorpionas 2/23s. 08:30
ras su Edita
Rezidentai 4/44s. 09:00
Vienam gale kablys 20/32s.
06:50 Monstrai prieš atei- 09:30 Topmodeliai 21/3s.
vius 07:15 Tomas ir Džeris 10:30 Simpsonai 17/13,14s.
07:45 Narsusis riteris Justi- 11:30 Univeras. Naujas bennas 09:35 Tomas ir Džeris drikas 2/147,148s. 12:30
Marse 11:05 Kelias į Eldo- Mikė 2/9,10s. 13:30 Gelradą 12:50 Alvinas ir burun- bėtojai 2/16s. 14:30 Teledukai 14:40 Ciucikas 16:25 vitrina 13 15:00 SkorpioDidžiosios motušės namai 2 nas 2/24s. 16:00 CSI kri18:30 Žinios 19:20 Sportas minalistai 10/1007s. 16:55
19:27 Orai 19:30 Maksas 2. Univeras. Naujas bendriBaltųjų rūmų didvyris 21:15 kas 2/149,150s. 18:00 MiBen-Huras 23:40 Taisy- kė 2/11,12s. 19:00 Gelbėtoklės negalioja 00:10 Juoda- jai 2/17s. 20:00 Rezidentai
sis sąrašas 01:05 Mirtinos 4/45s. 20:30 Žinios 162 20:58
Orai 39 21:00 Beždžionių plažaizdos
netos sukilimas 23:10 TransTV3
porteris 2/202s. 00:10 Pėd06:20 Televitrina 34 06:35 sakai 1/124s. 01:05 Svieto
Simpsonai 12/16s. 07:05 lygintojai 2/15s. 01:55 GauNimės sala 08:55 Mažylis dynės 1/6s.
mieste 10:45 Rio 12:40 Gilyn į mišką 15:00 Guliverio
kelionės 16:45 Simpsonų 06:00 Lietuvos Respublikos
filmas 18:30 TV3 žinios 227 himnas 06:05 XVII vaikų ir
19:22 TV3 sportas 1 19:27 jaunimo muzikos festivalis
TV3 orai 227 19:30 Ir velnias „Mes – Pasaulis“. Ar žinai,
dėvi Prada 21:50 Šešios die- kad. 2 d” 07:20 Leksė ir Lonos, septynios naktys 23:55 tė – šauniosios detektyvės
Kaulai 12/8s. 00:55 Nuodė- dvynukės 07:45 Alfa ir Omemių daktaras 1/102s. 01:45 ga. Šeimos atostogos 08:30
Raitelis be galvos 2/9s. 02:35 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Greislendas 3/11s. 03:20 Bengalijos“ 09:25 Istorijos
Kaulai 12/8s. 04:10 Nauja- detektyvai 10:10 Skamba
kuriai 3/3,4s. 05:00 Nuodė- skamba kankliai 2019. Konmių daktaras 1/102s.
certas „Žemaitija“.” 11:15
Dante Alighieri. Rojus. Teatro „Meno fortas“ spektaklis
07:00 Gamtos stebuklas. 12:20 Laumės juosta 2019
Našlaičiai 09:15 Mažieji gam- 13:30 Zoologijos sodo pritos stebuklai 10:25 Nikuli- žiūrėtojas 15:10 Skamba
no cirkas. Auksinis sezonas skamba kankliai 2019. Bai12:35 Europa 14:25 Jazzu giamasis koncertas „Uliokim,
ir D. Montvydo muzikinė dvi- broliukai, švintoj Letuvėlaj“.”
kova “Red Bull Soundclash” 17:25 Dainos galia. Liongi16:55 Skubi siunta 18:45 nas Abarius 18:00 Premjera.
Įkalinti laike 21:00 Nojaus Koncertas „Opera po žvaigžlaivas 23:50 Saulės ašaros dėmis“ 19:35 Kultūros diena.
01:10 Akloji zona
19:55 UEFA Europos lygos
trečias atrankos etapas. Marijampolės „Sūduva“ – Tel06:13 Programa 06:14 TV Avivo „Maccabi“. Tiesioginė
parduotuvė 06:30 Vantos transliacija 22:00 Vargdielapas 07:00 „Gluchariovas“ niai 00:30 Muzikos festivalis
(2/43) 08:00 Reporteris 08:50 „Nida 2019“. Grupės „Vairas“
Sportas 08:58 Orai 09:00 Lai- koncertas.” 01:35 Atpildas
kykitės ten su Andriumi Tapi- 03:00 Elito kinas. Nekalti prinu 10:00 „Rojus“ (35) 11:05 siminimai 04:35 Kultūrų kryž„Šeimininkė“ (1/4) 12:10 kelė. Vilniaus albumas 04:50
„Bruto ir Neto” (2/32) 12:40 Skamba kankliai 2019.
„Pamiršk mane” (1/60,61)
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miršk mane” (1/62,63) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Karo merginos“ (1/8) 15:00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu 16:00 Reporteris 16:23 Sportas 16:30 „Kitoks
pokalbis su D.Žeimyte“ 16:58
Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/50)
18:00 Reporteris 18:45 Sportas
18:53 Orai 18:55 „Šeimininkė“
(1/12) 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 „Kitoks pokalbis
su D.Žeimyte“ 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto” (2/35) 21:30 Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės
paslaptys su K. Krivicku 22:30
Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu 00:30 „Gluchariovas“ (2/50) 01:35 „Šeimininkė“
(1/12) 02:35 „BrutoirNeto” (2/35)
03:00 Nusikaltimas ir bausmė.
Kriminalinės paslaptys su K. Krivicku 03:40 „Karo merginos“ (1/1)
04:30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu 05:20 „Rojus“ (23)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 8 11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas.
Orai. 14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 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 Loterija „Keno Loto“.”
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai. 20:59 Loterija „Jėga“.” 21:00
Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“ su Martynu Starkumi. 22:40
Fantastiškas penktadienis. Hobitas. Penkių armijų mūšis 01:05
Daiktų istorijos 02:00 LRT radijo
žinios 02:05 Nacionalinė paieškų
tarnyba 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
TV6
03:30 Šventadienio mintys 04:00
06:15 Televitrina 3 06:30 CSI kriLRT radijo žinios 04:05 Komisaras
minalistai 10/1007s. 07:30 SkorReksas 05:00 LRT radijo žinios
pionas 2/24s. 08:30 Reziden05:10 Ponių rojus
tai 4/45s. 09:00 Sandėlių karai
6/3s. 09:30 Topmodeliai 21/4s.
06:05 Mano gyvenimo šviesa 10:30 Simpsonai 17/15,16s.
07:30 Tomas ir Džeris 08:00 Vol- 11:30 Univeras. Naujas bendrikas
keris, Teksaso reindžeris 09:50 2/149,150s. 12:30 Mikė 2/11,12s.
Mirtis rojuje 10:55 Kandisė Re- 13:30 Gelbėtojai 2/17s. 14:30
nuar 12:00 Neklausk meilės var- Televitrina 13 15:00 Skorpionas
do 13:00 Paskolinta meilė 14:00 2/25s. 16:00 CSI kriminalistai
Našlaitės 15:00 Svajoklė 16:00 10/1008s. 17:00 Univeras. NauLabas vakaras, Lietuva 17:30 jas bendrikas 2/151,152s. 18:00
Bjaurusis ančiukas Niujorke 18:30 Mikė 2/13,14s. 19:00 Gelbėtojai
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 2/18s. 20:00 Rezidentai 4/46,47s.
19:30 KK2 penktadienis 21:00 21:00 Žinios 228 21:20 Sportas
Šalta dienos šviesa 22:50 Kai 1 21:28 Orai 228 21:30 Bado
nesiseka, tai nesiseka 02:00 Nak- žaidynės: strazdas giesminintinis reisas 03:20 Alchemija. VDU kas, I dalis 23:55 Transporteris 2
01:30 Beždžionių planetos sukilikarta 03:50 Retrospektyva
mas 03:15 Amerikietiška siaubo
TV3
istorija 4/7s.
06:10 Televitrina 34 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/107s. 06:55
Simpsonai 23/5,6s. 07:55 Atsar- 06:00 Lietuvos Respublikos himgiai! Merginos 4/78,79s. 08:55 nas 06:05 Džiazo muzikos vaAš matau tave 1/11s. 10:00 Pa- karas. XXIX tarptautinis džiazo
slaptingas gyvenimas 1/31,32s. festivalis „Vilnius Jazz 2016“
12:00 Svotai 9 13:00 Pažadėtoji 07:00 Mokytojų kambarys 07:30
7/1974,1975,1976,1977s. 15:00 Detektyvė Miretė 07:40 PašėSimpsonai 23/7,8s. 16:00 TV3 lę Blinkio Bilo nuotykiai 07:50
žinios 16:25 TV3 orai 16:30 TV Nežinoma Čekijos Lietuva. Ar
Pagalba 13/37s. 18:30 TV3 ži- Vytautas buvo Čekijos karalius?
nios 18:52 TV3 sportas 1 18:57 08:15 Euromaxx 08:45 VienuoTV3 orai 228 19:00 Kontrolinės lynų kelias Lietuvoje 09:15 Lavyrų krepšinio rungtynės. Suo- bas rytas, Lietuva 12:00 Mano
mija – Lietuva 5 21:00 Egipto tėviškė. Antanas Baranauskas ir
dievai 23:20 Lemtingas posūkis Antanas Vienuolis-Žukauskas.
4. Kruvinoji pradžia 01:15 Šešios 12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos
dienos, septynios naktys 03:00 iki Bengalijos“ 13:10 Daiktų istoHitmanas. Agentas 47 04:40 rijos 13:55 Neribotos žmogaus
Greislendas 3/9s.
galimybės 14:25 Mokslas apie
miegą 15:10 .formatas. Poetas
Vacys Reimeris 15:40 Detektyvė
06:30 Mentalistas 07:25 Praga- Miretė 15:50 Pašėlę Blinkio Bilo
ro virtuvė 08:20 Sudaužytų ži- nuotykiai 16:05 Premjera. Leksė
bintų gatvės 09:20 Teisingumo ir Lotė – šauniosios detektyvės
agentai 10:20 Kobra 11:20 Eks- dvynukės 16:30 Laba diena,
trasensų mūšis 13:50 Pragaro Lietuva 18:00 Mokslo ekspresas
virtuvė 14:50 Sudaužytų žibintų 18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiagatvės 15:55 Teisingumo agen- si 2 19:00 Mano tėviškė. Antanas
tai 17:00 Info diena 17:30 Kobra Baranauskas ir Antanas Vienuo19:30 Imtynės: Amerikietiškos lis-Žukauskas 19:15 Mano tautinis
imtynės Merginų kovos 23:40 kostiumas: būta ir atkurta 20:10
Nojaus laivas
Kultūros diena. 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Europos kinas. Nenuorama 22:30 Vin06:13 Programa 06:14 TV par- tažinių dainų vakaras su Neda ir
duotuvė 06:30 Baltijos kelias „4 Tango“.” 00:00 Dabar pasauly07:00 „Gluchariovas“ (2/44) 08:00 je 00:30 Džiazo muzikos vakaras.
Reporteris 08:50 Sportas 08:58 XXIX tarptautinis džiazo festivalis
Orai 09:00 Laikykitės ten su An- „Vilnius Jazz 2016“ 01:35 Koncerdriumi Tapinu 10:00 „Rojus“ (36) tas „Opera po žvaigždėmis“ 03:10
11:05 „Šeimininkė“ (1/5) 12:10 „Eurovizija 2019“.(kart.) 05:15 Gi„Bruto ir Neto” (2/33) 12:40 „Pa- minės. Gyvenimas tęsiasi 2.
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06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 (Ne)emigrantai 07:00
Klausimėlis 07:20 Koralaina ir
slaptas pasaulis 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai.
12:00 Pasaulio dokumentika.
Baltieji liūtai. Gimę laisvėje.Nepaisant visų sunkumų 12:55 Pasaulio dokumentika. Įstabiausios
Indonezijos salos.Ugnikalnių šalis 13:50 Džesika Flečer 8 15:25
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno
Loto“.” 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Euromaxx 18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai. 21:00
Gražiausios poetų dainos 22:40
Antikvariato paslaptys 8. Žmogžudystė ir paplūdimys 00:05 Hobitas. Penkių armijų mūšis 02:35
Pasaulio dokumentika. Baltieji
liūtai. Gimę laisvėje.Nepaisant
visų sunkumų 03:30 Pasaulio
dokumentika. Įstabiausios Indonezijos salos.Ugnikalnių šalis
04:25 Džesika Flečer 8 .
06:25 Tomas ir Džeris 06:55
Įspūdingasis Žmogus-voras
07:20 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai 07:55 Monstrai prieš
ateivius 08:25 Riterių princesė
Nela 08:55 Tomo ir Džerio pasakos 09:25 Ogis ir tarakonai 09:55
Ponas Bynas 10:20 Medžioklės
sezonas atidarytas 12:05 Pelės
medžioklė 14:00 Piteris Penas
16:15 Roko mokykla 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 Rango 21:45 Labas, mes
Mileriai 00:50 Projektas Monstras 02:10 Ben-Huras

TV3

06:15 Televitrina 34 06:30 Elena
iš Avaloro 1/7s. 07:00 Keršytojų
komanda 1/52s. 07:30 Aladinas
1/112s. 08:00 Elena iš Avaloro
1/8s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/108s. 09:00 Simpsonai 12/17,18s. 10:00 Maisto
kelias 2/8s. 10:30 Bibliotekininkai
4/6s. 11:30 Svajoklis Badis 13:10
Šnipų vaikučiai. Laiko sergėtojas
14:55 Dantukų fėja 2 16:45 Ekstrasensų mūšis 19/18s. 18:30
TV3 žinios 229 18:52 TV3 sportas 1 18:57 TV3 orai 229 19:00
Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės. Rusija – Lietuva 6 21:00
Eurojackpot 33 21:05 Iksmenai.
Pirma klasė 23:45 Mitas 02:00
Egipto dievai 04:10 Svotai 9
06:30 Kvailiai šėlsta 07:00 Džiunglių princesė Šina 08:30 Kvailiai
šėlsta 09:00 Lengvoji atletika:
Baltijos galiūnų čempionatas
10:00 Geriausi šuns draugai
10:30 Stambiosios katės 11:40
Ekstremalūs išbandymai 12:10
Būk ekstremalas 12:40 Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal 13:40 Policijos akademija
14:40 Ekstrasensų mūšis 17:20
Muchtaras. Naujas pėdsakas
18:20 Pavojingi kaimynai 19:30
Muzikinė kaukė 22:05 Pavojai
gelmėse
07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Lietuvos mokslininkai. Mindaugas Zaremba“

07:55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje“(32,33) 09:00
„Nuostabūs pojūčiai“(2) 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio
reikalas 10:30 „Kitoks pokalbis su D.Žeimyte“(1/7) 11:00
Laikykitės ten 12:00 „Inspektorius Luisas“(5/4) 14:00 „Tu
esi mano“(33,34) 16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 Baltijos kelias 17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
„Pamiršk mane”(1/49,50,52)
20:00 Žinios 20:28 Orai 20:30
„Šviesoforas”(1/41,42) 21:30
Nusikaltimas ir bausmė. Kriminalinės paslaptys su K. Krivicku 22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
I 00:05 „Karo merginos“(1/3,4)
02:15 Laikykitės ten su Andriumi Tapinu 03:45 Nusikaltimas ir
bausmė. Kriminalinės paslaptys su K. Krivicku 04:30 „Žmogus be praeities“(3,4)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30
Jokių kliūčių! 1/104s. 07:30
Aliaskos geležinkeliai 1/101s.
08:30 Sandėlių karai 6/4s.
09:00 Nuo amato iki verslo
5/13s. 09:30 Statybų gidas
5/50s. 10:00 Įspūdingiausios
atostogų vietos 1/11s. 10:30
Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 26/45s. 11:00 Didieji senovės statiniai 1/102s.
12:00 Jokių kliūčių! 1/105s.
13:00 Didieji senovės statiniai 1/103s. 14:05 Išlikimas
26/1s. 15:05 Aliaskos geležinkeliai 1/102s. 16:05 Iš peties
7/20s. 17:00 Sandėlių karai
6/5,6s. 18:00 Amerikos dievaitis 16/10s. 20:00 Miestas ar
kaimas 1/7s. 21:00 Žinios 229
21:20 Sportas 1 21:28 Orai
229 21:30 Šnipų tiltas 00:20
Bado žaidynės: strazdas giesmininkas, I dalis 02:25 Amerikietiška siaubo istorija 4/8s.
03:15 Lujis 5/3s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo!
07:30 Kelias 07:45 Krikščionio žodis 08:00 ARTS21 08:30
Mažesnieji broliai. Pranciškonų
kelias Lietuvoje 09:00 Mano
mama gamina geriau! 10:00 Į
sveikatą! 10:30 Meno ritmai.
Na, ir cirkas. Kerintis artistų
pasaulis 11:00 Pradėk nuo
savęs 11:30 Mokslo sriuba
12:00 Bolero+. Vienaveiksmių baletų triptikas 13:20 Alfa
ir Omega. Šeimos atostogos
14:10 XVII vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis „Mes – Pasaulis“. Šokių konkursas. 1 d.”
15:20 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 15:50 Euromaxx 16:20
Klauskite daktaro 17:10 Stilius 18:05 Istorijos detektyvai
18:50 Žolinė. 2000 m. 19:20
Dauntono abatija 5 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai
21:00 Kino žvaigždžių alėja.
Žmogus su auksiniu pistoletu
23:00 Vienos filharmonijos orkestro 2019-ųjų vasaros koncertas Šėnbrune 00:35 Dabar
pasaulyje 01:05 Europos kinas. Nenuorama 02:35 Meno
ritmai.Na, ir cirkas. Kerintis
artistų pasaulis 03:05 Dainos
galia. Lionginas Abarius 03:45
ARTS21 04:15 Klauskite daktaro 05:05 Stilius

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Prašome atsiliepti žemės sklypo Orbitos g. 2, Skriaudžių
k., Prienų r. sav. turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis,
kadangi 2019 m. rugpjūčio 19 d. 18.30 val.bus atliekami
Stadiono g. 16, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.
esančio sklypo (kad. Nr. 6950/0020:154) kadastriniai matavimai, reikia suderinti bendrą žemės sklypo ribą (per 10
dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“, adresu: Žalgirio
g. 19, Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 688 59734, el.
paštas anenartaviciene@gmail.com.
Prašome atsiliepti žemės sklypo Tarputiškės k., Veiverių
sen., Prienų r. sav. (kad. Nr. 6950/0019:51) turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis, kadangi 2019 m. rugpjūčio
23 d. 17.00 val. bus atliekami Skriaudžių k., Veiverių sen.,
Prienų r. sav. esančio sklypo (kad. Nr. 6950/0019:178) kadastriniai matavimai, reikia suderinti bendrą žemės sklypo
ribą (per 10 dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“, adresu: Žalgirio g. 19, Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 688
59734, el. paštas anenartaviciene@gmail.com.

Nekilnojamas turtas

Komercines patalpas

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

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

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

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

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), mūrinį garažą ir tvartą Prienuose. Tel.
8 607 59331.

Sodybas, sodus
Sodybą (14 000 Eur) Prienų r. Tel.
8 685 81811.
Sodo sklypą (4,99 a žemės, miesto ribose) SB „Kalnų sodai“, Prienuose. Tel.: (8 319) 52779, 688
45635.
REKLAMA

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 bendrasavininkų, būti neatidalintas, 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.

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

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.
„GAZ-53“ ir „GAZ-21“ variklius;
„VW Golf“ (1997 m., B, 4/5
durys, TA, geros būklės). Tel. 8
682 83999.

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; Volkswagen Golf, Passat, Vento,
Sharan; Mercedes Benz;
Tik benzininiais varikliais.

Tel. 8 607 35434.

Žemės ūkis
Parduoda
Tris pirmaveršes ir trijų veršių
šviežiapienę karvę (veršiavosi rugpjūčio 2 d.). Tel. 8 671
51033.
Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel.: 8 689
58623, 8 671 72673.
Kviečius ir kvietrugius. Atveža. Tel.
8 675 78390.

Audriaus Banionio ūkio
veislinių dedeklių vištaičių
(čekiškos) išpardavimas.
Mūsų ūkyje užaugintos ir
vakcinuotos. Turime rudų
ir baltų (5 Eur/vnt.).
Adresas:
Margininkų k., Kauno r.

Tel. 8 612 82595.

Sausą šieną, šienainį, šiaudus
ritiniais (ne mažiau kaip 38 vnt.).
Atveža. Tel. 8 698 78024.
Šiaudus Prienų rajone. Tel. 8 600
43893.
Du oro ir „ZYL“ kompresorius
(veikiantys). Prikabinamą grėblį
(7 ratai). Tel. 8 611 53256.
Naujas gamyklines lenkiškas
lėkštes „Bromet“ (keturios sekcijos), elektrinę sviestmušę, ranka
sukamą pieno separatorių, arklio
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę
runkelių sėjamąją, pamatų blokus
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601
31832 (skambinti vakarais).
Kombainą „John Deere 965“ su
smulkintuvu. Tel. (8 319) 46236.
Traktorių „T-25“. Tel. 8 613
35551.

Perka
Perku didelę kiaulę (nuo 150 kg).
Tel. 8 607 41967.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
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“).

ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.

M A L KO S

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

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

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.

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

Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Skubiai ir pigiai 2 spintas, 2 lovas,
2 patalynės spinteles, veidrodį,
sekciją, televizoriaus staliuką ir
2 žurnalinius staliukus. Tel. 8 614
26419.
Funkcinę lovą ligoniui. Tel. 8 683
53763.
Mažai naudotą šaldytuvą
„Atlant“ (be šaldiklio, tinka pienui aušinti kibiruose, 120 Eur).
Tel. 8 688 18814.
Du didelius aliuminius bidonus.
Tel. (8 319) 52015.
Balkono įstiklinimą (plotis 3,25
m, aukštis 1,55 m, aliuminis,
stumdomas, labai geros būklės).
Tel. 8 650 70420.

Paslaugos
Profesionalios muzikantų paslaugos laidotuvėse, ketvirtinėse ir
metinėse. Programoje – gražiausi
lietuvių ir pasaulio sakralinės muzikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.
Pripučiamų batutų, atrakcionų,
palapinių ir šventinės įrangos
nuoma. Tel.: 8 657 57395, 8 680
82272, www.7verslai.lt
NUKelta Į 14 p. 
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Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

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

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

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. 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. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.
Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas 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, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

REKLAMA

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Šulinio, kanalizacijos žiedų gamyba, pardavimas, kasimas,
pristatymas. Tel. 8 639 23035, 8
651 55925 (Povilas).
Dedu langus, duris, atlieku jų
apdailą; kloju visų rūšių grindis,
laminatą; montuoju gipsą, dailylentes; darau stogines, terasas;
tapetuoju; atlieku smulkius remonto darbus. Tel. 8 601 48676.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.
Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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

Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601
95611.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Ūkininkė Aldona Genovaitė Mažuolienė iš Zaslonos
kaimo, Balbieriškio seniūnijoje nesustoja stebinti.
Šįkart skaitytojai gali pasigrožėti jos kieme iš
atsitiktinai nukritusios sėklos išdygusiu žaliu arbūzu.
Pasak Aldonos, pastebėjusi mažą daigą norėjusi jį
išrauti, tačiau pagailėjo ir paliko. Dabar šis daigas,
tiesiai ant betoninio grindinio, išaugino ir vaisių.

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

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

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

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

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

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

Darbas namų tvarkytojoms (ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra. Atlyginimas 15002000 Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083,
www.superdarbas.com

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

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

Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.

Moteris prižiūrėti senutę Prienų r.
Tel.: 8 683 07887, 8 682 35408.

Mini ekskavatoriumi atlieku žemės gręžimo ir kasimo darbus.
Grąžtai ir kaušai įvairūs. Tel. 8
653 66987.
Apleistų sklypų tvarkymas, medžių ir krūmų kirtimas. Kertamo
sklypo plotas nuo 1 ha. Tel. 8
640 23000.

SANDĖLIO DARBUOTOJAS. Darbas dėvėtų drabužių sandėlyje.
Reikalavimai: vairuotojo B kategorija, gera sveikata, neturintis
žalingų įpročių.
Adresas: Liepų g.,
Strielčių k., Prienų r. Tel. 8 687
50387.
Birštone mėsos
gamybos ceche
reikalingas darbuotojas, turintis
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 686
69599.

UAB „EKOFRISA“ reikalingas
šaltkalvis gamybinės įmonės
įrengimų priežiūrai, gedimų
šalinimui. Atlyginimas nuo 700
Eur. Tel. 8 604 98747.
Įmonei reikalingas sunkvežimio
vairuotojas ir pagalbiniai darbininkai. Tel. 8 698 46063.
UAB „Sigda“ reikalingi autošaltkalviai-remontininkai. Apmokome. Atlyginimas pagal susitarimą.
Tel. 8 611 91333.
Darbuotoja – moteris iki 55
metų. Darbas šinšilų ūkyje darbo dienomis. Savaitgaliai laisvi.
Nemajūnų k. Birštono sav. Tel. 8
677 85586.

Laikyti negaliojančiu
Dingusį valstybinį numerį T84GE,
priklausantį L.N., išduotą sunkiajam keturačiui motociklui, laikyti
negaliojančiu.

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

Renginiai
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Rugpjūčio 13 d. 16 val. Prienų krašto 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 „Gimtinės taku“, skirta Vietovardžių
metams. 18.00 val. – Sporto varžybos (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 parapijos parke – Pakuonio krašto
vasaros šventė „Žolynais kvepian-

INFORMACIJA 15
ŠEŠTAdienis, 2019 m. rugpjūčio 10 d., www.naujasisgelupis.lt

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 kapelos „Laumena“ ir kaimo bendruomenės „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
fejerverkas.
Rugpjūčio 24–25 dienomis – Išlaužo krašto vasaros šventė „Šventupės vingiais...“, skirta Vietovardžių
metams ir Išlaužo 275-osioms
metinėms paminėti. Rugpjūčio
24 d. Išlaužo parke (šalia seniūnijos administracinio pastato)
18.00 val. Linksmosios pramogos
vaikams su „Burbulų dėde“, „Gardžiausios žuvienės“ rinkimai, kūrybinė 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“, Balbieriškio bendruomenės „Balbieriškis“ vyresniųjų liaudiškų šokių
kolektyvas „Ringis“, Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio salės folkloro 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
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 pasimatymo, Žeme!“. Paroda veiks iki
rugpjūčio 17 d.
Rugpjūčio 13 d. 16 val. Prienų
krašto muziejuje – parodos „Prienų tilto istorija“ pristatymas.
REKLAMA

Juodųjų dėmių šalies keliuose – dešimt
lenktyniavimo patirtį turintis, dirbant įvairiausiomis sąlygoiš „Samsonas Rally mis, pavyzdžiui, ant slidaus
kartų mažiau vienas
Rokiškis“ organizatorių Au- arba šlapio kelio. Deja, bet

Nors šalį vis dar sukrečia
skaudūs ir žmonių
aukų pareikalaujantys
eismo įvykiai, tačiau
bendra situacija šalies
keliuose gerėja.
Lietuvos automobilių
kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos
(LAKD) duomenimis, per
dešimtmetį juodųjų dėmių
šalies keliuose sumažėjo
dešimt kartų.

Nepaisant to, saugaus vairavimo specialistai primena,
kad svarbiausia vairuojant neatsipalaiduoti, laikytis saugaus
greičio ir atstumo.

Dešimt kartų mažiau
juodųjų dėmių
Juodąja dėme vadinamas
specialiu kelio ženklu žymimas maždaug 500 metrų kelio ruožas, kuriame dėl pačių
įvairiausių priežasčių dažniau
nei kitose kelio atkarpose fiksuojami įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose žūva arba būna
sužeisti žmonės.
Prieš dešimtmetį Lietuvos
keliuose buvo apie 250 atkarpų, pažymėtų juodosios dėmės kelio ženklais. Šiandien
jų liko apie dvi dešimtis.
Juodųjų dėmių skaičių sumažinti padėjo investicijos į
susisiekimo infrastruktūros
gerinimą – žiedinių sankryžų,
salelių, kitų greičio ribojimo
priemonių įrengimas. Ne mažiau svarbus ir augantis vairuotojų sąmoningumas.
Tarp vis dar pavojingų ruožų lieka atkarpos keliuose
Vilnius–Utena ir Vilnius–Panevėžys, 4 juodosios dėmės
išskiriamos pagrindiniame
šalies kelyje Vilnius–Kaunas–
Klaipėda, dar tiek pat – kelyje
Panevėžys–Radviliškis–Šiauliai–Telšiai. Likę pavieniai
itin avaringi ruožai išsibarstę
prie Marijampolės, Tauragės,
Raseinių.
Apie pavojingiausius ruožus Lietuvos keliuose įspėja
specialus kelio ženklas – trikampis su juodu apskritimu
baltame fone raudonais kraštais. Nors vairuotojai, sėsdami
prie vairo privalo visuomet
būti susikoncentravę į kelią,
tačiau įvažiavus į šiuo ženklu
pažymėtą zoną, svarbu elgtis
ypač atsakingai.

Prie vairo
svarbiausia – vairuoti
15 metų profesionalaus

drius Gimžauskas dalijasi,
kad išsiblaškymas prie vairo
lemia skaudžiausius eismo
įvykius.
„Užuot sutelkus visą dėmesį į vairavimą, žmonės kalbasi telefonu be laisvų rankų įrangos, užkandžiauja, o
kai automobiliu keliaujama
su draugais, saugumas kelyje apskritai tarsi nukeliamas į
antrą planą. Ir po eismo įvykio
išgirdus pasiteisinimą – „nemačiau tos mašinos“ tiesiog
nusvyra rankos. Kiekvieno
vairuotojo atsakomybė, visų
pirma, yra vairuoti saugiai ir
tuo metu, kai sėdite už vairo,
nieko negali būti svarbiau“,
– sako A. Gimžauskas.
Neviršyti greičio limitų, sutelkti visą dėmesį į kelią, užsisegti saugos diržą, nevairuoti,
kai esate susinervinę, pavargę ar sergate, važiuoti lėčiau
prastomis oro sąlygomis – tai
auksinės saugaus vairavimo
taisyklės.
„Sunku patikėti, bet dar
pasitaiko ir tokių žmonių, kuriems vis dar kyla klausimų,
ar būtina saugos diržą segtis
sėdint gale. Nors saugos diržas kai kam gali pasirodyti
ne toks ir svarbus, tačiau
tai yra pati pagrindinė
saugumą užtikrinanti priemonė galinti
išgelbėti gyvybę.
Stiprus ir staigus smūgis
į langą ar
sėdynę gali sukelti
įvairius sužeidimus, o esant
itin dideliam smūgiui, žmogus
gali ir visai iškristi pro langą.
Būtent nuo ko ir apsaugo saugos diržas. Ir nesvarbu, sėdite
priekyje ar gale“, – pabrėžia
pašnekovas.

Avarinės situacijos
keliuose dažnesnės
nei lenktynių trasoje
Kitas žymus lenktynininkas, 2018 metų Lietuvos ralio
čempionas Giedrius Notkus
atkreipia dėmesį, kad saugus ir profesionalus vairavimas visuomet priklauso nuo
patirties.
„Nėra tokio žmogaus, kuris
nuo pirmos minutės automobilyje jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Patirties įmanoma sukaupti tik daug ir intensyviai

jaunatviškas maksimalizmas,
noras pasirodyti prieš kitus ir,
svarbiausia, įgūdžių stoka, lemia tai, kad kai kurie vairuotojai savo tikslo sėkmingai nepasiekia. Neretai vos tik išlaikę vairavimo egzaminą jauni
vairuotojai pasijaučia tikrais
„profesionalais“, situacijos
šeimininkais ir pamiršta, jog
dažniausiai automobilyje yra
ne vieni“, – sako G. Notkus.
Keliuose svarbu važiuoti
saugiu greičiu, galvoti ne tik
apie tai, kaip važiuoji pats, bet
ir stebėti kitus.
„Atsipalaidavę vairuotojai padaro tikrai labai keistų,
visiškai nelogiškų manevrų,
tad gal ir skamba paradoksaliai, bet keliuose avarinės
situacijos kur kas dažnesnės
nei lenktynių trasoje. Vienas
pavojingiausių manevrų kelyje – lenkimas, todėl jeigu bent
kiek abejojate, geriau nelenkite, o jeigu lenkia jus, jokiu
būdu negalima didinti greičio
ar kitaip kelti pavojų“, – įspūdžiais dalijasi patyręs lenktynininkas G. Notkus.
Profesionalus lenktynininkas sako pastebintis, kad į
virtualią lenktynininko kėdę
atsisėdęs „kelių erelis“ dažniausiai suvokia, kiek žalos
galėjo pridaryti keliuose, todėl pradeda keisti
savo vairavimo įpročius.
Šiandien populiarėjantys vairavimo simuliatoriai,
visiems,
norintiems
patobulinti savo vairavimo
įgūdžius, siūlo niekam nedarant žalos ne tik mokytis vairuoti, pažvelgti į save iš šalies,
bet ir įsivertinti, ar tikrai taip
gerai vairuoji. Visi norintys išbandyti savo jėgas prie vairo ir
įsitikinti, kaip elgtųsi sudėtingose situacijose galės tai padaryti rugpjūčio 9–10 d. vyksiančiame „Samsonas Rally
Rokiškis“. Čia veiks LAKD
inicijuojamos akcijos #branginkgyvybe saugaus eismo
paviljonas, kur bus galimybė
ne tik išbandyti virtualų vairavimą, bet ir susipažinti su saugaus eismo pagrindais, išgirsti
naudingų ekspertų patarimų,
nusifotografuoti su lenktynininko apranga bei dalyvauti
saugaus eismo viktorinoje ir
laimėti prizų. 

HOROSKOPAS
Rugpjūčio 12-18 d.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

DAINININKAS Virgis Stakėnas

Stichija: Ugnis
Planeta: Saulė
Savaitės diena: sekmadienis
Akmuo: topazas, chrizolitas, gintaras, olivinas
Spalvos: skaisčiai raudona, auksinė, oranžinė, ruda
nigus liečiančių sprendimų šią saAVINAS
vaitę verčiau nedarykite.
(03.21-04.20)



Pirmomis savaitės dienomis galite išgirsti įtikimai skambantį, bet
iš tiesų visai blogą patarimą. Neklausykite jo! Nepamirškite svarbios gyvenimo tiesos- kaip šauksi,
taip atsilieps. O savaitės pradžioje
jūs būsite piktas ir provokuosite
kivirčus... Geriau pasijusite tik
penktadienį, pagaliau pastebėjęs
saulę pakeliui iš darbo.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Šią savaitę jus bandys įsprausti
į gan ankštus rėmus, o tai jums
labai nepatiks ir gerokai gadins
nuotaiką. Teks bandyti pačiam
vaduotis iš blogų nuotaikų ir ramintis svajonėmis apie geresnę
ateitį. Pasistenkite nepasiduoti
nei svetimai įtakai, nei savoms
emocijoms.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Šios jūsų savaitės pirmąją pusę
labai teigiamai įtakos Merkurijus.
Tai suteiks jums energijos, kūrybingumo ir atneš naujų kontaktų.
Antroje savaitės pusėje konfliktas
darbe pareikalaus iš jūsų tam tikros aukos. Geriausios savaitės
dienos bus trečiadienis ir ketvirtadienis.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Šios savaitės pradžioje jūsų elgesys svyruos tarp karštakošiškumo
ir meilumo - pakankamai keistas
derinys. Šiaip ar taip, sunku bus
rasti jus suprantančių žmonių.
Nuo pat pirmadienio vis atrodys, kad išlipote iš lovos ne ta
koja. Pagerėjimo galite tikėtis tik
penktadienį.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje jūs būsite labai
geros formos ir galėsite dirbti labai produktyviai. Jūs labai lengvai
užmegsite naudingus kontaktus,
sugebėsite puikiai užjausti kolegas. Trečiadienį ir ketvirtadienį
ar net iki savaitės pabaigos galite
jausti nesuprantamą įtampą.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Kitą savaitę pajusite Amūro laidomas strėles, be to, jus globos ir
Venera. Savaitės pabaigoje labai
sustiprės jūsų ryšys su partneriu.
Jei įmanoma, svarbių verslą ar pi-



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje pasistenkite
būti kuklesnis ir nuolankesnis,
kitaip į paviršių išplauks visi pikti jūsų kėslai. Jei norite išsaugoti
ramybę namuose ar draugystę,
teks susitaikyti su neišvengiamomis piniginėmis išlaidomis. Savaitgalį laukite staigmenos.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savaitės pirmoje pusėje dėl Veneros įtakos jausitės lyg su sparnais. Būsite linkęs viską pervertinti ir išpūsti. Tačiau į savaitės
pabaigą pasiduosite valgymo
malonumams ir veikiausiai dėl
to savaitgalį būsite blogos nuotaikos.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Šią savaitę jūsų žvaigždės atneš
ramybę jūsų sielai ir suteiks jėgų
jūsų kūnui. Savaitės pabaigoje
jūsų darbai bus įvertinti kaip novatoriški ir net genialūs. Santykiai
su artimu žmogumi radikaliai pagerės, jei būsite iš tiesų nuoširdus
ir atviras.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje verčiau
palaikykite liežuvį už dantų, nes
žodis, išlėkęs žvirbliu, sugriš jaučiu. O tuomet galite tikėtis visokiausių nesusipratimų. Be to, galite būti labai agresyvus. Ketvirtadienį, deja, tikėtinos tikrosios
nesėkmės...



VANDENIS
(01.21-02.18)

Šią savaitę būsite apsėstas medžiotojo aistros. Pabandykite ją
sutvardyti ir nepersekiokite savo kolegų už kažkada patirtas
nuoskaudas. Nuo savaitės vidurio turėtumėte būti nebe toks
agresyvus ir kur kas geresnės
nuotaikos.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Jau nuo pirmadienio jūsų savijauta ims gerėti, o savaitgalį pasieks
aukščiausią tašką. Visą savaitę
būsite apsvaigęs iš meilės ir labai
švelniai dairysitės į kitos lyties atstovus. Senam geram bičiuliui gali
prireikti jūsų paramos, tikriausiai
materialinės.
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Rugpjūčio 10 d.
ŠEŠTADIENIS
Šv. Laurynas, Paskutinioji
perkūno diena
Tarptautinė apatinių
drabužių diena
Saulė teka 05:43
leidžiasi 21:05
Dienos ilgumas 15.22
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Norimantas, Laima, Laurynas,
Asterija, Astra
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ropes, grieščius,
burokus, braškes, sodo žemuoges, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Rugpjūčio 12 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė jaunimo diena
Saulė teka 05:46
leidžiasi 21:01
Dienos ilgumas 15.15
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara, Radė
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
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Rugpjūčio 13 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė kairiarankių diena
Saulė teka 05:48
leidžiasi 20:59
Dienos ilgumas 15.11
Priešpilnis (12 mėnulio diena)
Kasijonas, Poncijonas, Naglis,
Gilvilė, Ipolitas, Diana
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
pomidorus, ropes, grieščius,
burokus, bulves, topinambus,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

RUGPJŪČIO

15

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Lopšeliai.

Rugpjūčio 15 d.
KETVIRTADIENIS
Žolinė, Šv. Mergelės Marijos
dangun ėmimo šventė
Zarasų miesto gimimo diena
Saulė teka 05:52
leidžiasi 20:54
Dienos ilgumas 15.02
Pilnatis (14 mėnulio diena)
Visvilas, Vydenė, Napoleonas,
Sigita, Napalys, Rugilė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius, tręšti, netinkamas laikas
laistyti.

RUGPJŪČIO

+13 +21

Rugpjūčio 11 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 05:44
leidžiasi 21:03
Dienos ilgumas 15.19
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė, Ligija
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 14 d.
TREČIADIENIS
Saulė teka 05:50
leidžiasi 20:57
Dienos ilgumas 15.07
Priešpilnis (13 mėnulio diena)
Euzebijus, Maksimilijonas,
Grintautas, Guostė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, morkas,
pastarnokus, ridikus, ridikėlius,
pomidorus, ropes, grieščius,
burokus, bulves, topinambus,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
naikinti piktžoles, netinkamas
laikas laistyti.

ORAI

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

Lošimas
Nr. 1378
2019-08-07

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 11, 12, 13,
18, 26, 27
Vikingo skaičius: 01

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

8658709.50€ 0

6

242400.00€ 0

5+1

28626.50€ 0

5

294.00€

9

4+1

122.00€

26

4

10.00€

207

3+1

5.00€

597

3

1.50€

4557

2+1

1.25€

4602

2

0.75€

34085

Kito tiražo prognozė:

10,1 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+12
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+11 +21

Savaitė istorijos puslapiuose

1990

RUGPJŪČIO
Atsakymai

Sudoku

+18 +18

+16
+19
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +18

VANDENS TEMPERATŪRA

2003
2006

m. rugpjūčio 11 d.: NATO karinių
veiksmų Afganistane pradžia.

1877

m. rugpjūčio 10 d.: Ekvadoras
astronomas Asaph Hall atrado
paskelbė nepriklausomybę Deimą, Marso išorinį palydovą, o netrukus ir
nuo Ispanijos.
antrąjį palydovą Fobą.
m. rugpjūčio 10 d.: Pirmasis pam. rugpjūčio 12 d.: Barenco
saulinis karas: Osmanų imperijos
jūroje nuskendo rusų atomisultono Mechmedo VI-ojo atstovai pasirašė nis povandeninis laivas „Kursk“. Jame sprogo
Sevro sutartį, pagal kurią Osmanų imperija vandenilio peroksido kuru užpildyta torpeda,
buvo suskaidyta ir atskiros jos dalys perduo- kurią prižiūrėti įgulai trūko žinių. Kremlius pratos sąjungininkams.
džioje atsisakė pasaulio pagalbos. Žuvo visi
m. rugpjūčio 10 d.: Antrasis pa- 118 įgulos nariai.
saulinis karas: amerikiečiai num. rugpjūčio 13 d.: Pradėta statyti
galėjo paskutines japonų pajėgas Guame.
Berlyno siena.
m. rugpjūčio 11 d.: Sovietų Sąm. rugpjūčio 14 d.: pasirašyta
jungos vyriausybė informavo
Krėvos sutartis.
kitas valstybes, kad Lietuvos tarptautinis atsm. rugpjūčio 14 d.: atidarytas
tovavimas pereina į Sovietų Sąjungos komKaraliaučiaus universitetas (veipetenciją.
kė iki 1945 m.).

1944
1940

P E N K TA D I E N I S

+17 +18

m. rugpjūčio 10 d.: Maskvoje
m. rugpjūčio 12 d.: disko mevyko Lietuvos ir SSRS komisijos
tikas Virgilijus Alekna, Europos
narių pasirengimo deryboms tarp Lietuvos lengvosios atletikos čempionate numetęs
respublikos ir SSRS susitikimas.
diską 68,67 m, tapo pirmuoju lietuviu Eurom. rugpjūčio 10 d.: Ferdinandas pos čempionu po Lietuvos nepriklausomyMagelanas su 5-iais laivais išplau- bės atkūrimo.
kė iš Sevilijos į kelionę aplink pasaulį.
m. rugpjūčio 12 d.: amerikiečių

1519
1809
1920

16

+17 +22

2000
1961
1385
1544

1945

m. rugpjūčio 14 d.: Japonijos
imperatorius Hirohitas per Japonijos radiją pranešė, kad nusprendė kapituliuoti prieš Sąjungininkus, iš dalies dėl
to, kad „priešas ėmė naudoti naują ir žiauriausią bombą“.

1945

m. rugpjūčio 15 d.: įkurta Tauro
apygarda, vienijusi Suvalkijos
etnografiniame regione, t. y. Marijampolės,
Šakių ir Vilkaviškio apskrityse bei Alytaus ir
Kauno apskričių kairiakrantėse dalyse veikusius ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo
dalyvius. 1946 m. sausio 1 d. pradėjęs partizanauti Juozas Lukša-Daumantas paskirtas Tauro
apygardos Geležinio Vilko rinktinės spaudos
skyriaus vadovu.

+19 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+20 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

1914

m. rugpjūčio 15 d.: atidarytas Panamos kanalas. Panamos kanalo
ilgis 81,6 km, Panamos kanalo plotis 150–305
m, gylis 12,5–13,7 m. Per metus kanalu perplaukia apie 17,5 tūkst. laivų, gabenančių apie
200 mln. t. krovinių.

1898

m. rugpjūčio 16 d.: V.H.Pickeringas
aptiko Febę, vieną iš išorinių Saturno palydovų. Tai beveik apvalus
230×220×210 km dydžio dangaus kūnas.

GAMA RADIACINIS FONAS

42
43

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8384 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8290 nSv/val.

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

