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Matas Šalčius pasitinka ir sveikina keliautojus 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

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 komer-
cinio pastato prie pagrindinės 
miesto sankryžos, jungiančios 
kelius į Vilnių, Kauną, Mari-
jampolę ir Alytų, pavaizduo-
tas žymus keliautojas motoci-
klu Matas Šalčius, išgarsinęs 
mūsų kraštą visame pasauly-
je. Idėja papuošti pastatą pie-
šiniu kilo pastato savininkų 
ir UAB „Tango Pizza“ šei-
mininkų Dovilės ir Jauniaus 
Mališauskų iniciatyva. Ji su-
laukė Prienų rajono savival-
dybės pritarimo. Vėliau buvo 
siūlomos idėjos, jas vertino 

ir visuomenė. Turbūt niekas 
neprieštaraus, kad daugiau-
siai balsų surinko idėja pa-
vaizduoti ant sienos žurna-
listą, 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, daili-
ninką N. Silvanavičių ar ke-
liautoją M. Šalčių pasirink-
dami keliautoją iš Čiudiškių 
kaimo, atnešusį šlovę mūsų 
kraštui.

Pasveikinti idėjos sumany-

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 rengia-
ma rugpjūčio 20 ir 22 dieno-
mis, vienas balsavimas bus 
dėl įgaliojimų Vyriausybei 
suteikimo iš naujo ir kitas 
balsavimas – dėl eurokomi-
saro. Mums būtinos dvi die-
nos, taip numato procedūros“, 
– BNS ketvirtadienį sakė R. 
Baškienė.

Anot jos, rugpjūčio 20 
dieną pagrindinis darbotvar-
kės klausimas bus įgalioji-
mų Vyriausybei suteikimas 
iš naujo.

„Kadangi pasikeitė dau-
giau kaip pusė ministrų, Sei-
mas turės balsuoti dėl galio-
jimų suteikimo Vyriausybei 
iš naujo“, – pažymėjo R. 
Baškienė.

Anot jos, šiuo metu aiški-
namasi, kaip turėtų būti for-
muluojamas nutarimo pro-
jektas – ar juo turėtų būti iš 
naujo tvirtinama Vyriausybės 
programa, nes šis po Seimo 
rinkimų patvirtintas doku-
mentas nesikeičia.

„Aiškinamės dėl Vyriau-
sybės programos, ji nėra pa-

Neeilinė sesija dėl naujų 
įgaliojimų Vyriausybei vyks 
rugpjūčio 20–22 dienomis

keista, tai pagrindinis akcen-
tas. Su teisininkais dar nori-
me pasitikslinti, kad nepada-
rytumėm klaidos, ar reikia iš 
naujo balsuoti dėl programos, 
jei ji nebuvo keičiama“, – tei-
gė Seimo pirmoji vicepirmi-
ninkė.

Seimo statuto 198 straips-
nis 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 atsista-
tydinti.

Įgaliojimams iš naujo gau-
ti premjeras turi pristatyti 
naujai paskirtus ministrus ir 
pateikti Vyriausybės progra-
mos pakeitimus, jeigu jų bu-
vo padaryta.

Jei teikiami Vyriausybės 
programos pakeitimai, jie 
svarstomi Statuto numaty-
ta tvarka, priešingu atveju iš 
karto po ministrų pristatymo 
rengiama diskusija, po kurios 
Seimas gali balsuoti dėl įga-
liojimų Vyriausybei suteiki-
mo arba nutarti perduoti klau-
simą 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 disku-

Visi prekybos tinklai plastiko atsisakys iki 
2021-ųjų, pirmasis „iki“
Didžiausias Lietuvoje 
prekybos tinklas „Iki“ 
pirmasis šalyje atsisako 
vienkartinių plastiko indų 
ir šiaudelių prekybos. 

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

mažinti vienkartinių plastiko 
gaminių naudojimą. 

„Iki“ pranešė, jog šių prekių 
asortimentas nebėra pildomas 
nuo rugpjūčio. Pasak „Iki“ 
komunikacijos vadovės Ber-
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Daugiau pinigų paprašęs Seimas iš Finansų 
ministerijos sulaukė „ne“
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.

javapjūtė: nukulta du trečdaliai ploto, 
derlius nedžiugina
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.
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tojų ir įgyvendintojų atvykęs 
Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas 
įteikė padėkas verslininkams 
D. ir J. Mališauskams, suma-
nymo įgyvendintojui, tapyto-
jui Petrui Lincevičiui. Meras 
visų gyventojų vardu dėkojo 
už iniciatyvas, kurios gražina 
miestą, stiprina verslo, ben-
druomenės ir savivaldos ben-
dradarbiavimą, įkvepia kitus 
prasmingiems darbams. Dė-
kojo ir už meną, kuris augina 
čia gyvenančiųjų meilę savo 
kraštui, savivertę ir pasitikė-
jimą. Meras džiaugėsi, kad 
atsiranda jaunų žmonių, ku-
rie savo idėjomis pasidalina 
su kitais, sulaukia palaiky-
mo ir pagaliau – įgyvendini-
mo. Šaunu, kad jauni žmonės 
randa nišą ne tik savo verslui, 
bet ir kitiems, ne verslo rei-
kalams.

Jaunieji verslininkai D. ir 
J. Mališauskai padėkojo vi-
siems už palaikymą, suma-
nymo įgyvendinimą, taip pat 
už finansinę paramą, kurią 
suteikė Savivaldybė, skyrusi 
lėšų iš Smulkaus ir vidutinio 
verslo fondo. Jų įsitikinimu, 
sumanymuose, skirtuose sa-
vo kraštui, gyventojams, sve-
čiams, neturi būti konkuren-
cijos ar naudos. Geriausias 
atpildas yra atsiliepimai apie 
gražėjančias erdves, žmonių 
dėkingumas už aplinką puo-
šiančias idėjas. 

„Matas Šalčius visus svei-
kina sankryžoje ir linki gero 
kelio ir atradimų. Tokia buvo 
šio tapybos darbo idėja“, – sa-
kė paveikslo (pano) autorius, 
šilavotiškis menininkas P. 
Lincevičius. Jis trumpai papa-
sakojo apie darbą, kuris truko 
apie tris savaites. Įgyvendinti 
idėją dailininkui padėjo kūry-
bininkė Mantė Jaruševičiūtė. 
Visiems buvo įdomu sužino-
ti, kaip reikėjo nutapyti tokio 
dydžio paveikslą. Kūriny-
je panaudota Mato Šalčiaus 
nuotrauka iš Lietuvos naci-
onalinės Martyno Mažvydo 
bibliotekos fondų. 

Matas Šalčius pasitinka ir 
sveikina keliautojus 

Pasirodo, reikėjo ir mate-
matikos žinių bei skaičiavi-
mų, kad turėtumei tai, kuo 
dabar džiaugiamės. 

Prienų krašto muziejaus di-
rektorė Lolita Batutienė pa-
sakojo M. Šalčiaus gyveni-
mo istoriją, šiek tiek priminė 
jo keliones po pasaulio šalis, 
meilę gimtajai Lietuvai ir pa-
rašytą knygą „ Svečiuose pas 
40 tautų“. Muziejaus direkto-
rė atkreipė dėmesį į piešinio 
fone matomą vandens ženklą, 
simbolizuojantis popieriaus 
lapą, kuris reiškia tarsi naujo 
pradžią, taip pat ir į paukštį, 
paaiškindama jų reikšmę. 

Sveikinimo žodžius idėjos 
sumanytojams ir dailininkui 
tarė ir Vytauto Didžiojo šau-
lių 2-osios rinktinės vadas ats. 
kap. Vytautas Žymančius. Jis 
padėkojo verslininkams ir Sa-
vivaldybei už išskirtinį keliau-
tojo, vieno iš Lietuvos šaulių 
sąjungos įkūrėjų M. Šalčiaus 
įamžinimą, o merui A. Vaice-
kauskui įteikė Lietuvos šaulių 
sąjungos 100-mečio proga iš-
leistą medalį.

Po oficialios dalies atsirado 
ir daugiau norinčiųjų pasvei-
kinti jaunąjį dailininką, kuris 
sugebėjo puikiai perteikti ke-
liautojo emociją, parinkti tin-
kamas spalvas, kad paveikslas 
organiškai pritaptų erdvėje.

Vaduojant sodus nuo šiukšlynų - individualūs 
konteineriai sodininkams 
Dėl kai kurių žmonių 
nevalyvumo sodų 
prieigose atsirandantys 
šiukšlynai piktina visus. 

Ieškant šios problemos 
sprendimo būdų, nuspręs-
ta dviejų problemiškiausių 
Prienų rajono sodų bendrijų 
sodininkams išdalinti indivi-
dualius mišrių atliekų kon-
teinerius, o pakuočių rūšiavi-
mui skirtus konteinerius pa-
traukti iš sodų prieigų toliau 
į jų vidų.  

„Tai padaryta, kad pašali-
niai, pravažiuojantys asme-
nys nepaliktų įvairiausių, tarp 
jų ir didelių gabaritų, atliekų 
prie bendro naudojimo kon-
teinerių. Tad nuo šiol tvarka 
soduose labiausia priklausys 
nuo pačių jų gyventojų“, - 
sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) 
Rūšiavimo centrų veiklos or-
ganizavimo padalinio eksplo-
atavimo inžinierė - padalinio 
vadovo pavaduotoja Rasa 

Opolskienė. 
Sodų bendrijose „Gija“ ir 

„Ąžuolėlis“ liepos pabaigoje 
- rugpjūčio pradžioje išdalin-
ta apie pustrečio šimto indivi-
dualių konteinerių mišrioms 
atliekoms. Išrūšiuotoms plas-
tiko, popieriaus ir stiklo pa-
kuočių atliekoms skirti ben-
dri konteineriai perstatyti į 
kitas vietas šių sodų bendrijų 
viduje.  

Tą padarius „Gijos“ soduo-
se situacija pasikeitė – buvu-
sio šiukšlyno nebeliko nė žen-
klo. Gyventojai naudojasi so-
do 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 nu-
mesti, bet ARATC specialistai 
primena, kad pareiga rūšiuoti 

atliekas yra visiems vienodai 
privaloma. 

„Norėdami išvengti nema-
lonumų, sodininkai turėtų iš-
traukti iš griovio konteinerius 
ir pastatyti juos tam skirtoje 
vietoje. Rugpjūčio 24 dieną 
bus surenkamos mišrios atlie-
kos iš individualių konteine-
rių. Tądien kartu su atliekų 
vežėjais dirbs ir kontrolieriai 
– mišrių atliekų konteine-
riuose aptikus neišrūšiuotų  
pakuočių atliekų, šie kontei-
neriai nebus ištuštinami. Tad 
gyventojai, nenorintys turėti 
perpildytų konteinerių prie sa-
vo namų, turi tinkamai rūšiuo-
ti“, - priminė ARATC atstovė 
R.Opolskienė. 

Apie tai, kad išdalinti in-
dividualūs konteineriai yra 
skirti tik mišrioms atliekoms, 
o pakuočių atliekas būtina rū-
šiuoti naudojantis bendrais 
konteineriais, buvo informuo-
ti sodų bendrijų pirmininkai, 
skelbimų lentose iškabinti 
skelbimai. 

Ateityje individualius miš-
rių atliekų konteinerius pla-
nuojama išdalinti ir šalia esan-
čių „Gilumos“ bei „Beržo“ so-
dų bendrijų sodininkams. 

Iki šiol individualių kontei-
nerių Prienų rajono sodinin-
kai neturėjo. Jie naudodavosi 
bendrais konteineriais, tačiau 
dėl prie jų nuolat atsirandan-
čių šiukšlynų kildavo didžiulis 
nepasitenkinmas. 

„Mes ieškome sprendimų, 
bet rezultatas priklausys tik 
nuo pačių žmonių“, - sakė 
R. Opolskienė, tikėdamasi, 
kad sodininkai ne tik atsakin-
gai tvarkys savo atliekas, bet 
ir bus nepakantūs tiems, kas 
šiukšlina jų aplinką. „Atlie-
kos pačios prie konteinerių 
neateina ir į krūvas nesugula. 
Jas atneša ir į krūvas sumeta 
žmonės. Netoleruokime to-
kio elgesio. Perspėkime juos, 
o nepavykus sutramdyti – už-
fiksuokime ir praneškime sa-
vivaldybės aplinkosauginin-
kams“, - sakė R.Opolskienė. 


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

J. Mališauskas

P. Lincevičius

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

Numatyta, kad 5 šalies re-
gionų, t. y., Vilniaus, Kau-
no, Klaipėdos, Panevėžio ir 
Šiaulių, stotyse, kurios ne tik 
teikia paslaugas, bet ir valdo 
GMP pajėgas, bus papildomai 
įsteigta iki 4 nuolatinių briga-
dų kiekvienoje.

Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, 
Kauno miesto greitosios me-
dicinos pagalbos stočiai pri-
klausysiančios brigados pa-
gal poreikį galės būti nukrei-
piamos į Raseinius, Jurbarką 

ar kitą vietą regione, kur tuo 
metu jos bus reikalingos.

Anot l. e. p. sveikatos ap-
saugos ministerijos kancle-
rės Odetos Vitkūnienės, šiuo 
sprendimu ženkliai stiprina-
mi GMP tarnybos pajėgumai, 
gelbstint ir saugant insulto, 
infarkto ištiktų, sudėtingus 
dauginius sužalojimus, trau-
mas patyrusių ar su kitokiais 
ūmiais negalavimais susidū-
rusiųjų gyvybes.

„Privalome užtikrinti, kad 
pacientai, nesvarbu, gyve-
nantys didmiestyje ar maža-
me miestelyje, turėtų vienodas 
galimybes kuo skubiau gauti 
kvalifikuotą pagalbą, kai jos 
prireikia. Tad, įvertinę proble-

mas, su kuriomis susiduriama 
valdant GMP pajėgas, ir siek-
dami užtikrinti operatyvią bei 
kokybišką greitąją medicinos 
pagalbą, priėmėme savalai-
kį sprendimą gausinti GMP 
brigadų skaičių. Tai kasmet 
leis išsaugoti daugiau gyvy-
bių“, – sako kanclerė O. Vit-
kūnienė.

Be to, l. e. p. kanclerės O. 
Vitkūnienės teigimu, nepai-
sant to, kad dabartinės GMP 
stotys sako, jog jų turimi da-
bartiniai pajėgumai leis sklan-
džiai susidoroti su naujais 
iššūkiais, ministerija mato 
rizikas dėl žmogiškųjų ište-
klių stokos ir didžiulių darbo 
krūvių.

Lėšos papildomoms GMP 
medicinos pagalbos briga-
doms, skirtoms sumažinti mir-
čių ir kitų sunkių pasekmių dėl 
infarktų, insultų ir traumų, jau 
yra numatytos iš anksto – tai 
bus finansuojama iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF). Padidinus GMP 
brigadų skaičių, tikimasi, ge-
rės paslaugų prieinamumas 
atokesnėse vietovėse gyve-
nantiems 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
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 bandant areštuoti eksprezidentą 
žuvo pareigūnas, per 40 žmonių sužeisti
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.

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. nesu-
laukę, gyventojai turėtų pasiti-
krinti ar jiems nereikia patiks-
linti pateiktos deklaracijos. 
Mokesčių inspekcijos duome-
nimis, Prienų r. ir Birštono sa-
vivaldybėje deklaracijas turė-
tų 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 varto-
tojui“. Pažymėtina, kad per-
moką galima susigrąžinti už 
praėjusius penkerius metus“, 
- teigia Kauno AVMI viršinin-
kė Judita Stankienė.

Daugiausiai permokų susi-
darė dėl per mažo pritaikyto 
neapmokestinamųjų pajamų 
dydžio (NPD). GPM permo-
ką gali susigrąžinti ir tie gy-
ventojai, kurie mokėjo gyvy-
bės draudimo ar pensijų įmo-
kas, palūkanas už būsto kre-
ditą, įmokas už studijas. Kaip 
ir kasmet, grąžinant permoką 
atsižvelgiama, ar gyventojas 
nėra skolingas valstybei bei ar 
yra pateikęs, patikslinęs anks-

prienuose ir Birštone VMi 
gyventojams grąžino 989 
tūkst. gpM permokos

tesnių laikotarpių turto ir pa-
jamų deklaracijas, kurias jam 
privaloma pateikti. 

Susigrąžinti GPM permo-
ką už 2018 m. dar galėtų  1,6 
tūkst. Prienų r. ir Birštono sa-
vivaldybės gyventojų, jei pa-
teiktų GPM deklaraciją per 
EDS. VMI pastaraisiais me-
tais gyventojus informuoja 
asmeniškai apie šią galimybę, 
kuria pasinaudoti galima už 
penkerius praėjusius metus.

Išsami informacija apie pa-
jamų ir turto deklaravimą bei 
permokų grąžinimą paskelb-
ta interneto svetainėje www.
vmi.lt, pasikonsultuoti su 
VMI specialistais mokesčių 
klausimais galima  paskam-
binus mokesčių informacijos 
telefonu 1882 arba +370 525 
53190 arba nuvykus į gyven-
tojų aptarnavimo skyrius.

Pagrindiniai faktai:
> Pajamų mokesčio per-

moka grąžinama dėl pritaiky-
to per mažo NPD, sumokėtų 
gyvybės draudimo ar pensijų 
įmokų, palūkanų už būsto kre-
ditą bei įmokų už studijas;

> Permoka grąžinama tik 
gyventojams, neskolingiems 
valstybei ir laiku pateiku-
siems visas privalomas de-
klaracijas;

> Deklaracijas už 2018 m. 
turėtų patikslinti 164 Prienų 
r. ir Birštono savivaldybės 
gyventojai, kuriems sugrįžtų 
30,1 tūkst. eurų GPM per-
mokos;

> Galimybe susigrąžinti 
GPM permoką už 2018 m. 
dar gali pasinaudoti 1,6 tūkst. 
Prienų r. ir Birštono savival-
dybės gyventojų (213 tūkst. 
eurų sumai).  

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 pritaiky-
mas neįgaliesiems yra vyk-
domas valstybės ir savival-
dybių lėšomis. Iš viso būsto 
pritaikymui 2019 metais tu-
rėtų būti skirta 31653,88 Eur, 
iš jų: 19752,02 Eur valsty-
bės biudžeto lėšos, 12661,55 
Eur – Savivaldybės biudže-
to lėšos.  

Šiais metais planuojama 
pritaikyti 11 būstų neįgaliems 
asmenims (gauti 22 prašy-
mai). Jau yra pasirašytos su-
tartys su rangovais ir iki šių 
metų pabaigos bus pritaikyti 
būstai – įrengti san. mazgai, 
dušai, ranktūriai, mobilus kel-
tuvas su stovėjimo ir vaikš-
čiojimo galimybe, paplatinti 
įėjimai ir išėjimai, pritaiky-
ti turėklai laiptinėje ir išėji-
mui į lauką ir kt. – neįgalie-
siems, gyvenantiems Naujo-
sios Ūtos, Stakliškių, Jiezno, 
Išlaužo seniūnijose ir Prie-
nuose. Keletas asmenų būsto 
pritaikymo darbus, kurie bus 
apmokėti, pageidauja organi-
zuotis savarankiškai.

Šiais metais planuojama 
taip pat pritaikyti du būstus 
neįgaliems asmenims, kurie 
gyvena Prienų r. savivaldybės 

informacija dėl būstų 
pritaikymo ir kitų pagalbos 
priemonių neįgaliesiems

socialiniame būste. 
Informuojame, kad Prienų 

r. savivaldybės administraci-
ja 2019 m. organizuoja būsto 
pritaikymą ir vaikams su sun-
kia negalia. Būstas ir gyvena-
moji aplinka gali būti pritai-
komas vaikams su sunkia ne-
galia (nebūtinas slaugos po-
reikis), turintiems judėjimo ir 
(arba) apsitarnavimo funkcijų 
sutrikimų. Pažymima, kad pa-
gal šią programą šeimoms yra 
galimybė įsigyti sensorinės 
pagalbos priemonių, kurios 
sunkią negalią turintiems vai-
kams gali palengvinti fizinius 
ar emocinius poreikius. Tai 
gali būti spaudimo, supimo 
ir panašūs įrenginiai, pasun-
kintos antklodės, liemenės, 
garso slopinimo įranga, vi-
zualinių stimuliacijų įranga ir 
pan. Šių priemonių įsigijimui 
yra būtina gydytojo pažyma. 
Šias priemones galima įsigyti 
jei jų neteikia Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centras 
prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos.

Laisvos formos prašymai 
pritaikyti būstą vaikams su 
sunkia negalia priimami Prie-
nų rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos skyriuje iki 
2019 m. rugpjūčio 15 d. (imti-
nai). Prienų rajono savivaldy-
bės administracijai iš valsty-
bės biudžeto 2019 m. būstams 
pritaikyti vaikams su sunkia 
negalia skirta 3409,14 Eur.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 

tos Čaikauskaitės, kai kuriose 
tinklo parduotuvėse išparduo-
dami jų likučiai.

„Pokyčius pajus visų Lie-
tuvos miestų, kuriose veikia 
„Iki“ parduotuvės, pirkėjai. 
Plastikinių vienkartinių gami-
nių 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 in-
dus 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 Neri-
joje, o iki 2021 metų pamažu 
jų atsisakys visose tinklo par-
duotuvėse.  

„Iki 2021 metų palaipsniui 
vienkartinius plastikinius ga-
minius išimsime iš rinkos ir 
pasiūlysime alternatyvius va-
riantus iš perdirbamų medžia-
gų – 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 sunaudoja-
mo plastiko kiekį siekiame su-
mažinti 30 proc. bei užtikrinti, 
jog visos prekybos 
tinklo privačių pre-
kės ženklų gaminių 
plastiko pakuotės 
būtų 100 proc. tin-
kamos perdirbti“, 
– teigė R. Aukštuo-
lytė.

Prekybos tinklas 
„Rimi“ vienkarti-
nius plastiko indus 
ir šiaudelius iš pre-

kybos numato išimti 2020-
aisiais. Pasak įmonės viešųjų 
ryšių vadovės Giedrės Bui-
vydienės, šiuo metu laipsniš-
kai keičiamas asortimentas, 
parduotuvėse atsiranda alter-
natyvų. 

„Palaipsniui jau dabar ma-
žiname tą kiekį, daugėja al-
ternatyvų kurios yra aplin-
kai 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 ga-
miniai yra gana populiarūs, 
nes mediniai, stikliniai ar po-
pieriniai pakaitalai yra gerokai 
brangesni“, – BNS sakė „Nor-
fos“ atstovas spaudai Darius 
Ryliškis.

Šiemet priimta ES direk-
tyva numato, kad iki 2026-
ųjų būtina gerokai sumažinti 
plastiko maisto taros ir gėrimų 
indelių su kamšteliais ir dang-
teliais suvartojimą.

Lietuva, kaip ir kitos ES 
šalys, direktyvos nuostatas į 
nacionalinę teisę turi perkelti 
per dvejus metus – iki 2021-
ųjų birželio. 

Nuo 2021-ųjų vidurio nebe-
bus galima prekiauti plastiki-
niais ausų krapštukais, stalo 
įrankiais, lėkštėmis, šiaude-
liais, gėrimų maišikliais, oro 
balionėlių lazdelėmis, taip pat 
iš aerobiškai skaidaus plastiko 
pagamintais vienkartiniais ga-
miniais ir maisto tara, gėrimų 
indeliais ir jų dangteliais, pa-
gamintais iš polistireninio put-
plasčio.  BNS

Visi prekybos tinklai plastiko 
atsisakys iki 2021-ųjų, 
pirmasis „iki“
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Laikinai uždarė pagrindinę kobalto kasyklą 
Konge dėl smarkiai sumažėjusio pelno
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.

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.

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 neutrali-
zavimo padalinio išminuotojai, 
ir lydėjo išminuotojus į Kazlų 
rūdos poligoną, kur 152 mm 
artilerijos sviedinys su sprogdi-
kliu ir sprogstamąja medžiaga 
sunaikintas.

2019-08-02 apie 14.58 val. gau-
tas pranešimas, kad Birštone, 
Druskupio g. bute neįgalus 
žmogus užtrenkė duris ir negali 
jų atrakinti. Atvykę ugniagesiai 
gelbėtojai ištraukiamomis ko-
pėčiomis įlipo pro langą į butą 
ir atrakino duris.

2019-08-02 apie 23.00 val. 
prienų r., savo namuose vyras 
(g. 1987 m.), būdamas ne-
blaivus, 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 benzini-
nis traktoriukas-žoliapjovė ir 
benzininė vejapjovė. Turtas 
apdraustas.

2019-08-03 apie 17.40 val. Birš-
tono sav., gyvenamojo namo 
kieme, sūnus, (g. 1994 m.), bū-
damas neblaivus, kilus konflik-
tui dėl neaiškių priežasčių smur-
tavo prieš savo tėvą (g. 1964 
m.), kuris irgi buvo neblaivus. 
Sūnus sulaikytas ir uždarytas į 
Alytaus AVpK areštinę.

Ar 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 me-
tų autobusą vairuojantis pa-
šnekovas.

„Diena prasideda nuo ka-
vos, reikia atsikelt, atsibust, 
atmerkt gerai akis. O po to 
prasideda dokumentai, au-
tobuso apžiūra, užkūrimas, 
apžiūrėjimas ar viskas tvar-
koje. Ir riedi į kelią. Visa 
pradžia tokia“, - pasakoja R. 
Mažeika.

Robertas mini, jog vairuo-
tojo darbą pasirinko dėl to, 
kad vairuotoju dirbo tėtis. 
Pasak jo anksčiau buvo tokia 
tradicija - vaikai pasirinkda-
vo tėvų profesiją.

„Senais gerais laikais sū-
nūs eidavo tėvų pėdomis. 
Taip ir aš nužygiavau. Tėtis 
daug kur važiavo, taip pat 
šioje įmonėje dirbo. Aš irgi 
ne iš karto pradėjau autobu-
są vairuoti. Iš pradžių taksi, 
mikroautobusus vairavau“, - 
minėjo Robertas Mažeika.

Daugybę metų į Birštoną 
autobusą vairuojančiam Ro-
bertui patinka darbo grafikas 
bei šis kurortinis miestas. 

Vairuotojas r. Mažeika: 
netikėtos dovanos ir užaugusi 
keleivių karta  „Labai geras grafikas. Aš 

kaip ir sakiau nemeluosiu, sa-
kysiu tiesą. Turiu daug laisvų 
dienų, turiu laisvalaikį, turiu 
laiko sportuoti. Per laisvas 
dienas susitvarkau savo as-
meninius reikalus, gyvenu 
kaip žmogus. O Birštonas 
patinka, nes - ramus, gražus 
sanatorinis miestelis. Išeini, 
viskas sutvarkyta, gražu“, - 
pasakojo vairuotojas pridu-
riantis, kad keleiviai vykda-
mi į Birštoną dažnai pasiima 
dviračius.

Anot R. Mažeikos nuolati-
niai 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, ku-
rie užaugo prie manęs. Dirbu 
jau 16 metų. Tai įsivaizduokit 
jau karta užaugo, kuri mokė-
si, baigė mokyklą. Jie pripra-
to prie manęs,  o aš pripratau 
prie jų. Būna atvažiuoji, žmo-
nės jau laukia, šypsosi, savu 
vadina“, - šypsojosi „Kau-
tros“ įmonėje dirbantis vai-
ruotojas.

Komunikabilus vairuoto-
jas pasakoja kaip sulaukia ir 
netikėtų dovanų iš keleivių. 

„Vieną kartą gavau iš ke-
leivio didelę saldainių dėžę 
dovanų. Buvo labai smagu 
ir teko net išrausti. Gimta-
dienis mano buvo. Mes taip 
šnekėjom, šnekėjom ir išsi-
šnekėjom. Žiūriu staiga sal-
dainiukai atvažiuoja. Smagu 
iš tikrųjų“, - pasakojo Rober-
tas Mažeika. 

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 vir-
šininko įsakymu paskirtas į 
šias pareigas nuo rugpjūčio 
1 dienos.

A. Rupeikis gimė 1977 m. 
liepos 27 d. Šiauliuose. Baka-
lauro „Teisės ir policijos vei-
klos“ studijas baigė tuometi-
niame Lietuvos teisės univer-
sitete, 2005 m. jis įgijo ir šių 
studijų magistro laipsnį My-
kolo Romerio universitete.

Andrius Rupeikis tarnybą 
vidaus reikalų sistemoje pra-
dėjo 1998 metais Pasienio 
policijos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos 
Varėnos pasienio policijos 
rinktinės Kabelių užkardos 
pasienio kontrolės punkto 
vyresniojo pasieniečio par-

paskirtas prienų rajono policijos komisariato 
viršininkas

eigose. Tais pačiais metais 
tarnybą tęsė Druskininkų 
miesto policijos komisariato 
Kelių policijos tarnyboje, ėjo 
policininko, viršilos, Viešo-
sios policijos viešosios tvar-
kos skyriaus tyrėjo, poskyrio, 
skyriaus viršininko pareigas. 
Nuo 2014 m. balandžio 2 d. 
paskirtas Alytaus apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato Kelių policijos skyriaus 
viršininku.

Per tarnybos laikotarpį už 
nepriekaištingą ir pavyzdin-
gą tarnybinių pareigų atlikimą 
vyresnysis komisaras A. Ru-

peikis ne kartą apdovanotas ir 
skatintas žinybiniais ženklais 
ir padėkomis.

A. Rupeikis turi didelę tarp-
tautinę patirtį, dalyvavo Euro-
pos Sąjungos policijos patarė-
jų misijoje Afganistane (EU-
POL Afghanistan); Jungtinių 
Tautų taikos įvedimo misijoje 
(UNMIK) Kosove; FRON-
TEX specialiojoje operacijo-
je Sicilijoje.

A. Rupeikis yra vedęs ir turi 
sūnų. Žmona ir sūnus taip pat 
yra pasirinkę policijos parei-
gūno profesiją.

Alytaus apsk. VPK inf. 

sijos arba ne vėliau kaip po 
savaitės, jei klausimas atiduo-
damas svarstyti komitetams.

Kai kurie teisininkai ir po-
litikai laikosi pozicijos, kad 
tokiu atveju, kai pasikeičia 
daugiau kaip pusė ministrų ir 
Vyriausybė turi iš naujo gau-
ti Seimo įgaliojimus, reikia 
iš naujo tvirtinti Vyriausybės 
programą.

Prezidentas Gitanas Nau-
sėda trečiadienį patvirtino 
Vyriausybę su trijų ministrų 
pasikeitimais.

Vietoje susisiekimo mi-
nistro Roko Masiulio buvo 
paskirtas Lenkų rinkimų ak-
cijos atstovas parlamentaras 
Jaroslavas Narkevičius, vi-
daus reikalų ministre vietoje 
Eimučio Misiūno tapo taip 

Neeilinė sesija dėl naujų įgaliojimų 
Vyriausybei vyks rugpjūčio 20–22 dienomis

pat Lietuvos lenkų atstovė 
Seimo narė Rita Tamašunie-
nė, o Žemės ūkio ministe-
rijoje Giedrių Surplį pakeis 
„socialdarbietis“ 
Seimo narys An-
drius Palionis.

Ministrų kabi-
netas atnaujintas 
dėl valdančiosios 
koalicijos liepos 
pradžioje suta-
rus Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų 
sąjungai, Lietu-
vos socialdemo-
kratų darbo par-
tijai, „Tvarkai ir 
teisingumui“ bei 
Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijai – Krikščioniškų šeimų 
sąjungai.

Vyriausybė ir prezidentas 

taip pat trečiadienį patvirtino 
ekonomikos ministro Virgini-
jaus Sinkevičiaus kandidatūrą 
į Europos Komisijos narius.

Valdančiosios Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovo kandidatūrai dar turės 
pritarti Seimas.   BNS
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Šalia Tokijo išsiveržė Asamos ugnikalnis
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.

Klaipėdoje laukiama nedidelio dujų 
krovinio iš Vysocko
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.

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  – alko-
holinė kepenų liga, taip pat 
– nealkoholinė suriebėjusių 
kepenų liga (NASKL), kurią 
lemia nutukimas, metabolinis 
sindromas ir padidėjęs krau-
jospūdis, kasmet nustatoma 
6 tūkst. moterų ir 4,6 tūkst. 
vyrų. Tuo metu neatsakingas 
vaistų vartojimas, kai nesilai-
koma gydytojo nurodymų, 
kasmet sukelia kiek daugiau 

nei 1 tūkst. ūminio kepenų ne-
pakankamumo atvejų. Taigi, 
kas iš tiesų labiausiai kenkia 
mūsų kepenims?

Kepenys, atliekančios dau-
gelį gyvybiškai svarbių proce-
sų, neturi skausmo receptorių, 
todėl pajusti, kad jos pažeistos 
– nėra paprasta. Vis ūminius 
kepenų pažeidimus išduo-
da tamsus šlapimas, pageltę 
akių obuoliai, silpnumas, lė-
tinius pažeidimus – odos pa-
geltimas, o štai skysčių kaupi-
masis kojose jau gali perspėti 
apie kepenų cirozę. 

Nutukę žmonės turi daug 
didesnę riziką susirgti kepenų 
ligomis, pavyzdžiui jau minė-
ta NASKL. Blogiausia, kad 
suriebėjus kepenims vystosi 
itin pavojinga būklė – kepe-
nų cirozė ir tokiu atveju vie-

Netinkama mityba ar vaistai – kas labiausiai 
kenkia kepenims?  Pusryčiauti ar sutaupyti 

laiko ir pusryčius praleisti? 
O gal tik išgerti puodelį 
kavos?

Apstu diskusijų, ar pusry-
čiai reikalingi ir sveikatai pa-
lankūs, o jei taip – ką gi ga-
minti, kad neišleistume daug 
pinigų, bet ir kartu pasistiprin-
tume sveiku pirmuoju dienos 
maistu. 

Medicinos mokslų daktarė, 
gydytoja-dietologė, prekybos 
tinklo „Rimi“ sveikesnės mi-
tybos konsultantė Edita Gave-
lienė ir virtuvės šefė Honora-
ta Lyndo dalijasi įžvalgomis, 
kaip rasti balansą tarp sveikų 
ir nebrangių pusryčių.

„Pusryčiai turi būti kuo 
maistingesni – turtingi mais-
tinėmis medžiagomis, palan-
kiomis kiekvienam šeimos 
nariui. Dažnai įsivaizduoja-
ma, kad tokie pusryčiai – ne 
kiekvienos šeimos biudžetui. 
Tačiau išeitis yra: jei skiriame 
dėmesį stengdamiesi planuo-
ti šeimos valgymus, pinigi-
nė nuo to tikrai nenukentės“, 
– sako gydytoja dietologė E. 
Gavelienė.

Pusryčiai turi 
teigiamos reikšmės 

sveikatai
Kalbant apie pusryčių nau-

dą, atliekama daug mokslinių 
tyrimų, kurių išvados – pačios 
įvairiausios. Skaitant tokius ti-
riamuosius straipsnius reikia 
matyti, kokia buvo tiriamųjų 
grupė, kaip atliktas tyrimas ir 
kitus svarbius aspektus.

„Visai nesenai prestižinia-
me medicininiame žurnale 
pasirodė apžvalginis straips-
nis, kuriame aiškinamasi, ar 
pusryčiai susiję su liesėjimu. 
Išvadose skelbiama seniai ži-
noma tiesa: gydant nutukimą 
svarbus bendras dienos kalo-
rijų kiekis, o nesumažinus ka-
lorijų, bet įtraukus pusryčius 
– suliesėti nepavyks”, – pažy-
mi E. Gavelienė, pridurdama, 
kad pusryčių nepraleisti turėtų 
ne siekiantys suplonėti.

Žvelgiant istoriškai, ryte 
visuomet buvo stengiamasi 
pamaitinti vaikus, senelius, 
ligotus šeimos narius ar fi-
zinį darbą dirbančius šeimos 

Sveiki ir nebrangūs pusryčiai: ką gaminti?
vyrus. Vien ši situacija leidžia 
įtarti, kad pirmasis dienos val-
gymas turi teigiamos reikš-
mės sveikatai. 

„Pusryčiai padeda tolygiau 
išdėlioti dienai skirtą mais-
tą, tokiu būdu neapkraunama 
virškinimo sistema, ne taip 
stipriai išalkstama ir galima 
dažniau pasimėgauti valgy-
mo procesu. Pirmasis dienos 
valgymas turėtų būti teikian-
tis energiją ir lengvumo pojū-
tį organizme. Jei nepavyksta 
pasimėgauti pusryčių valgy-
mu tam skiriant 15 minučių, 
geriau nukelti pirmąjį dienos 
valgymą kiek vėliau. Pirmą 
kartą dienoje patariama paval-
gyti per pirmąsias 2–3 valan-
das nuo atsibudimo”, – teigia 
E. Gavelienė.

Medicinos mokslų daktarė 
atkreipia dėmesį, kad pirmasis 
dienos valgymas gali suteikti 
15–30 proc. visos dienos ka-
lorijų normos. 

„Žmonės, dienos metu ne-
turėsiantys galimybės valgy-
ti dažniau, gali rinktis sotesnį 
pusryčių racioną, o tie, kurie 
gali valgyti kas 3–4 val., pus-
ryčiams gali rinktis ir lengves-
nį maistą. Svarbu pažinti sa-
vo kūno pojūčius bei maistą 
ir drąsiai dėlioti savo dienos 
meniu. Tai reiškia, kad svar-

bu planuoti kada ir ką val-
gyti”, – atkreipia dėmesį E. 
Gavelienė.

Nebrangu, sveika ir 
sotu: viską suderinti 

įmanoma 
Šeimai gaminami pusry-

čiai turi būti kuo maistinges-
ni, t.y. turtingi maistinėmis 
medžiagomis, palankiomis 
kiekvienam šeimos nariui. 
Dažnai įsivaizduojama, kad 
pagaminti gardžius, sveikus 
ir sveikatai palankius pusry-
čius – ne kiekvienos šeimos 
biudžetui. Anot specialistės, 
tokie patiekalai, kaip kruopų 
košė, kiaušinienė  – dažniau-
siai tinka kiekvienam šeimos 
nariui, o ruošiant didesnį jų 
kiekį galima ir sutaupyti.

„Kūdikiui ar mažam vaikui 
stengiamės užtikrinti regulia-
rų 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 savaitga-
liais”,  – sako E. Gavelienė.

„Rimi“ receptų autorės, vir-
tuvės šefės Honoratos Lyndo 
pusryčių receptas, kurio por-
cijos kaina -  1 Eur. 

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 si-
rupo), 1/4 šaukštelio cinamono, 1/8 šaukštelio imbiero 
miltelių, 1/4 šaukštelio muskato riešuto, žiupsnelio drus-
kos, 150 g morkų tyrės, 2-3 šaukštų kapotų riešutų ar-
ba 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 maišyda-
mi. Kai dribsniai suminkštės, 
įkrėskite morkų tyrę. Pavirki-
te dar 2-3 minutes. Įmaišykite 
į košę klevų sirupo, paskanin-
kite cinamonu, imbiero milte-
liais, muskato riešutais, druska. 
Užberkite riešutų ir mėgauki-
tės nuostabaus skonio koše.

nintelė išeitis gali būti dono-
ro kepenų persodinimas. Ki-
ta sunki, kepenis pažeidžianti 
liga – hepatitas. Lietuvos hi-
gienos instituto duomenimis, 
hepatitai B ir C yra pagrindi-
nė priežastis, lemianti 78 proc. 
visų kepenų vėžio susirgimų 
pasaulyje. 

Taigi, didžiausi kepenis 
žalojantys veiksniai yra:

Alkoholis. Higienos insti-
tuto duomenimis, pernai al-
koholine 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 alko-
holio „filtravimą“. Atsiranda 

galimybė kepenims suriebėti 
ir jų uždegimui, o to pasekmė 
– kepenų cirozė. Sergant šia 
liga kepenys nustoja veikti, 
jų ląstelės žūsta, atkuriant jas 
įvyksta mutacija, sukelian-
ti vėžį. 

Nutukimas ir nesubalan-
suota mityba. Valgant rie-
bų, nesveiką maistą dideliais 
kiekiais, kepenyse ima kaup-
tis riebalų perteklius. Tai ap-
sunkina kepenis ir jos suserga 
NASKL. Sveikos kepenys 
padeda perdirbti ir suregu-
liuoti cukraus bei riebalų kiekį 
kraujyje, tačiau dėl nutukimo 
kepenys yra apkraunamos per 
daug, todėl pradeda kaupti rie-
balų perteklių savo ląstelėse. 
Tokie procesai iššaukia užde-
gimą, ląstelių pažeidimus. Yra 
nustatytas ryšys tarp nutuki-

mo, kaip nepriklausomo rizi-
kos faktoriaus, ir NASKL: 90 
proc. visų sergančių NASKL 
turi bent vieną metabolinio 
sindromo požymį. 

Rūkymas. Šis žalingas 
įprotis daro netiesioginį po-
veikį kepenims. Toksiškos 
cheminės medžiagos, esan-
čios cigarečių dūmuose, pa-
siekia kepenis ir sukelia sti-
prų oksidacinį stresą, dėl ku-
rio jos ima gaminti ląsteles 
žalojančius laisvuosius ra-
dikalus. Oksidacinis stresas 
išprovokuoja fibrozę, kepe-
nys ima gaminti perteklinius 
randinius audinius. Visos šios 
cheminės medžiagos ir proce-
sai ilgainiui sutrikdo kepenų 
funkciją. 

Vaistai. Kepenys skaido 
toksinus, maisto papildus, taip 
pat ir vaistus, todėl per dide-

lis ar netinkamas 
tam tikrų prepara-
tų vartojimas gali 
kenkti kepenims. 
Itin kenksmingas 
gali tapti parace-
tamolio perdoza-
vimas (10–12 g. 
per dieną jau kelia 
riziką) ar šių vais-
tų vartojimas kar-
tu su alkoholiu. 
Viena dažniausių 
klaidų, žalojančių 
kepenis – parace-
tamolio gėrimas, 

stengiantis numalšinti po iš-
gertuvių ūžiančią galvą. O 
štai populiarus paplitęs mitas 
apie statinų sukeliamus dide-
lius kepenų pažeidimus, dėl 
ko pacientai itin dažnai bi-
jo vartoti šiuos vaistus, nėra 
teisingas. Tyrimai rodo, kad 
vartojant statinus kepenų pa-
žeidimų pasitaiko vos 1 iš 1 
milijono šiais vaistais gydo-
mų pacientų per metus, vadi-
nasi, ne dažniau nei statinais 
negydomų asmenų. 

Gydytojų teigimu, jei žalin-
gų įpročių ar riebaus maisto 
galima atsisakyti valios pa-
stangomis, tai į vaistų varto-
jimą reikėtų žiūrėti atidžiau. 
Vaistus ar jų dozes turėtų nu-
sistatyti ne pats žmogus, bet jį 
prižiūrintis ar konsultuojantis 
gydytojas. 
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juanio kurso smukimas kelia nerimą dėl 
Kinijos investicijų į jAV obligacijas
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.

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

REKLAMA

Saldumynų šventės 
atgarsiai

Kaip jau buvo skelbta ir ra-
šyta, liepos 28 d. vyko saldu-
mynų akcija, kurios metu vie-
ni žmonės aukojo saldumynų, 
kiti prisidėjo pinigine auka. 

Taigi liepos 30 d. iš paauko-
tų ir papildomai nupirktų sal-
dumynų suruošėme vaikams 
saldumynų šventę. Saldumy-
nus suskirstėme, sudėjome 
į krepšelius, paruošėme lo-
teriją. 13 val. į „Carito“ kie-
melį sugužėjo būrelis vaikų 
nuo pačių mažiausių iki pa-
auglių su mamytėmis ir mo-
čiutėmis.

Šventę pradėjome maldo-
mis. Tai buvo padėka tiems 
geriems žmonėms, kurių dė-
ka galėjome pradžiuginti vai-
kus. Vaikai padainavo, pa-
deklamavo eilėraščių, o kai 
užkandome ir numalšinome 
troškulį, pradėjome žaidimus. 
Tai buvo žaidimai su kamuo-
liu. Ėjome ratelius: „Klausė 
žvirblis čiulbuonėlis“, „Jurge-
li, meistreli“ ir kt. Visi vaikai 
noriai dalyvavo žaidimuose. 
Šventėje dalyvavo ir vaikai, 
kurie šiuo metu gyvena Ai-
rijoje. Jie su močiute atvyko 
į mūsų šventę ir išmokė vai-
kus žaidimo, kuris žaidžiamas 
Airijoje. Tas žaidimas visiems 
labai patiko.

Pagaliau atėjo metas įdo-
miausiai šventės daliai: lote-
rijai. Vaikai traukė numerėlius 
ir pagal juos gavo krepšelius 
su saldumynais. Daugiavai-
kės šeimos traukė dar po vie-
ną papildomą numerėlį. Lote-
rijos metu gautos dovanos bu-
vo didžiausias vaikų džiaugs-

mas. Jie gražiai už jas dėkojo 
ir buvo labai patenkinti.

Po šventės vaikai išsiskirs-
tė, o mes, karitietės, dar kartą 
nuoširdžiai dėkojame gerada-
riams už aukas ir suteiktą gali-
mybę 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, pa-
sidalintas džiaugsmas tampa 
dvigubu. Norisi gerą žinią 
dauginti dėl paties džiaugsmo, 
o dar, anot apaštalo Povilo, su-
kelti švento pavydo, kad paju-
dintos mintys skleistųsi ir gero 
pavyzdžio skatinamos taptų 
šauniu ir išganingu darbu.

Prieš keletą metų Alytuje, 
Šv. Angelų Sargų parapijo-
je, vyrai katalikai sutarė kurti 
maldos grupę, Dievą garbinti, 
vienas kitą malda ir rūpesčiu 
palaikyti bei dalintis savo as-
meniniu tikėjimo patyrimu. 
Toks sumanymas ir veikla ne-
gali likti be džiaugsmo bei pri-
tarimo ir kunigų širdyse.

Smagu, kad malda grįžta 
į vyrų gyvenimus. Privalau 
pabrėžti, kad vyrai stengiasi 
bendrauti nuoširdžiai, pagar-
biai, 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 stebi-
na, kad 30 vyrų balsu, drau-
ge meldžiasi ir gieda, o kiek 
vėliau ir dalinasi savo įžval-
gomis, sukeltomis Šv. Rašto, 
pamokslo ir paskaitos.

Susitikimo tema buvo pa-
sirinkta 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 kalba-
ma apie Jėzaus ir apaštalo Jo-
no draugystę. Šv. Jonas buvo 
toks Draugas, kuris nuo savo 
draugo nepasitraukė net ta-
da, kai tas buvo „išstatytas“ 
ant didžiausio „gėdos stul-

po“. Šventasis Raštas šlovi-
na draugystę ir giria ją už jos 
naudingumą sielos išganymui 
ir kasdienybei.

Paskaitos metu buvo kalba-
ma apie tikros – geros drau-
gystės keletą bruožų: 

1. Atvirumą, kuris augi-
namas iš maldos už Draugą, 
paslapties saugojimo, Draugo 
neapkalbėjimo bei neįtarinėji-

mo, o pasitikėjimo; 
2. Gebėjimą įsiklausyti ir 

pasakyti, kurie ugdomi pa-
garbiai sakant kritiką, skai-
tant geras knygas, diskutuo-
jant ir ieškant su Draugais 
išminties, svajojant, nebijant 
(leidžiant sau ir Draugui) nu-
sikalbėti. Dar stebint Draugo 
geras savybes ir jas garsiai į 
akis įvardijant; 

3. Periodišką buvimą kar-
tu, drauge meldžiantis, kal-
bantis, tylint, pramogaujant 
ar dirbant.

Abu Draugai ar keletas tu-
ri dėti pastangų bendravimui, 
nes vienpusis bendravimas 
iš anksto pasmerktas, o fut-
bolas į vienus vartus nežai-
džiamas.

Anot šv. Pranciškaus tikra 
draugystė yra ta, kuri veda 

pas Dievą.
Po paskaitos vyko įžvalgų 

pasidalinimas grupelėse. Ste-
bino temos supratimas, taiky-
mas ne kitiems, o asmeniškai 
sau, nuoširdumas.

Na, ir kaip priklauso vy-
riškai kompanijai, visą dva-
sinį maitinimąsi vainikavo 
sotus avienos plovas. Šlovė 
virėjui!

Mūsų veiklą, Viešpatie, sa-
vo įkvėpimu pradėk ir pagal-
ba lydėk, kad Tu būtum mūsų 
Pradžia ir Pabaiga.

Ir katalikai juokiasi...
Viename vienuolyne vy-

resnysis aiškino Šventąjį raš-
tą ir pamatė, kad vienas bro-
lis miega.

– Aš baigsiu, kai šitas brolis 
pabus, – pasakė jis.

Bet vienas iš brolių pa-
prieštaravo:

– jis prabus, kai tu baigsi.

koją į šventyklą. Ir štai prie 
šventyklos vartų įvyksta Petro 
ir Jono susitikimas su tuo ken-
čiančiu žmogumi, kuris pagal 
ano meto papročius buvo tar-
si visų visuomenės atstumtųjų 
paradigma. Likimo nuskriaus-
to elgetos žvilgsnis susitinka 
su apaštalų žvilgsniais. Petras 
pažvelgia į kenčiantį žmogų 
ir taria: „Sidabro nei aukso aš 
neturiu, bet ką turiu, tą duo-
siu. Jėzaus Kristaus Nazarie-
čio vardu kelkis ir vaikščiok!“ 
(Apd 3, 6).

Petras kalba ne savo vardu, 
bet šaukiasi Jėzaus. Jo vardu 
liepia paralyžiaus sukausty-
tam žmogui keltis. Bažny-
čios tėvai šioje scenoje mato 
žmogaus prikėlimo iš numi-
rusių simbolį: Kristus ištie-
sia žmogui ranką ir prikelia 
jį iš mirties. Pasak popiežiaus 
Pranciškaus, šioje scenoje ma-
tome ir Bažnyčią. Matydama 
kenčiantį žmogų Bažnyčia 
neužsimerkia, nenusuka į ša-
lį savo akių, bet ištiesia jam 
ranką. Bažnyčia žiūri į akis 
kenčiančiai žmonijai, nesta-
to sienų, bet tiesia bičiulystės 
tiltus. „Šioje scenoje matome 
Bažnyčią, kuri yra visų mo-
tina, kuri paima už rankos ir 
pakelia, kuri ne smerkia, bet 
palydi. Jėzus visada mums 
ištiesia ranką, visada nori pa-
dėti mums atsikelti, visada 
nori, kad žmonės pasveiktų, 
kad būtų laimingi, kad sutiktų 
Dievą. Taip ir šiedu apaštalai 
elgiasi su luošu žmogumi: pa-
žvelgia į jį, sako jam: „pakelk 
akis“, tiesia jam ranką, padeda 
atsikelti ir pagydo. Taip Jėzus 
elgiasi su mumis visais. Atsi-
minkime sunkias akimirkas, 
nuodėmes, liūdesio valandas. 
Jėzus yra su mumis ir mums 
sako: „Žiūrėk, aš čia“. Įsikib-
kime į Jėzaus ranką ir leiski-
me, kad jis mus pakeltų.“

Prašykime Tėvą dėkingos 
atminties malonės, sakė po-
piežius baigdamas katechezę.  
Atsiminkime visą meilę, kuria 
buvome apdovanoti, kitiems 
ją liudykime dėkingu šlovini-
mu. Ir neužmirškime, kad kai 
mes ištiesiame ranką kitam 
žmogui ir padedame jam at-
sikelti, per mus jam atsikelti 
padeda Jėzus.  

VATiCAN NEWS

popiežiaus bendroji 
audiencija:  

nesmerkime,  
padėkime atsikelti
Po daugiau kaip mėnesio 

pertraukos trečiadienį vėl įvy-
ko popiežiaus bendroji audi-
encija. Kalbėdamas šešiems 
tūkstančiams joje dalyvavu-
sių piligrimų Pranciškus tęsė 
birželį pradėtą katechezių ci-
klą apie Apaštalų darbus. Šį 
trečiadienį buvo kalbama apie 
pirmą Jėzaus mokinių padary-
tą stebuklą – luošo žmogaus 
pagydymą.

Iš Apaštalų darbų knygos 
žinome, kad Jėzaus mokiniai 
skelbė Evangelija ne tik žo-
džiu, bet ir konkrečiais dar-
bais, kurie patvirtino jų skel-
bimo tikrumą, sakė popiežius. 
Tai vadinamieji „stebuklin-
gi ženklai“, patvirtinantys ir 
apaštalų žodžių tikrumą, ir tai, 
kad jie kalba ir veikia Kris-
taus vardu.

Trečiajame Apaštalų darbų 
knygos skyriuje randame pir-
mojo tokio stebuklingo ženklo 
aprašymą. Petras ir Jonas ėjo 
melstis į Jeruzalės šventyklą – 
Izraelio tautos tikėjimo židinį, 
su kuriuo glaudžiai buvo susi-
ję ir pirmieji krikščionys. Kny-
gos autorius Lukas netgi nuro-
do tikslų laiką: buvo devinta 
valanda, tai yra trečia valanda 
po pietų – kasdieninių aukų at-
našavimo šventykloje valanda 
ir Kristaus aukos ant kryžiaus 
valanda. Prie šventyklos var-
tų apaštalai sutiko elgetaujantį 
nuo gimimo luošą vyrą. Tokie 
žmonės buvo laikomi nubaus-
tais už tėvų arba protėvių nuo-
dėmes. Mozės įstatymas žmo-
nėms su negalia draudė šven-
tykloje aukoti aukas; jiems 
netgi buvo draudžiama įkelti 
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graikijoje rasta negyva mokslininkė
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 žaibas susprogdino tualetą
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. NG

Lietuvybė puoselėjama ir anapus sienos Nuskambėjo finaliniai 
septintosios Birštono 
menų akademijos akordai

Kristina
BElENAVIČIENĖ

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

Projekto sumanytoja kom-
pozitorė, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos profesorė 
Audronė Žigaitytė-Nekrošie-
nė pradėdama renginį sakė, 
kad širdyje susipynę dvejopi 
jausmai: liūdesys, kad viskas 
baigiasi, ir džiaugsmas, kad 
Birštono vasaros menų aka-
demija visada šiltai priimama 
rūpestingų miesto merės Ni-
jolės Dirginčienės, Kultūros 
centro direktoriaus Zigmo 
Vileikio, Birštono meno mo-
kyklos direktorės Laimutės 
Raugevičienės. Organizato-
rė išdavė žiūrovams paslaptį, 
kad jau planuojama aštuntoji 
akademija. Profesorė Audro-

nė Žigaitytė-Nekrošienė pri-
minė, jog šiais metais minime 
kompozitoriaus Eduardo Bal-
sio šimtąsias gimimo metines 
ir Stanislovo Moniuškos (jis 
yra tapęs nacionaliniu Len-
kijos kompozitoriumi) dviejų 
šimtų gimimo metines. Pager-
biant S. Moniušką iškilmingas 
akademijos uždarymas buvo 
pradėtas jo valsu „Pogulian-
ka“, kurį atliko smuikininkų 
ansamblis, fortepijonu akom-
ponavo koncertmeisterė Auš-
ra Banaitytė. Smuikininkus 
visą savaitę rengė nenuilstan-
ti muzikos mokytoja ekspertė 
Nijolė Prascevičienė, Estijos 
styginių instrumentų peda-
gogų asociacijos prezidentas 
Kaido Valija, svečias iš Izra-
elio EckartLorenzen.

Projekto organizatorė kal-
bėjo, kad šiais metais „atsky-
rė“ didžiąją akademiją nuo 
mažosios, nes mažųjų daly-
vių buvo kai niekada daug. Ji 

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

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

Vienas iš sėkmingiausių to-
kių projektų yra Lietuvos kul-
tūros tarybos, Kultūros minis-
terijos ir Birštono savivaldy-
bės remiamas projektas „Po 
žvaigždėtu vasaros dangum. 
Literatūriniai vakarai Biršto-
ne“, vykstantis jau devintus 
metus.

Šiemet šis projektas per-
žengė Lietuvos sieną ir tapo 
tarptautiniu, pakviesdamas 
ir Lenkijos Punsko valsčiaus 
gyventojus iš arčiau pažinti 
lietuvišką poeziją. 

Bendradarbiaujant su „Auš-
ros“ leidykla, rugpjūčio 4-ąją 
Punsko valsčiaus bendruome-

nei buvo surengta poezijos ir 
muzikos popietė „Lemties ir 
meilės dainos“ pagal Nacio-
nalinės premijos laureato Jo-
no Strielkūno eiles.

Į Punską vyko Birštono vie-
šosios bibliotekos direktorė 
Alina Jaskūnienė, darbuoto-
jos Ledina Tamošiūnienė ir 
Violeta Bajorienė, o Punske 
prie jų prisijungė ir žinomi 
aktoriai Dalia Jankauskaitė ir 

Pijus Ganusauskas bei džia-
zo virtuozas, saksofonininkas 
Vytautas Labutis.

Važiuodami į Punską pake-
liui sustojome Seinų miestely-
je, aplankėme Seinų baziliką, 
vyskupo Antano Baranausko 
kapą, stebuklingą Švč. Mer-
gelės Marijos paveikslą.

Atvykę į Punską nustebo-
me, kiek daug čia gyvena lie-
tuvių – visi kalba lietuviškai, 
daug žmonių dalyvauja šv. 
Mišiose. Beje, sekmadieniais 
jų būna net trejos dvejos lie-

tuvių kalba ir 
vienos – lenkų 
kalba. Sekma-
dienį, kai lan-
kėmės Punske, 
tikintiesiems 
buvo pristaty-
tas naujas ku-
nigas, atkel-
tas iš Kaišia-
dorių vysku-
pijos. Naują-
jį kunigą labai 
gražiai sutiko 
ir pasveikino 
Punsko para-
pijiečiai. 

Po šv. Mišių 
nemažas būrelis bendruome-
nės narių dalyvavo poezijos 
popietėje „Lemties ir meilės 

dainos“, skirtoje poeto Jono 
Strielkūno atminimui. 

J. Strielkūnas pelnytai lai-
komas vienu žymiausių XX 
amžiaus antrosios pusės lietu-
vių lyrikų. Daugelis jo sukurtų 
eilėraščių tapo liaudies daino-
mis, o tai liudija jo kūrybos iš-
liekamąją vertę. 

Poezijos popietės metu ak-
torė D. Jankauskaitė skaitė J. 
Strielkūno eiles, daugiausia 
apie gamtą ir sąryšį su žmo-
gų, apie jo dvasinį pasaulį bei 
išgyvenimus, didžiulę meilę 
savo šaliai, savo Lietuvai. Mu-
zikantai V. Labutis ir P. Ganu-
sauskas  atliko poeto tekstais 
parašytas dainas.

Punskiečiams patiko poe-
zijos ir muzikos popietė, nes 
jie gal ir nebuvo girdėję gyvai 
atliekamų J. Strielkūno kūri-
nių. Tai buvo puiki proga pri-
siliesti prie vieno lyriškiausių 
lietuvių poetų kūrybos.

„Džiaugiamės galimybe 
svečiuotis Punske, kuriame, 
patyrėme, gyvena itin drau-
giški, šilti, savo protėvių kal-
bą ir kultūrą, tradicijas puose-
lėjantys tautiečiai. Dėkojame 
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puslaidininkių pardavimai pasaulyje pirmąjį 
pusmetį smuko daugiau kaip dešimtadaliu
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.

Aštrėjant ginčui dėl Kašmyro pakistanas 
išsiunčia indijos pasiuntinį ir įšaldo prekybą
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.

REKLAMA

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

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

Just. Marcinkevičius ir jo 
žodžiai paminklinėse VU du-
ryse įamžinti šalia svarbiau-
sių Lietuvos kultūros įvykių ir 
žmonių.Durų viduryje – uni-
versiteto akcentas – herbas, po 
juo užrašas – „Pirmajai lietu-
viškai knygai – 1547–1997“.

Knyga, raštas ir gimtoji kal-
ba – kriterijai ir akcentai, kurie 
jungė ir tebejungia dvi mūsų 
krašto asmenybes, protus ir 
šviesulius prof. Joną Kaz-
lauską ir poetą Justiną Mar-
cinkevičių. Iš abipus Nemu-
no, iš „Žiburio“ gimnazijos į 
Vilniaus universitetą – į pačią 
didžiausią ir aukščiausią savo 
svajonių viršukalnę. O iš ten 
– į kalbos kelią, į tautą, į Lie-
tuvą – nuo pradžių pradžios, 
nuo pagonybės iki šiandienos 
sąvokos, kas esame, kas buvo-
me ir kuo išliksime.

Edukacinę kelionę po Vil-
niaus universitetą pasiūlė tra-
dicinės išvykos į Vilnių liepos 
31 d., prof. Jono Kazlausko 
gimtadienio išvakarėse, inici-
atorius LR Seimo narys An-
drius Palionis. Kelionės į Vil-
nių metu pirmiausia aplanko-
me žymių kraštiečių amžino 
poilsio vietas Saulės ir Anta-
kalnio kapinėse, pagerbiame 
jų atminimą žvakelės šviesa, 
šiltu prisiminimo žodžiu, mal-
da ir gėlės žiedu. Kaskart am-
žino poilsio vietose viliamės 
susitikti ir su Vilniuje gyve-
nančiais kraštiečių giminai-
čiais. Šiemet Saulės kapinėse 
mus pasitiko prof. Jono Kaz-
lausko dukra Eglė Kazlaus-
kaitė-Danielienė.

Prisilietimas prie J. Kaz-
lausko ir Just Marcinkevičiaus 
atminties – tai ne tik ryšys su 
istorija. Tai, kaip sakė mūsų 
gidė edukacijos po VU metu 
apie poetą Just. Marcinkevi-
čių, – procesas. Jis nesibaigia 

žmogaus išėjimu iš gyvenimo, 
jis vyksta mūsų santykyje su 
atmintimi, palikimu, įsiparei-
gojimu. Jeigu Just. Marcin-
kevičiui lemta išlikti gyve-
nimo procesu, tuomet prof. 
J.Kazlauską vertėtų įvardinti 
augimu, o abiejų kraštiečių, 
klasės ir gyvenimo draugų, 
bendrą gyvenimo tikslą – lie-
tuvių kalbos gyvenimu. Didis 
gyvenimo troškimas, tikslas 
ir viltinga jaunystės svajonė 
abiem gimė mažame Lietu-
vos kaimelyje, Matiešiony-
se, kur gamta tarsi susilieja 
su žmogumi. Stiprus mokslo 
troškimas, nuostabūs vasa-
ros vakarai ant šieno klojime 
Matiešionyse, Jono Kazlaus-
ko tėviškėje, abu gimtosios 
kalbos sargybinius nerašytais 
priesaikos žodžiais palaimi-
no ir įpareigojo eiti gimtosios 
kalbos keliu. 

Vilniaus universitete klau-
sydamiesi Martyno Mažvy-
do „Katekizmo“ išsaugojimo 
istorijos, daugelis pirmąkart 
išgirdome unikalią knygos 

gyvenimo istoriją. Ypatingos 
sąlygos knygos išsaugojimui, 
priežiūra padėjo pirmajai lie-
tuviškai knygai išgyventi be-
veik penkis šimtus metų. Šį 
labai vertingą kalbos ir rašto 
eksponatą galima pamatyti 
VU kartą per metus, vieną die-
ną. Liesti griežtai draudžiama, 
nes tai pakenktų knygai. Liku-
sią savo gyvenimo dalį knyga 
leidžia saugykloje, kur jai su-
darytos ypatingos temperatū-
ros, slėgio, drėgmės santykio 
sąlygos. Iš 200 pirmosios lie-
tuviškos knygos egzemplio-
rių yra išlikę tik du. Vieną iš 
jų saugo VU biblioteka, an-
trąjį – Torunės (Lenkija) bi-
blioteka.

Pirmosios knygos aude-
klas, ant kurio buvo spaus-
dinamas lietuviškas raštas, 
dailininko A.Kmieliausko 
freskų kompozicija papuoš-
tos rektoriaus aulos sienos ir 
lubos,vaizduojančios keturis 
metų laikus ir įvairias paros 
dalis, simboliškai susijusias 
tarpusavyje – visa tiesiogiai 

siejasi su gamta. Kaip žmo-
gaus gyvenimas. Darbų ir 
virsmo ritmu metų laikų ka-
ruselėje. Nesibaigiantis ju-
dėjimas į viršukalnę, į savo 
siekį, tikslą. Kai apsilanko-
me Saulės ir Antakalnio ka-
pinėse, mus pasitinka žymūs 
kraštiečiai – Jonas ir Justinas 
– kalnelyje, tarsi savo kelio 
pusiaukelėje į kalną. Iš Prie-
nų ir Birštono krašto nuve-
žame pagarbą, prisiminimą ir 
padėką. Parsivežame daugiau. 
Parsivežame savo pačių išliki-
mą – įsipareigojimą gimtinei 
ir kalbai. O rugpjūčio 1 d. pro 
piliakalnį skubame į prof. Jo-
no Kazlausko gimtinę, į gim-
tosios kalbos atlaidus Matie-
šionyse, kur gimtinės dangus 
aukštas ir žmogaus, ir gervių 
skrydžiui. Šioje vietoje vi-
siems žmonėms suteikta ga-
limybė pajusti gimtosios kal-
bos šaknis, įkvėpti gimtinės 
grožio ir meilės, rašyti  Lietu-
vą ir jos istoriją gimtąja lietu-
vių kalba.

Valė Petkevičienė 

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 redak-
toriui Sigitui Birgeliui už sve-
tingą priėmimą draugystę“, 
– sakė Birštono viešosios bi-
bliotekos direktorė.

Punskiečiai pasakojo apie 
savo gyvenimą, apie tai, kad 
jie turi savo licėjų, kur kalba-
ma ir mokomasi lietuviškai, 
kad Punske yra lietuviškas 
vaikų darželis ir visos kitos 
įstaigos. Tačiau visi mokiniai 
moka ir valstybinę lenkų kal-
bą ir dėl to nekelia jokių pro-
blemų. 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 moky-
klas, kiti – į lenkiškas. Kalbos 
barjero nėra, nes žmonės, tu-
rintys čia savo istorines šaknis, 
istorines žemes, nedaro jokių 
tragedijų dėl kalbų prioritetų.

Kaip pasakojo viršaičio pa-
vaduotojas, Punsko valsčiaus 
taryboje jokių partijų nėra – 

Lietuvybė puoselėjama ir 
anapus sienos yra 3 lenkai ir 12 lietuvių, nes 

valsčiaus gyventojų skaičius 
labai panašus kaip Birštone, 
apie 4800.

Kaip jau supratote, Punsko 
valsčiau lietuviai turi ir savo 
laikraščius, ir naujienų por-
talus lietuvių kalba. Šiose ži-
niasklaidos priemonėse bus 
parašyta ir apie birštoniečių 
renginį.

Su punskiečiais susitarta ir 
dėl dailininkės Vilijos Čiapai-
tės parodos, kuri numatoma 
rugsėjo mėnesį.

Tad atrodo, kad birštoniečių 
gražūs ryšiai su punskiečiais 
tęsis, nes jau ir anksčiau Birš-
tone lankėsi punskiečių savi-
veiklos teatras, o jų biblioteki-
ninkė Marytė Malinauskienė 
turi ir asmeninių ryšių.

Susitikimas ir pokalbiai vė-
liau buvo pratęsti pietaujant 
restorane „Rūta“. Pasirodo, 
turime apie ką pasikalbėti, 
pasidalinti gyvenimiška pa-
tirtimi, taip pat ir pasiklausy-
ti muzikos bei poezijos, kuri 
yra dvasios penas tiek mums 
šioje sienos pusėje, tiek šiek 
tiek toliau gyvenantiems tau-
tiečiams.

Gavome labai gražią dova-
ną – šiais metais išleistą kny-
gą, istorijos paveldo metraštį 
apie jotvingių kraštą „Terra 
Jatwezenorum“ lietuvių kal-
ba, kurioje pasakojama Puns-
ko krašto ir kitados lietuviams 
priklausiusių žemių istorija.
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Naftos kainos sparčiai smunka
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.

Madagaskare surasti iš lėktuvo iškritusios 
britų studentės palaikai
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.

REKLAMA

atKelta IŠ 7 p.

Nuskambėjo finaliniai septintosios Birštono menų akademijos akordai

sakė, kad nėra nieko smagiau, 
kaip stebėti dalyvių „augimą“. 
Ir net jeigu visi dalyviai ir ne-
taps žvaigždėmis, tai tikrai 
įgis neįkainojamos patirties ir 
prisiminimų. Pirmoje koncer-
to dalyje žiūrovai turėjo gali-
mybę pasidžiaugti Pauliaus 
Ubarto ir Povilo Ušinskio ins-
trumentiniu duetu, Elzės Sa-
mantos Juraškaitės ir Ugnės 
Naudžiūnaitės dainomis, ma-
žųjų vokalistų ansambliu. 
Septintojoje Birštono vasaros 
menų akademijoje su mažai-
siais vokalistais visą savaitę 
patirtimi dalijosi Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos dės-
tytoja Gintarė Skerytė. Lietu-
voje žinoma įvairaus muziki-
nio žanro repertuaro atlikėja 
šiais metais Birštono vasaros 
menų akademijoje darbuojasi 
pirmą kartą. Gintarė sakė, kad 
visi jos lūkesčiai pasiteisino, 
tiek su vaikais tiek su mokyto-
jais dalijosi žiniomis, šiluma, 
gerumu. Mokytoja dėkoja ko-
legoms už bendrystę, už ben-
dravimą muzikos ir ne muzi-
kos kalba, mokytojoms Ra-
munei Liutvynskienei ir Redai 
Černiauskienei už jų pastan-
gas ir indėlį į pamokėles, Zi-
gmui Vileikiui už „tylią“ ren-
ginių organizaciją. Ypatingai 
Gintarė džiaugiasi pažintimi 
su koncertmeistere Roberta 
Daugėlaite. Dainininkė juo-
kavo, kad netiki, jog viename 
žmoguje gali tilpti tiek talen-
tų, kiek jų turi Roberta Daugė-
laitė (Roberta Daugėlaitė yra 
koncertmeisterė, dainininkė ir 
dailininkė). Pažintimi su šiom 
dviem neeilinėmis moteri-
mis 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 moky-
toją Gintarę.

 Kaip ne kartą teigė Audro-
nė Žigaitytė-Nekrošienė, vie-
na didžiausių vertybių, kurias 
suteikia Birštono vasaros me-
nų akademija, yra bičiulystė. 
Tuo žiūrovai įsitikino stebėda-
mi Birštono meno mokyklos 
mokytojų ir mokinių jungtinio 
ansamblio atliekamą lietuvių 
liaudies dainą „Strazdas“, ku-
riai tiek nedaug trūko iki per-
galės konkurse merės taurei 
laimėti.

Fortepijono kūrinius kon-
certe žiūrovams dovanojo 
jaunieji atlikėjai: Rimgaudas 
Ignotas Daraškevičius, pia-
nistės iš Kinijos Jinhui Wang 
ir Dan Yang Hou, su kuriais 
visą savaitę darbavosi Vy-
tauto Didžiojo universiteto 
Fortepijono katedros vedė-
jas Donaldas Račys. Moky-
tojas Birštono vasaros menų 
akademijoje dalyvauja pirmą 
kartą. Pianistas sako, kad liko 
maloniai nustebintas projekto 
aplinka ir renginiais. Jis sakė, 
kad kartais akademijos užsiė-
mimai išsivystydavo į disku-
siją, virsdavo mini projektais. 
Donaldas kalbėjo, kad per 
savaitę, be abejo, niekas ne-
išmoks nei groti nei dainuoti, 
todėl didžiausias indėlis vis 
tiek yra mokytojų, kurie kas-
dien susitinka su mokiniais. 
Jis pats tikisi, kad buvo nau-
dingas šiam projektui kaip 
„ausis iš šalies“, kad jo reko-
mendacijos ir pastebėjimai pa-
dės dalyviams augti.

Abejingų koncerte nepaliko 
ir vyresniųjų dainininkų Igno 
Česnulevičiaus, Domo Sau-
levičiaus, Dauros Buivytės, 
Evelinos Petrauskas, Char-
lotte Kilhch, Monikos Ku-
činskos kūrinių perteikimas 
ir vokaliniai gebėjimai. Daini-
ninkams talkino koncertmeis-
teriai Justas Čeponis ir Augus-
tinas Eidukonis. Pasak vienos 
iš vokalo mokytojų, dirbusių 
Birštono vasaros menų akade-
mijoje, profesorės Astos Kriš-
čiūnaitės, dainininkui negali-
ma daryti ilgų pertraukų. Jis 
turi dainuoti ir atostogų metu. 
Žymi dainininkė kalbėjo, kad 
šis projektas yra labai nau-
dingas, nes čia galima sutik-

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 tiki-
na, kad jie visi buvo prasmingi 
tiek dalyviams, tiek mokyto-
jams. Vokalo paslaptimis su 
dalyviais taip pat dalijosi ge-
rai žinomas atlikėjas Kristian 
Benedict (Lietuvoje žinomas 
kaip Vaidas Vyšniauskas), ku-
rio balsas jau skambėjo Niu-
jorko „Metropolitan Opera“, 
Vienos valstybės operoje, 
Turino karališkame teatre ir 

kitose žymiausiose pasaulio 
scenose.

Bene labiausiai žiūrovus 
sužavėjo ir daugiausiai aplo-
dismentų vakaro metu sulau-
kė svečių iš tolimojo Izraelio 
Eckart Lorenzen (smuikas) 
ir Batia Steinbock Lorenzen 
(fortepijonas) duetas.

Finalinį renginį vainikavo 
visų vokalistų daina apie mei-
lę muzikai.

Po renginio kalbinta Biršto-
no meno mokyklos mokytoja, 
kuri Birštono menų akademi-
joje dalyvauja nuo jos gyva-
vimo pradžios, kalbėjo, kad 
projektas auga ir plečiasi, į jį 
įsilieja vis daugiau jaunų daly-
vių, atsiranda naujų galimybių 

– šiemet atsivėrė durys smui-
kininkams, pernai buvo gali-
ma mokytis arfos paslapčių. 
Dalyviams ir mokytojams tai 
galimybė pabūti kartu, patirti 
bendrystės džiaugsmą ir ,be 
abejo, nenustoti dainuoti ir va-
saros atostogų metu. Ramunė 
labai džiaugiasi naujomis pa-
žintimis, ji tikina kiekvieną 
kartą kažko išmokstanti pati, 
ką vėliau sėkmingai taiko sa-
vo pamokose.

Kita Birštono meno moky-
klos mokytoja Reda Černiaus-
kienė Birštono vasaros menų 
akademijoje dalyvauja pirmą 
kartą. Mokytoja sakė, kad ge-

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 vy-
resnius muzikantus ir į juos 
lygiuotis. Mokytoja džiaugiasi 
galėjusi gauti atsakymus į rū-
pimus klausimus iš Gintarės 
Skerytės ir negalinti nesižavė-
ti koncertmeisteriais Roberta 
Daugėlaite, Justu Čeponiu ir 
Aušra Banaityte bei jų impro-
vizavimo galimybėmis. Baig-
dama pokalbį, Reda projektui 

palinkėjo pritraukti daugiau 
mokytojų ir mokinių iš kitų 
miestų, sugalvoti kažkokį dar 
vieną renginį, kur galėtų daly-
viai varžytis ir įvairiapusiškai 
atsiskleisti.

Mokiniai ir mokytojai, už-
vėrę septintosios Birštono me-
nų vasaros akademijos duris, 
kiekvienas širdyje parsineš tai, 
kas suvirpino jo sielą, priver-
tė 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...

Gintarė Skėrytė

Roberta Daugėlaitė

Donaldas Račys

Justas Čeponis
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rusijos oficialiosios atsargos šiemet išaugo 
daugiau nei dešimtadaliu
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.

Estijoje sumažinus alkoholio akcizus, jų 
įplaukos išaugo 40 proc.
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 Luščinaitės-
Krinickienės skulptūros 
darbų paroda„Romantika“. 

Šios unikalios parodos ati-
daryme 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 užsie-
nio valstybių. 

Muzikinį foną renginiui 
suteikė Birštono meno mo-
kyklos mokytojų ir mokinių 
koncertas, taip pat Agnės Ba-
liūnaitės, Gusto Grigaro, Ro-
ko Zdanavičiaus, Olgos (mo-
kytojos) ir Jono Zubavičių 
šeimyninis duetas. Austrų ir 
italų kompozitorių kūrinius 
klarnetu atliko Justas Kurti-
naitis, šiuo metu gyvenantis 
Austrijoje.

Kalbėdama apie N. Lušči-
naitės-Krinickienės kūrybą, 
Kauno J. Zikaro memoriali-
nio muziejaus vadovė Rasa 
Ruibienė pastebėjo, kad „ne-
paisant Natalijos kuklumo ir 
santūrumo, kokią matome fo-
tografijoje, ji labai jausminga 
kūryboje. Skulptūra siejama 
su moliu, su žemės stichija. 
Lietuvis ar kuris kitas žmo-
gus supranta, kad žemė žmo-
gaus neišduoda, kiek įdedi, 
tiek ir grąžina, ir dar su kau-
pu. 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 

skulptorė, pasinėrė taip pat į 
žemę augindama gėles“, – kal-
bėjo R. Ruibienė.

Svečiams ir skulptorės du-
krai už originalią parodą dė-
kojo Birštono savivaldybės 
merė Nijolė Dirginčienė, iš-
skirtine paroda džiaugėsi ir 
muziejaus direktorė Vilijeta 
Šalomskienė. O skulptorės 
dukra su žentu dėkojo už gali-
mybę parodyti motinos darbus 
platesnei visuomenei. 

Parodą apžiūrėję žmonės 
įsitikino skulptorės talentin-
gumu. N. Luščinaitės-Krinic-
kienės skulptūros yra nuosta-
biai gražios, lengvos, nuogas 
kūnas pavaizduotas kaip tikras 
meno kūrinys, keliantis pasi-
gėrėjimą. Beje, ši skulptorė 
vienintelė Lietuvoje kūrė tau-
tosakos tema, jos sukurtos fi-
gūros vaizdavo upių tėvą Ne-
muną, Baltiją, Eglę, taip pat 
daugelio dėmesio ir vertinimų 
sulaukusią skulptūrą – Nemu-
no ir Neries santaką. J. Zika-
ro memorialinio muziejaus 
vadovė priminė, kad moterų 
skulptorių Lietuvoje buvo tik 
dvi – Domicelė Tarabildienė ir 
N. Luščinaitė-Krinickienė.

Birštono muziejuje ekspo-
nuojama 13 skulptūrų, o dar 
maždaug tiek yra Orlovų na-
muose. Tik, kaip sakė skulpto-
rės dukra ir patvirtino žentas, 
šios nuostabios skulptūros nie-
kur viešose erdvėse nesuranda 
vietos .

Plačiau apie savo motiną 
ir jos darbus pasakojo dukra 
Aleksandra.

N. Luščinaitė gimė 1905 
metais Kaune. Pirmąjį pasau-
linį karą praleido Rusijoje, o 
1918 metais su tėvais grįžo 
į Lietuvą. Pastebėjus ypatin-

gus mergaitės sugebėjimus ir 
talentą, buvo nutarta ją leisti į 
Menų mokyklą. Ir 1925 me-
tais net ir be egzaminų, vien 
tik pamačius jos darbus, N. 
Luščinaitė buvo priimta į Kau-
no meno mokyklą, kur studi-
javo skulptūrą K. Sklėriaus, 
o vėliau J. Zikaro studijoje. 
1931 metais baigusi Menų 
mokyklą, pradėjo aktyvų kū-
rybinį gyvenimą, dalyvavo 
daugelyje parodų Deja, vėliau, 
po Antrojo pasaulinio karo, 
kai Lietuvą okupavo sovietai, 
Natalijai teko savo kūrybą su-
stabdyti ir užsiimti gėlių augi-
nimu, kuris irgi labai gerai se-

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

savo veiklą užmiršo ilgiems 
dešimtmečiams.

A. Orlovienė dalijosi prisi-
minimais apie motinos kūry-
bos kelią, apie tai, kaip jautėsi 
ir ką veikė, kai negalėjo kurti, 
kaip vėl sugrįžo į savo stichiją 
jau vėlesniais metais ir ką tuo-
met sukūrė.

Parodos atidarymo dalyviai 
turėjo kuo gėrėtis ir džiaugtis – 
švelnios ir moteriškai lengvos 
linijos, šiluma, meilė ir visi ki-
ti geri jausmai apima žiūrint į 
parodos ekspoziciją. 

Tačiau gėrintis kūrėjos dar-
bais kyla ir klausimas, kodėl 
dabar mūsų valdžios žmonės, 
kultūros veikėjai nesiima įver-
tinti ir išsaugoti tokią unikalią 
vertybę, tokius puikius meno 
kūrinius. Juk, pasak skulpto-
rės artimųjų, sunku rasti nišą 
parodoms, o visos skulptūros 
laikomos namuose.

Galima užtikrinti, kad apsi-
lankiusieji šioje parodoje liks 
sužavėti moters sukurtomis 
skulptūromis, kuriose vis-
kas labai tikroviška, idealu, o 
upių tėvas Nemunas taip plė-
šia savo vagą, kad visi kūno 
raumenys įsitempę, visi iki 
vieno matosi. Tai rodo, kad 
skulptorė labai puikiai išma-
nė ir žmogaus kūno anatomiją, 
savo skulptūrose mokėjo ir su-
gebėjo perteikti emocijas, visi 
kūriniai persmelkti ekspresija, 
jausmingumu, kilusiu iš lietu-
viškų sakmių ir padavimų.

Iš tikrųjų, žiūrint į N. Luš-
činaitės-Krinickienės skulp-
tūras labai jautėsi moteriška 
dvasia, prigimtis ir begalinis 
nuoširdumas.

Skulptūrų paroda „Roman-
tika“ Birštono muziejuje sve-
čiuosis iki rugsėjo 4 dienos.

Rimantas Kmita –  lietuvių 
poetas, prozininkas, literatū-
ros kritikas, humanitarinių 
mokslų daktaras. 

Šiuo metu dirba Lietuvių li-
teratūros ir tautosakos institu-
te, publikuoja eseistiką kultū-
rinėje spaudoje. Nuo 2010 m. 
– Lietuvos rašytojų sąjungos 
narys. Pirmoji poezijos „Ne-
kalto prasidėjimo: eilėraščiai“ 
knyga gavo Zigmo Gėlės lite-
ratūrinę premiją. 

Pirmasis romanas „Pietinia 
kronikas“ pelnė Jurgos Iva-
nauskaitės vardo premija ir 
2018 metais tapo metų knyga 
suaugusiųjų kategorijoje.

Š knyga lyg laiko maši-
na grąžina skaitytoją į 1993-
1996 m., kai atkurta valstybė 
žengė pirmuosius žingsnius, 
o pagrindinis romano veikė-
jas brendo. Pirmosios kelio-
nės į vakarus, reketas, Džor-
danos Butkutės, BIX koncer-
tai, „Chicago Bulls“ striukės, 
bandymai verslauti,  viltys, 
pirmieji lietuviški pinigai su 
žvėriukais ir to meto moky-
tojų padėtis – lyg viskas bu-
vo vakar. 

Knyga primena tokias to 
meto detales, kurios jau pa-
mirštos, tačiau iš šiandieni-
nės perspektyvos atrodo ko-
miškai – tarkime, kriminalų 
skiltis laikraštyje, kurioje nu-
rodomas ne tik įvykio daly-
vio vardas ir pavardė, tačiau 
net ir gyvenamosios vietos 
adresas. 

Kalbant apie juoką, skai-

tant knygą jo netruks ne tik 
dėl šiauliečių tarmės išskir-
tinumo, 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 skaičiu-
sių Pietinia kronikas atsiras 
prieštaraujančių teiginiui, 
kad tai yra labai linksmas ro-
manas. 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 au-
torius ne juokauja ar juokina, 
o meistriškai, nepažeisdamas 
siužeto organiškumo, dėlioja 
lyg ir savaime atsirandančio 
juoko spąstus, keisdamas, pa-
gal situaciją, humoro žanrus 
– vienur šiurkštesnis stand-
upas, kitur – klasikinis sitko-
mas, arba – mano favoritinis, 
ne veiksmo, o situacijų ir bū-
senų juokingumas.“

Nepaisant aiškios komiš-
kos 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, nuo-
taikingą ir atvirą diskusiją 
su knygos autoriumi Ri-
mantu Kmita apie vakar, 
šiandieną, o gal net ir ry-
tojų. 
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 
Šventadienio mintys 07:30 Klau-
simėlis 08:00 Gyventi kaime gera 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite 09:00 Brolių Grimų pasakos. 
Šešetas traukia per pasaulį 10:00 
Gustavo enciklopedija 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 
Mūsų gyvūnai 12:00 pasaulio 
dokumentika. Mėlynoji planeta 
2.Koraliniai rifai 12:55 pasaulio 
dokumentika. Namibo dykumos 
karalystė 13:50 Mis Marpl 4/3 s. 
Kodėl nepaklausė evans? 15:25 
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno 
loto“.” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Istorijos detektyvai 16:45 Savaitė 
su „Dviračio žiniomis“.” 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai 18:00 Duokim 
garo! 19:30 Savaitė 20:25 Loteri-
jos „Keno loto“ ir „Jėga“.” 20:30 
panorama 20:52 Sportas. Orai. 
21:00 premjera. laisvės kaina. 
Sąjūdis 22:50 Melo išradimas 
00:30 Miestiečiai  02:20 Klausi-
mėlis 02:35 pasaulio dokumen-
tika. Mėlynoji planeta 2. Koraliniai 
rifai 03:25 pasaulio dokumentika. 
Namibo dykumos karalystė  04:20 
Mis Marpl 4/3 s. Kodėl nepaklau-
sė evans? 

 
06:25 tomas ir Džeris (64,65,66) 
06:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 
(25) 07:20 “Nickelodeon” valanda. 
Sveiki atvykę į “Veiną” (10) 07:45 
Monstrai prieš ateivius (8) 08:15 
Riterių princesė Nela (14) 08:45 
tomo ir Džerio pasakos (5) 09:10 
Ogis ir tarakonai (3) 09:30 KINO 
pUSRYČIaI Džimis Neutronas. 
Genialus berniukas 11:15 Gy-
venimas ant ratų 13:20 Rembo 
sūnus 15:15 Fantomas 17:20 
Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 Geležinis 
žmogus 21:55 Nežinomas 00:10 
Kaulinis tomahaukas 02:25 ponas 
ir ponia Smitai 

TV3
06:15 televitrina 34 06:30 Elena 
iš avaloro 1/6s.  07:00 Keršytojų 
komanda 1/51s. 07:30 Aladinas 
1/111s.  08:00 Elena iš Avaloro 
1/7s. 08:30 Kempiniukas plačia-
kelnis 1/107s. 09:00 Simpsonai 
12/16s. 09:30 Ūkio šefas 1/11s. 
10:00 Keliauk išmaniai 1/7s. 
10:30 Bibliotekininkai 4/5s. 11:30 
Aštuonkojis Dipas 13:15 Gerbėja 
15:05 princas ir aš 17:25 Už Kau-
kazo 1/2s. 18:30 tV3 žinios 223 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 223 19:30 Naktis muzieju-
je. Kapo paslaptis 21:25 purvini 
pinigai 23:35 Nesunaikinamieji  
01:35 Mačetė žudo  03:30 pur-
vini pinigai

06:30 lietuvos galiūnų čempiona-
to finalas 07:30 Džiunglių princesė 
Šina (30) 08:30 Tauro ragas 09:00 
Geriau vėliau, negu niekada (5) 
10:00 Geriausi šuns draugai (12) 
10:30 Gamtos stebuklas. Našlai-
čiai (4) 11:40 ekstremalūs išban-
dymai (6) 12:10 Būk ekstremalas 
(14) 12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal (6) 13:40 policijos 
akademija (20) 14:40 ekstrasensų 
mūšis (2) 17:15 Muchtaro sugrįži-
mas. Naujas pėdsakas (19) 18:20 
pavojingi kaimynai (4) 19:30 Šuo 
(15,16) 21:50 Juodasis sąrašas 
(9) 22:50 Karo vilkai. likvidato-
riai VI (8) 00:00 Įkaitų krizė 01:40 

Demonų miškas  lietuvos ryto 
tV  07:03 programa 07:04 tV 
parduotuvė 07:20 „Gluchario-
vas“(2/39) 08:30 Kaimo akade-
mija 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 pa-
saulyje 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. Krimi-
nalinės paslaptys su K. Krivicku 
22:30 Žinios 22:58 Orai 23:00 
laikykitės ten 00:05 „Inspekto-
rius luisas“(5/3) 02:15 „Rojus“(8) 
03:00 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. Kri-
vicku 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 Ame-
rikos 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 San-
dėlių karai 6/3,4s. 18:00 Ameri-
kos 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 pava-
ra 19/1906s. 23:55 Neištikimybė 
(kart.) 01:50 Beždžionių planeta 
03:50 Amerikietiška siaubo isto-
rija 4/6s. 04:45 lujis 5/2s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Žagarės vyšnių fes-
tivalis 2016 „Viskas yra gerai“. 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 07:45 Kultūrų kryžke-
lė. Menora 08:00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 08:30 Mažes-
nieji broliai. pranciškonų kelias 
Lietuvoje 09:00 Vilniečiai. Kęstu-
tis Makariūnas 09:30 Euromaxx 
10:00 Nežinoma Čekijos lietuva. 
ar Vytautas buvo Čekijos kara-
lius?  10:30 atspindžiai. paveldo 
kolekcija. 11:00 7 Kauno dienos 
11:30 linija, spalva, forma 12:00 
lietuva mūsų lūpose 12:30 Neri-
botos žmogaus galimybės 13:00 
Stop juosta 13:30 „Eurovizija 
2019“ 15:30 Saros muzika. Šiuo-
laikinė klasika  15:45 Šventadienio 
mintys 16:10 Mokytojų kambarys 
16:35 Mokslo sriuba 17:05 Varto-
tojų kontrolė 18:00 Kultūringai su 
Nomeda 18:55 Dauntono abatija 
4  20:30 panorama  20:52 Spor-
tas. Orai 21:00 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda Kazlaus 21:55 
tarptautinis Klaipėdos violončelės 
festivalis 2019. Vien tik Vivaldi. 
22:55 Kino žvaigždžių alėja. Gy-
venk ir leisk mirti 00:55 Antikvaria-
to paslaptys. Žudanti aistra  02:20 
Kristupo vasaros festivalis 2016. 
Uždarymo koncertas 03:15 Do-
kumentinis filmas „2belt. Kartu 
Amerikoje“ 04:00 Stop juosta  
04:25 Mokytojų kambarys  04:50 
Mano tėviškė. Jonas Basana-
vičius ir Mykolas Biržiška 05:05 
Vartotojų kontrolė 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8  11:10 Komisaras Reksas 
16  12:00 Beatos virtuvė 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno loto“.” 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 laba diena, lie-
tuva 16:40 premjera. ponių rojus  
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Klauskite daktaro 19:30 Vartoto-
jų kontrolė 20:25 Loterija „Keno 
loto“.” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 Na-
cionalinė ekspedicija „Dniepru 
per Ukrainą“.” 22:30 Dviračio ži-
nios 23:00 Kostiumuotieji 4/16 s. 
23:43 Kostiumuotieji 5/1 s. 00:30 
Klausimėlis 01:00 lRt radijo ži-
nios 01:05 Savaitė 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dak-
taro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo 
žinios 04:05 Komisaras Reksas 
16 05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus

 
06:05 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 paskolin-
ta meilė 14:00 Našlaitės 15:00 
Svajoklė 16:00 labas vakaras, 
Lietuva 17:30 Bjaurusis ančiukas 
Niujorke 18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su 
Rūta 21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 Orai 22:28 telefoninė lote-
rija 1634 22:30 Baudėjas. Karo 
zona  00:10 Kaulinis tomahaukas  
02:25 ponas ir ponia Smitai    

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3/43s. 06:55 
Simpsonai 22/21,22s.  07:55 
Ūkio šefas 1/11s.  08:20 Mais-
to kelias 2/7s. 08:55 Meilės 
sūkuryje 3127 10:00 paslap-
tingas gyvenimas 1/25,26s. 
12:00 Svotai 6 13:00 pažadė-
toji 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 krepši-
nio rungtynės. lietuva - Serbija 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 127 
22:22 tV3 sportas 1 22:27 tV3 
orai 127 22:30 Hitmanas. agen-
tas 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 praga-
ro virtuvė 08:15 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 09:15 Teisingumo 
agentai 10:15 Kobra 11:15 Eks-
trasensų mūšis 13:50 pragaro 
virtuvė 14:50 Sudaužytų žibintų 
gatvės 15:55 Teisingumo agen-
tai 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
18:30 Mentalistas 19:30 Akloji 
zona 20:30 Kvailiai šėlsta 21:00 
Tikras išbandymas  23:15 Drąsi-
aširdis  00:00 Įkaitų krizė  01:40 
Demonų miškas 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Krepšinio pasau-
lyje su V 07:00 Šiandien kimba 
08:00 Ant bangos 09:00 Laikyki-
tės 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 mergi-
nos“(1/4) 15:00 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 16:00 Re-
porteris 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 Ne-
to”(2/31) 21:30 „pamiršk ma-
ne”(1/61,62) 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:25 Orai 23:27 
Rubrika„Verslo genas” 23:30 Lai-
kykitės ten su andriumi tapinu 
00:30 „Gluchariovas“(2/46) 01:35 
„Šeimininkė“(1/8) 02:35 „Bruto ir 
Neto”(2/31) 03:00 „pamiršk ma-
ne”(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 Rezi-
dentai 4/40,41s.  09:30 Topmo-
deliai 20/2016s.  10:30 Simp-
sonai 17/7,8s. 11:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/141,142s.  
12:30 Mikė 2/3,4s.  13:30 Gel-
bėtojai 2/13s.  14:30 Televitri-
na 13 15:00 Skorpionas 2/21s. 
16:00 CSI kriminalistai 10/1004s. 
17:00 Univeras. Naujas ben-
drikas 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 him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „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 Neri-
botos žmogaus galimybės 08:45 
Vienuolynų kelias lietuvoje 09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 Sa-
vaitė 12:55 Dauntono abatija 4  
15:40 Detektyvė Miretė  15:50 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
16:05 premjera. leksė ir lotė 
– šauniosios detektyvės dvynu-
kės  16:30 laba diena, lietuva 
18:00 Mokslo ekspresas 18:15 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2.  
19:00 Mano tėviškė. Mamertas 
Indriliūnas. 19:15 Kurdų ryžtas  
20:10 Kultūros diena. 20:30 pa-
norama 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 festiva-
lis „Vilnius Jazz 2016“ 02:20 Me-
lo išradimas 03:55 Tyli Madrido 
nakties muzika. Groja Klaipėdos 
kamerinis orkestras 04:40 Mokslo 
ekspresas 04:55 Kultūrų kryžke-
lė. Vilniaus sąsiuvinis 05:15 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi 2.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8  11:10 Komisaras Reksas 
16 12:00 Stilius 13:00 Klauskite 
daktaro 13:58 Loterija „Keno Lo-
to“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 laba diena, lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus  17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai  18:00 tV žai-
dimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 Klaus-
kite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai 
20:25 loterija „Keno loto“.” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lo-
terija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrai-
ną“.” 22:30 Dviračio žinios 23:00 
Kostiumuotieji 5/3 s.  00:30 Klau-
simėlis 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 ko-
dėl?“ 03:30 Dviračio žinios 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Komisa-
ras Reksas 16  05:00 LRT radijo 
žinios 05:10 ponių rojus

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 08:00 Vol-
keris, teksaso reindžeris 09:50 
Mirtis rojuje 10:55 Kandisė Re-
nuar 12:00 Neklausk meilės vardo 
13:00 paskolinta meilė 14:00 Naš-
laitės 15:00 Svajoklė 16:00 Labas 
vakaras, lietuva 17:30 Bjaurusis 
ančiukas Niujorke 18:30 Žinios 
19:20Sportas 19:27 Orai 19:30 
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Va-
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 Mirtinos 
žaizdos  00:35 Juodasis sąrašas 
01:30 Nežinomas  

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių 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 spor-
tas 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 praga-
ro virtuvė 08:20 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 09:20 Teisingumo 
agentai 10:20 Kobra 11:20 Eks-
trasensų mūšis 13:50 pragaro 
virtuvė 14:50 Sudaužytų žibintų 
gatvės 15:55 Teisingumo agen-
tai 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
18:30 Mentalistas 19:30Akloji 
zona 20:30 Kvailiai šėlsta 21:00 
Sergėtojas   22:50 Tikras išban-
dymas  01:15 Juodasis sąrašas 
02:00 Karo vilkai. likvidatoriai VI 
02:50 Akloji zona

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Kaimo akademi-

ja 07:00 „Gluchariovas“(2/41) 
08:00 Reporteris 08:50 Sportas 
08:58 Orai 09:00 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 10:00 „Ro-
jus“(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 mergi-
nos“(1/5) 15:00 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tie-
siogiai 16:58 Orai 17:00 „Glucha-
riovas“(2/47) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55 
„Šeimininkė“(1/9) 20:00 Repor-
teris 20:23 Sportas 20:30 Lietuva 
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 „Bru-
to 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 ma-
ne” (1/63,64) 03:40 laikykitės ten 
04:30 laikykitės ten su andriumi 
Tapinu 05:20 „Rojus“ (20)  

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai 10/1004s.  07:30 Skor-
pionas 2/21s. 08:30 Reziden-
tai 4/42s.  09:00 Nuo amato iki 
verslo 5/12s.  09:30 Topmodeliai 
21/1s. 10:30 Simpsonai 17/9,10s. 
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 
2/143,144s.  12:30 Mikė 2/5,6s.  
13:30 Gelbėtojai 2/14s.  14:30 
televitrina 13 15:00 Skorpionas 
2/22s. 16:00 CSI kriminalistai 
10/1005s. 16:55 Univeras. Naujas 
bendrikas 2/145,146s. 18:00 Mi-
kė 2/7,8s. 19:00 Gelbėtojai 2/15s. 
20:00 Rezidentai 4/43s. 20:30 
Žinios 160 20:58 Orai 37 21:00 
transporteris 2 22:40 aukščiausia 
pavara 19/1905s. 00:05 pėdsakai 
1/122s. 01:00 Svieto lygintojai 
2/13s. 01:50 Gaudynės 1/4s.  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2016“. 07:15 
Mano tėviškė. Mamertas Indriliū-
nas 07:30 Detektyvė Miretė  07:40 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 
leksė ir lotė – šauniosios detek-
tyvės dvynukės 08:15 Lietuvos 
mokslininkai. Chemikas Rimantas 
petras Venskutonis 08:45 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 09:15 Labas 
rytas, lietuva 12:00 Mano tėviškė. 
Balys Sruoga. 12:15 Gimę tą pa-
čią dieną 13:10 „eurovizija 2019“ 
(kart.) 15:10 Saros muzika. Šiuo-
laikinė klasika  15:25 .formatas. 
poetė elena Karnauskaitė 15:40 
Detektyvė Miretė  15:50 pašė-
lę Blinkio Bilo nuotykiai 16:05 
premjera. leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės  16:30 
laba diena, lietuva 18:00 Mokslo 
ekspresas 18:15 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 2.  19:00 Mano tėviš-
kė. Balys Sruoga.  19:15 Svajonės 
apie Naująjį pasaulį. europiečių 
emigracijos istorija  20:10 Kultū-
ros diena 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 
21:30 Kalnų istorijos.Vilkų tarpe-
klio paslaptis  23:00 Wajda. Kino 
pamoka  00:35 Dabar pasaulyje 
01:05 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016“ 02:00 Apsime-
tėliai 03:40 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus 04:35 Neži-
noma Čekijos lietuva. ar Vytautas 
buvo Čekijos karalius?  05:00 Kul-
tūrų kryžkelė. Menora 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo!  
07:30 Kelias 07:45 Krikščionio 
žodis 08:00 aRtS21 08:30 Ma-
žesnieji broliai 09:00 Mano ma-
ma gamina geriau! 10:00 Į svei-
katą! 10:30 Meno ritmai  11:00 
pradėk nuo savęs 11:30 Jules 
Massenet. Opera „Manon” 
00:55 antikvariato paslaptys. 
Žudanti aistra 02:20 Kristupo 
vasaros festivalis 2016. Užda-
rymo koncertas 03:15 Doku-
mentinis filmas „2belt. Kartu 
amerikoje” 04:00 Stop juos-
ta 04:25 Mokytojų kambarys 
04:50 Mano tėviškė. Jonas Ba-
sanavičius ir Mykolas Biržiška 
05:05 Vartotojų kontrolė
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Dviračio žinios 
06:30 Žolinė. 2000 m. 07:00 
Klausimėlis 07:25 Klausimė-
lis 07:40 Bitė Maja. Filmas  
09:05 premjera. Bitė Maja. 
Medaus žaidynės  10:30 Ro-
žinė pantera  12:00 Žolinės 
atlaidai pivašiūnuose. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija. 
13:48 loterija „Keno loto“.” 
13:50  patv i r t in ta bučin iu  
15:15 Mamma Mia!  17:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
17:30 Žinios. Sportas. Orai  
18:00  Graž iausios poetų 
dainos 19:30 Daiktų istori-
jos 20:25 Loterija „Keno Lo-
to“.” 20:30 panorama 20:52 
Sportas. Orai. 20:59 Lote-
rija „Jėga“.” 21:00 Dviračio 
žinios. Speciali laida. 22:00 
Šlagerių festivalis „palanga 
2019“ 00:20 aukšta klasė  
02:10 Koncertas „Folkšokas“ 
04:15 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 04:45 Klausimėlis 05:00 
lRt radijo žinios 05:05 Vaka-
ras su Edita  

 
06:50 Monstrai prieš atei-
vius 07:15 tomas ir Džeris 
07:45 Narsusis riteris Justi-
nas  09:35 tomas ir Džeris 
Marse 11:05 Kelias į eldo-
radą  12:50 Alvinas ir burun-
dukai  14:40 Ciucikas  16:25 
Didžiosios motušės namai 2  
18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 Maksas 2. 
Baltųjų rūmų didvyris 21:15 
Ben-Huras  23:40  Ta isy-
klės negalioja  00:10 Juoda-
sis sąrašas 01:05 Mirtinos 
žaizdos   

TV3
06:20 televitrina 34 06:35 
Simpsonai 12/16s.  07:05 
Nimės sala 08:55 Mažylis 
mieste 10:45 Rio 12:40 Gi-
lyn į mišką 15:00 Guliverio 
kel ionės 16:45  Simpsonų 
filmas 18:30 tV3 žinios 227 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 227 19:30 Ir velnias 
dėvi prada 21:50 Šešios die-
nos, septynios naktys 23:55 
Kaulai 12/8s. 00:55 Nuodė-
mių daktaras 1/102s. 01:45 
Raitelis be galvos 2/9s. 02:35 
Greislendas 3/11s. 03:20 
Kaulai 12/8s.  04:10 Nauja-
kuriai 3/3,4s. 05:00 Nuodė-
mių daktaras 1/102s.  

07:00  Gamtos stebuklas. 
Našlaičiai 09:15 Mažieji gam-
tos stebuklai 10:25 Nikuli-
no cirkas. auksinis sezonas 
12:35 Europa  14:25 Jazzu 
ir D. Montvydo muzikinė dvi-
kova “Red Bull Soundclash” 
16:55 Skubi siunta  18:45 
Įkalinti laike  21:00 Nojaus 
laivas 23:50 Saulės ašaros  
01:10 Akloji zona 

06:13 programa 06:14 tV 
parduotuvė 06:30  Vantos 
lapas 07:00 „Gluchariovas“ 
(2/43) 08:00 Reporteris 08:50 
Sportas 08:58 Orai 09:00 Lai-
kykitės ten su andriumi tapi-
nu 10:00 „Rojus“ (35) 11:05 
„Šeimin inkė“  (1 /4)  12:10 
„Bruto ir Neto” (2/32) 12:40 
„pamiršk mane” (1/60,61) 

13:40 tV parduotuvė 13:55 
„Karo merginos“ (1/7) 15:00 
laikyki tės ten su andriu-
miTapinu 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gluchariovas“ (2/49) 18:00 
Reporter is 18:45  Sportas 
18:53 Orai 18:55 „Šeiminin-
kė“ (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 Edmun-
du Jakilaičiu 22:30 Repor-
teris 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 Laiky-
kitės ten su andriumi tapinu 
05:20 „Rojus“ (22) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI 
kriminalistai 10/1006s.  07:30 
Skorpionas 2/23s.  08:30 
Rezidentai  4/44s.   09:00 
Vienam gale kablys 20/32s.  
09:30  topmodel iai  21/3s.  
10:30 Simpsonai 17/13,14s. 
11:30 Univeras. Naujas ben-
drikas 2/147,148s.  12:30 
Mikė 2/9,10s.  13:30 Gel-
bėtojai 2/16s.  14:30 Tele-
vitr ina 13 15:00  Skorpio-
nas 2/24s. 16:00  CSI kri-
minalistai 10/1007s. 16:55 
Univeras.  Naujas bendr i -
kas 2/149,150s. 18:00 Mi-
kė 2/11,12s. 19:00 Gelbėto-
jai 2/17s. 20:00 Rezidentai 
4/45s. 20:30 Žinios 162 20:58 
Orai 39 21:00 Beždžionių pla-
netos sukilimas 23:10 Trans-
porteris 2/202s. 00:10 pėd-
sakai 1/124s. 01:05 Svieto 
lygintojai 2/15s. 01:55 Gau-
dynės 1/6s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 XVII vaikų ir 
jaunimo muzikos festivalis 
„Mes – pasaulis“. ar žinai, 
kad. 2 d” 07:20 leksė ir lo-
tė – šauniosios detektyvės 
dvynukės  07:45 alfa ir Ome-
ga. Šeimos atostogos 08:30 
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki 
Bengalijos“ 09:25 Istorijos 
detektyvai 10:10  Skamba 
skamba kankliai 2019. Kon-
certas „Žemait i ja“.” 11:15 
Dante alighieri. Rojus. tea-
tro „Meno fortas“ spektaklis 
12:20 laumės juosta 2019 
13:30 Zoologijos sodo pri-
žiūrėtojas  15:10 Skamba 
skamba kankliai 2019. Bai-
giamasis koncertas „Uliokim, 
broliukai, švintoj letuvėlaj“.” 
17:25 Dainos galia. liongi-
nas Abarius 18:00 premjera. 
Koncertas „Opera po žvaigž-
dėmis“ 19:35 Kultūros diena. 
19:55 UEFA Europos lygos 
trečias atrankos etapas. Ma-
rijampolės „Sūduva“ – tel-
avivo „Maccabi“. tiesioginė 
transliacija 22:00 Vargdie-
niai  00:30 Muzikos festivalis 
„Nida 2019“. Grupės „Vairas“ 
koncertas.” 01:35 Atpildas 
03:00 elito kinas. Nekalti pri-
siminimai  04:35 Kultūrų kryž-
kelė. Vilniaus albumas 04:50 
Skamba kankliai 2019. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis  
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 8  11:10 Komisaras Reksas  
12:00 (Ne)emigrantai 13:00 Var-
totojų kontrolė 13:58 Loterija „Ke-
no 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 vir-
tuvė 20:25 loterija „Keno loto“.” 
20:30 panorama 20:52 Sportas. 
Orai. 20:59 loterija „Jėga“.” 21:00 
Muzikinis pokalbių šou „Vakarė-
ja“ su Martynu Starkumi. 22:40 
Fantastiškas penktadienis. Ho-
bitas. 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?“ 
03:30 Šventadienio mintys 04:00 
lRt radijo žinios 04:05 Komisaras 
Reksas  05:00 lRt radijo žinios 
05:10 ponių rojus   

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 08:00 Vol-
keris, teksaso reindžeris 09:50 
Mirtis rojuje 10:55 Kandisė Re-
nuar 12:00 Neklausk meilės var-
do 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 penktadienis 21:00 
Šalta dienos šviesa  22:50 Kai 
nesiseka, tai nesiseka  02:00 Nak-
tinis reisas  03:20 alchemija. VDU 
karta 03:50 Retrospektyva 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 1/107s. 06:55 
Simpsonai 23/5,6s.  07:55 Atsar-
giai! Merginos 4/78,79s.  08:55 
aš matau tave 1/11s. 10:00 pa-
slaptingas gyvenimas 1/31,32s. 
12:00 Svotai 9 13:00 pažadėtoji 
7/1974,1975,1976,1977s. 15:00 
Simpsonai 23/7,8s. 16:00 tV3 
žinios 16:25 tV3 orai 16:30 tV 
pagalba 13/37s. 18:30 tV3 ži-
nios 18:52 tV3 sportas 1 18:57 
tV3 orai 228 19:00 Kontrolinės 
vyrų krepšinio rungtynės. Suo-
mija – lietuva 5 21:00 Egipto 
dievai 23:20 lemtingas posūkis 
4. Kruvinoji pradžia 01:15 Šešios 
dienos, septynios naktys  03:00 
Hitmanas. agentas 47  04:40 
Greislendas 3/9s.

06:30 Mentalistas 07:25 praga-
ro virtuvė 08:20 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 09:20 Teisingumo 
agentai 10:20 Kobra 11:20 Eks-
trasensų mūšis 13:50 pragaro 
virtuvė 14:50 Sudaužytų žibintų 
gatvės 15:55 Teisingumo agen-
tai 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
19:30 Imtynės: amerikietiškos 
imtynės Merginų kovos  23:40 
Nojaus laivas  

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Baltijos kelias 
07:00 „Gluchariovas“ (2/44) 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas 08:58 
Orai 09:00 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 10:00 „Rojus“ (36) 
11:05 „Šeimininkė“ (1/5) 12:10 
„Bruto ir Neto” (2/33) 12:40 „pa-

miršk mane” (1/62,63) 13:40 tV 
parduotuvė 13:55 „Karo mergi-
nos“ (1/8) 15:00 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 16:00 Reporte-
ris 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 Nusi-
kaltimas ir bausmė. Kriminalinės 
paslaptys su K. Krivicku 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:28 
Orai 23:30 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 00:30 „Gluchario-
vas“ (2/50) 01:35 „Šeimininkė“ 
(1/12) 02:35 „BrutoirNeto” (2/35) 
03:00 Nusikaltimas ir bausmė. 
Kriminalinės paslaptys su K. Kri-
vicku 03:40 „Karo merginos“ (1/1) 
04:30 laikykitės ten su andriumi 
Tapinu 05:20 „Rojus“ (23) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai 10/1007s.  07:30 Skor-
pionas 2/24s.  08:30 Reziden-
tai 4/45s.  09:00 Sandėlių karai 
6/3s.  09:30 topmodeliai 21/4s.  
10:30 Simpsonai 17/15,16s. 
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 
2/149,150s.  12:30 Mikė 2/11,12s.  
13:30 Gelbėtojai 2/17s.  14:30 
televitrina 13 15:00 Skorpionas 
2/25s. 16:00 CSI kriminalistai 
10/1008s. 17:00 Univeras. Nau-
jas bendrikas 2/151,152s. 18:00 
Mikė 2/13,14s. 19:00 Gelbėtojai 
2/18s. 20:00 Rezidentai 4/46,47s. 
21:00 Žinios 228 21:20 Sportas 
1 21:28 Orai 228 21:30 Bado 
žaidynės: strazdas giesminin-
kas, I dalis 23:55 transporteris 2  
01:30 Beždžionių planetos sukili-
mas  03:15 Amerikietiška siaubo 
istorija 4/7s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas. XXIX tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius Jazz 2016“ 
07:00 Mokytojų kambarys 07:30 
Detektyvė Miretė 07:40 pašė-
lę Blinkio Bilo nuotykiai  07:50 
Nežinoma Čekijos lietuva. ar 
Vytautas buvo Čekijos karalius?  
08:15 Euromaxx 08:45 Vienuo-
lynų kelias lietuvoje 09:15 La-
bas rytas, lietuva  12:00 Mano 
tėviškė. antanas Baranauskas ir 
antanas Vienuolis-Žukauskas. 
12:15 Ekspedicija „Nuo Baltijos 
iki Bengalijos“ 13:10 Daiktų isto-
rijos 13:55 Neribotos žmogaus 
galimybės  14:25 Mokslas apie 
miegą  15:10 .formatas. poetas 
Vacys Reimeris 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 tęsia-
si 2 19:00 Mano tėviškė. antanas 
Baranauskas ir antanas Vienuo-
lis-Žukauskas 19:15 Mano tautinis 
kostiumas: būta ir atkurta 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama 
20:52 Sportas. Orai 21:00 Euro-
pos kinas. Nenuorama  22:30 Vin-
tažinių dainų vakaras su Neda ir 
„4 tango“.” 00:00 Dabar pasauly-
je 00:30 Džiazo muzikos vakaras. 
XXIX tarptautinis džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2016“ 01:35 Koncer-
tas „Opera po žvaigždėmis“ 03:10 
„eurovizija 2019“.(kart.) 05:15 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi 2. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 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.Ne-
paisant visų sunkumų  12:55 pa-
saulio dokumentika. Įstabiausios 
Indonezijos salos.Ugnikalnių ša-
lis  13:50 Džesika Flečer 8  15:25 
Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno 
loto“.” 15:45 Žinios. Orai 16:00 
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai  18:00 Eu-
romaxx 18:30 Vakaras su edita 
19:30 Stilius 20:25 Loterijos „Ke-
no loto“ ir „Jėga“.” 20:30 pano-
rama 20:52 Sportas. Orai. 21:00 
Gražiausios poetų dainos 22:40 
antikvariato paslaptys 8. Žmog-
žudystė ir paplūdimys  00:05 Ho-
bitas. penkių armijų mūšis 02:35 
pasaulio dokumentika. Baltieji 
liūtai. Gimę laisvėje.Nepaisant 
visų sunkumų 03:30 pasaulio 
dokumentika. Įstabiausios In-
donezijos 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 pasa-
kos 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 Ži-
nios 19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 Rango  21:45 labas, mes 
Mileriai  00:50 projektas Mons-
tras 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 pla-
čiakelnis 1/108s. 09:00 Simp-
sonai 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 Eks-
trasensų mūšis 19/18s. 18:30 
tV3 žinios 229 18:52 tV3 spor-
tas 1 18:57 tV3 orai 229 19:00 
Kontrolinės vyrų krepšinio rung-
tynės. 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 Džiun-
glių 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 Gordo-
nas Ramzis. Iki pragaro ir at-
gal 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 par-
duotuvė 07:20 „Lietuvos moks-
lininkai. 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 pokal-
bis su D.Žeimyte“(1/7) 11:00 
laikykitės ten 12:00 „Inspek-
torius luisas“(5/4) 14:00 „Tu 
esi mano“(33,34) 16:00 Ži-
nios 16:28 Orai 16:30 Balti-
jos kelias 17:00 laikykitės ten 
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 
„pamiršk mane”(1/49,50,52) 
20:00 Žinios 20:28 Orai 20:30 
„Šviesoforas”(1/41,42) 21:30 
Nusikaltimas ir bausmė. Kri-
minalinės paslaptys su K. Kri-
vicku 22:30 Žinios 22:58 Orai 
23:00 laikykitės ten. pokalbiai. 
I 00:05 „Karo merginos“(1/3,4) 
02:15 laikykitės ten su andriu-
mi Tapinu 03:45 Nusikaltimas ir 
bausmė. Kriminalinės paslap-
tys su K. Krivicku 04:30 „Žmo-
gus 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 Di-
dieji senovės statiniai 1/102s.  
12:00 Jokių kliūčių! 1/105s. 
13:00 Didieji senovės stati-
niai 1/103s. 14:05 Išlikimas 
26/1s. 15:05 aliaskos geležin-
keliai 1/102s. 16:05 Iš peties 
7/20s. 17:00 Sandėlių karai 
6/5,6s. 18:00 Amerikos die-
vaitis 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 gies-
mininkas, I dalis  02:25 Ame-
rikietiška siaubo istorija 4/8s. 
03:15 lujis 5/3s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo!  
07:30 Kelias 07:45 Krikščio-
nio 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+. Vienaveiks-
mių baletų triptikas 13:20 alfa 
ir Omega. Šeimos atostogos  
14:10 XVII vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis „Mes – pa-
saulis“. Šokių konkursas. 1 d.” 
15:20 Kultūrų kryžkelė. Rusų 
gatvė 15:50 Euromaxx 16:20 
Klauskite daktaro  17:10 Sti-
lius  18:05 Istorijos detektyvai 
18:50 Žolinė. 2000 m. 19:20 
Dauntono abatija 5  20:30 pa-
norama 20:52 Sportas. Orai 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. 
Žmogus su auksiniu pistoletu  
23:00 Vienos filharmonijos or-
kestro 2019-ųjų vasaros kon-
certas Šėnbrune 00:35 Dabar 
pasaulyje 01:05 Europos ki-
nas. Nenuorama 02:35 Meno 
ritmai.Na, ir cirkas. Kerintis 
artistų pasaulis  03:05 Dainos 
galia. lionginas abarius 03:45 
aRtS21 04:15 Klauskite dak-
taro  05:05 Stilius   

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis  
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 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. Spor-
tas. Orai 18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Mano mama gamina ge-
riau! 20:25 loterija „Keno loto“.” 
20:30 panorama 21:00 Dienos 
tema 21:20 Sportas. Orai. 21:29 
loterija „Jėga“.” 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per Ukrainą“.” 
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiu-
muotieji 5/5 s. 00:30 Klausimėlis 
01:00 lRt radijo žinios 01:05 Sti-
lius 02:00 lRt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi-
jo žinios 03:05 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 03:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite  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 Vol-
keris, teksaso reindžeris 09:50 
Mirtis rojuje 10:55 Kandisė Renu-
ar 12:00 Neklausk meilės vardo 
13:00 paskolinta meilė 14:00 Naš-
laitės 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 Va-
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 Naktinis 
reisas  00:40 Juodasis sąrašas 
01:35 Baudėjas. Karo zona 

TV3
06:10 televitrina 34 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3/45s. 06:55 
Simpsonai 23/3,4s.  07:55 Atsar-
giai! Merginos 4/76,77s.  08:55 
Meilės sūkuryje 3129 10:00 pa-
slaptingas 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 spor-
tas 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 Vikin-
glotto 33 00:30 Nuodėmių dak-
taras 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 Mentalis-
tas 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-

tuvė 06:30 Grilio skanėstai 07:00 
„Gluchariovas“ (2/42) 08:00 Re-
porteris 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 ma-
ne” (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 an-
driumi 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) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI krimi-
nalistai 10/1005s.  07:30 Skorpio-
nas 2/22s.  08:30 Rezidentai 4/43s.  
09:00 Statybų gidas 5/49s.  09:30 
topmodeliai 21/2s.  10:30 Simp-
sonai 17/11,12s. 11:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/145,146s.  
12:30 Mikė 2/7,8s.  13:30 Gelbėto-
jai 2/15s. 14:30 televitrina 13 15:00 
Skorpionas 2/23s. 16:00 CSI krimi-
nalistai 10/1006s. 17:00 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/147,148s. 
18:00 Mikė 2/9,10s. 19:00 Gel-
bėtojai 2/16s. 20:00 Rezidentai 
4/44s. 20:30 Žinios 161 20:58 Orai 
38 21:00 Kikboksininkas 23:00 
transporteris 2/201s. 00:10 pėd-
sakai 1/123s. 01:05 Svieto lygin-
tojai 2/14s. 01:50 Gaudynės 1/5s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XXIX tarptautinis džiazo fes-
tivalis „Vilnius Jazz 2016“ 07:00 
lietuva mūsų lūpose 07:30 Detek-
tyvė 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 Nau-
jąjį pasaulį. europiečių emigracijos 
istorija  15:25 .formatas. poetas 
Antanas Gailius 15:40 Detektyvė 
Miretė  15:50 pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai  16:05 premjera. lek-
sė ir lotė – šauniosios detekty-
vės dvynukės 16:30 laba diena, 
Lietuva 18:00 Mokslo ekspresas 
18:15 Giminės. Gyvenimas tęsiasi 
2 19:00 Mano tėviškė. Vincas My-
kolaitis-putinas ir Justinas Vieno-
žinskis 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 tarptauti-
nis džiazo festivalis „Vilnius Jazz 
2016“ 02:30 Kalnų istorijos.Vilkų 
tarpeklio paslaptis  04:00 Tarptauti-
nis Klaipėdos violončelės festivalis 
2019. Vien tik Vivaldi 
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SKElBImAI

REKLAMA

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 sekci-
jos), elektrinę sviestmušę, ranka 
sukamą pieno separatorių, arklio 
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę 
runkelių sėjamąją, pamatų blokus 
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601 
31832 (skambinti vakarais).

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. Atsi-
skaito vietoje, iš karto. Tel. 8 
612 34503.

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

Tel.: 8 656 39189, 
8 616 14424.

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; Volkswa-
gen Golf, Passat, Vento, 
Sharan; Mercedes Benz; 
Tik benzininiais varikliais. 

Tel. 8 607 35434.

Žemės ūkis

parduoda

Tris pirmaveršes ir trijų veršių 
šviežiapienę karvę (veršiavo-
si 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.

NUKelta Į 14 p. 

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

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

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 
28106.

Įvairios prekės

parduoda

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

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

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

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

Skubiai ir pigiai 2 spintas, 2 lovas, 
2 patalynės spinteles, veidrodį, 
sekciją, televizoriaus staliuką ir 
2 žurnalinius staliukus. Tel. 8 614 
26419. 

Funkcinę lovą ligoniui. Tel. 8 683 
53763.

Mažai naudotą šaldytuvą 
„Atlant“ (be šaldiklio, tinka pie-
nui 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 paslau-
gos laidotuvėse, ketvirtinėse ir 
metinėse.  Programoje – gražiausi 
lietuvių ir pasaulio sakralinės mu-
zikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.

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

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

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

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

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

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

Brangiai 
perkame mišką. 
Avansinis atsiskaitymas. 

Konsultacijos. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 8 687 42959.

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

1 kambario butus

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

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), mūri-
nį 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, mies-
to ribose) SB „Kalnų sodai“, Prie-
nuose. Tel.: (8 319) 52779, 688 
45635.

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“).

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 ma-
tavimai, 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 paveldė-
tojus 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) ka-
dastriniai matavimai, reikia suderinti bendrą žemės sklypo 
ribą (per 10 dienų). Kreiptis į UAB „Žemės sklypas“, adre-
su: Žalgirio g. 19, Raudondvario k., Kauno r. sav., tel. 8 688 
59734, el. paštas anenartaviciene@gmail.com.
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REKLAMA

Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601 
95611.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

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

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

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

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

SANDĖLIO DARBUOTOJAS. Dar-
bas dėvėtų drabužių sandėlyje. 
Reikalavimai: vairuotojo B kate-
gorija, gera sveikata, neturintis 
žalingų įpročių. 
Adresas: Liepų g., 
Strielčių k., Prie-
nų r. Tel. 8 687 
50387.

Birštone mėsos 
gamybos ceche 
reikalingas dar-
buotojas, turintis 
vairuotojo pažy-
mėjimą. Tel. 8 686 
69599.

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

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

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

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

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

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

Apleistų sklypų tvarkymas, me-
džių ir krūmų kirtimas. Kertamo 
sklypo plotas nuo 1 ha. Tel. 8 
640 23000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi-
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.

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

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

8 614 38124. 

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

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

UAB „EKOFRISA“ reikalingas 
šaltkalvis gamybinės įmonės 
įrengimų priežiūrai, gedimų 
šalinimui. Atlyginimas nuo 700 
Eur. Tel. 8 604 98747.

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

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

Darbuotoja – moteris iki 55 
metų. Darbas šinšilų ūkyje dar-
bo dienomis. Savaitgaliai laisvi. 
Nemajūnų k. Birštono sav. Tel. 8 
677 85586.

Laikyti negaliojančiu
Dingusį valstybinį numerį T84GE, 
priklausantį L.N., išduotą sunkia-
jam keturačiui motociklui, laikyti 
negaliojančiu.

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

Renginiai

ArTiMiAuSi rENgiNiAi 
priENŲ rAjoNE

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

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

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

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

Rugpjūčio 17 d. Pakuonio para-
pijos parke – Pakuonio krašto 
vasaros šventė „Žolynais kvepian-

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.
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REKLAMA

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

 AViNAS 
(03.21-04.20)

Pirmomis savaitės dienomis gali-
te išgirsti įtikimai skambantį, bet 
iš tiesų visai blogą patarimą. Ne-
klausykite jo! Nepamirškite svar-
bios 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 ra-
mintis 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, kūry-
bingumo ir atneš naujų kontaktų. 
Antroje savaitės pusėje konfliktas 
darbe pareikalaus iš jūsų tam ti-
kros aukos. Geriausios savaitės 
dienos bus trečiadienis ir ketvir-
tadienis.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Šios savaitės pradžioje jūsų elge-
sys svyruos tarp karštakošiškumo 
ir meilumo - pakankamai keistas 
derinys. Šiaip ar taip, sunku bus 
rasti jus suprantančių žmonių. 
Nuo pat pirmadienio vis atro-
dys, 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 la-
bai produktyviai. Jūs labai lengvai 
užmegsite naudingus kontaktus, 
sugebėsite puikiai užjausti kole-
gas. Trečiadienį ir ketvirtadienį 
ar net iki savaitės pabaigos galite 
jausti nesuprantamą įtampą.

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

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

nigus liečiančių sprendimų šią sa-
vaitę verčiau nedarykite.

 SVArSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje pasistenkite 
būti kuklesnis ir nuolankesnis, 
kitaip į paviršių išplauks visi pik-
ti jūsų kėslai. Jei norite išsaugoti 
ramybę namuose ar draugystę, 
teks susitaikyti su neišvengiamo-
mis piniginėmis išlaidomis. Sa-
vaitgalį laukite staigmenos.

 SKorpioNAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pirmoje pusėje dėl Ve-
neros įtakos jausitės lyg su spar-
nais. Būsite linkęs viską perver-
tinti ir išpūsti. Tačiau į savaitės 
pabaigą pasiduosite valgymo 
malonumams ir veikiausiai dėl 
to savaitgalį būsite blogos nuo-
taikos.

 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 no-
vatoriški ir net genialūs. Santykiai 
su artimu žmogumi radikaliai pa-
gerės, 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 jau-
čiu. O tuomet galite tikėtis viso-
kiausių nesusipratimų. Be to, ga-
lite būti labai agresyvus. Ketvir-
tadienį, deja, tikėtinos tikrosios 
nesėkmės...

 VANDENiS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę būsite apsėstas me-
džiotojo aistros. Pabandykite ją 
sutvardyti ir nepersekiokite sa-
vo kolegų už kažkada patirtas 
nuoskaudas. Nuo savaitės vidu-
rio turėtumėte būti nebe toks 
agresyvus ir kur kas geresnės 
nuotaikos.

 ŽuVYS 
(02.19-03.20)

Jau nuo pirmadienio jūsų savijau-
ta ims gerėti, o savaitgalį pasieks 
aukščiausią tašką. Visą savaitę 
būsite apsvaigęs iš meilės ir labai 
švelniai dairysitės į kitos lyties at-
stovus. Senam geram bičiuliui gali 
prireikti jūsų paramos, tikriausiai 
materialinės.

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

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

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

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

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

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

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

juodųjų dėmių šalies keliuose – dešimt 
kartų mažiau
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 vai-
ravimo specialistai primena, 
kad svarbiausia vairuojant ne-
atsipalaiduoti, laikytis saugaus 
greičio ir atstumo. 

Dešimt kartų mažiau 
juodųjų dėmių

Juodąja dėme vadinamas 
specialiu kelio ženklu žymi-
mas maždaug 500 metrų ke-
lio ruožas, kuriame dėl pačių 
įvairiausių priežasčių dažniau 
nei kitose kelio atkarpose fik-
suojami įskaitiniai eismo įvy-
kiai, kuriuose žūva arba būna 
sužeisti žmonės.

Prieš dešimtmetį Lietuvos 
keliuose buvo apie 250 atkar-
pų, pažymėtų juodosios dė-
mės kelio ženklais. Šiandien 
jų liko apie dvi dešimtis. 

Juodųjų dėmių skaičių su-
mažinti padėjo investicijos į 
susisiekimo infrastruktūros 
gerinimą – žiedinių sankryžų, 
salelių, kitų greičio ribojimo 
priemonių įrengimas. Ne ma-
žiau svarbus ir augantis vai-
ruotojų sąmoningumas. 

Tarp vis dar pavojingų ruo-
žų lieka atkarpos keliuose 
Vilnius–Utena ir Vilnius–Pa-
nevėžys, 4 juodosios dėmės 
išskiriamos pagrindiniame 
šalies kelyje Vilnius–Kaunas–
Klaipėda, dar tiek pat – kelyje 
Panevėžys–Radviliškis–Šiau-
liai–Telšiai. Likę pavieniai 
itin avaringi ruožai išsibarstę 
prie Marijampolės, Tauragės, 
Raseinių.

Apie pavojingiausius ruo-
žus Lietuvos keliuose įspėja 
specialus kelio ženklas – tri-
kampis su juodu apskritimu 
baltame fone raudonais kraš-
tais. 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 

lenktyniavimo patirtį turintis, 
vienas iš „Samsonas Rally 
Rokiškis“ organizatorių Au-
drius Gimžauskas dalijasi, 
kad išsiblaškymas prie vairo 
lemia skaudžiausius eismo 
įvykius. 

„Užuot sutelkus visą dėme-
sį į vairavimą, žmonės kal-
basi telefonu be laisvų ran-
kų įrangos, užkandžiauja, o 
kai automobiliu keliaujama 
su draugais, saugumas kely-
je apskritai tarsi nukeliamas į 
antrą planą. Ir po eismo įvykio 
išgirdus pasiteisinimą – „ne-
mačiau 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, su-
telkti visą dėmesį į kelią, užsi-
segti saugos diržą, nevairuoti, 
kai esate susinervinę, pavar-
gę ar sergate, važiuoti lėčiau 
prastomis oro sąlygomis – tai 
auksinės saugaus vairavimo 
taisyklės.

„Sunku patikėti, bet dar 
pasitaiko ir tokių žmonių, ku-
riems vis dar kyla klausimų, 
ar būtina saugos diržą segtis 
sėdint gale. Nors saugos dir-
žas kai kam gali pasirodyti 
ne toks ir svarbus, tačiau 
tai yra pati pagrindinė 
saugumą užtikrinan-
ti priemonė galinti 
išgelbėti gyvybę. 
Stiprus ir stai-
gus smūgis 
į langą ar 
s ė d y -
nę ga-
li su-
ke l t i 
įvairius sužeidimus, o esant 
itin dideliam smūgiui, žmogus 
gali ir visai iškristi pro langą. 
Būtent nuo ko ir apsaugo sau-
gos diržas. Ir nesvarbu, sėdite 
priekyje ar gale“, – pabrėžia 
pašnekovas.

Avarinės situacijos 
keliuose dažnesnės 

nei lenktynių trasoje
Kitas žymus lenktyninin-

kas, 2018 metų Lietuvos ralio 
čempionas Giedrius Notkus 
atkreipia dėmesį, kad sau-
gus ir profesionalus vairavi-
mas visuomet priklauso nuo 
patirties. 

„Nėra tokio žmogaus, kuris 
nuo pirmos minutės automo-
bilyje jaučiasi kaip žuvis van-
denyje. Patirties įmanoma su-
kaupti tik daug ir intensyviai 

dirbant įvairiausiomis sąlygo-
mis, pavyzdžiui, ant slidaus 
arba šlapio kelio. Deja, bet 
jaunatviškas maksimalizmas, 
noras pasirodyti prieš kitus ir, 
svarbiausia, įgūdžių stoka, le-
mia tai, kad kai kurie vairuo-
tojai savo tikslo sėkmingai ne-
pasiekia. Neretai vos tik išlai-
kę 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 vairuoto-
jai padaro tikrai labai keistų, 
visiškai nelogiškų manevrų, 
tad gal ir skamba paradok-
saliai, bet keliuose avarinės 
situacijos kur kas dažnesnės 
nei lenktynių trasoje. Vienas 
pavojingiausių manevrų kely-
je – lenkimas, todėl jeigu bent 
kiek abejojate, geriau nelen-
kite, o jeigu lenkia jus, jokiu 
būdu negalima didinti greičio 
ar kitaip kelti pavojų“, – įspū-
džiais dalijasi patyręs lenkty-
nininkas G. Notkus.

Profesionalus lenktyninin-
kas sako pastebintis, kad į 
virtualią lenktynininko kėdę 
atsisėdęs „kelių erelis“ daž-

niausiai suvokia, kiek žalos 
galėjo pridaryti keliuo-

se, todėl pradeda keisti 
savo vairavimo įpro-

čius.
Šiandien popu-
liarėjantys vai-

ravimo si-
muliatoriai, 
vis iems, 
norintiems 

patobulinti savo vairavimo 
įgūdžius, siūlo niekam neda-
rant žalos ne tik mokytis vai-
ruoti, pažvelgti į save iš šalies, 
bet ir įsivertinti, ar tikrai taip 
gerai vairuoji. Visi norintys iš-
bandyti savo jėgas prie vairo ir 
įsitikinti, kaip elgtųsi sudėtin-
gose situacijose galės tai pa-
daryti rugpjūčio 9–10 d. vyk-
siančiame „Samsonas Rally 
Rokiškis“. Čia veiks LAKD 
inicijuojamos akcijos #bran-
ginkgyvybe saugaus eismo 
paviljonas, kur bus galimybė 
ne tik išbandyti virtualų vaira-
vimą, bet ir susipažinti su sau-
gaus eismo pagrindais, išgirsti 
naudingų ekspertų patarimų, 
nusifotografuoti su lenktyni-
ninko apranga bei dalyvauti 
saugaus eismo viktorinoje ir 
laimėti prizų. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
LopŠELiAi.

Savaitė istorijos puslapiuose

1990 m. rugpjūčio 10 d.: maskvoje 
vyko lietuvos ir SSrS komisijos 

narių pasirengimo deryboms tarp lietuvos 
respublikos ir SSrS susitikimas.

1�19m. rugpjūčio 10 d.: Ferdinandas 
magelanas su �-iais laivais išplau-

kė iš Sevilijos į kelionę aplink pasaulį.

1�09m. rugpjūčio 10 d.: Ekvadoras 
paskelbė nepriklausomybę 

nuo Ispanijos.

19�0m. rugpjūčio 10 d.: Pirmasis pa-
saulinis karas: osmanų imperijos 

sultono mechmedo VI-ojo atstovai pasirašė 
Sevro sutartį, pagal kurią osmanų imperija 
buvo suskaidyta ir atskiros jos dalys perduo-
tos sąjungininkams.

19�� m. rugpjūčio 10 d.: Antrasis pa-
saulinis karas: amerikiečiai nu-

galėjo paskutines japonų pajėgas guame.

19�0 m. rugpjūčio 11 d.: Sovietų Są-
jungos vyriausybė informavo 

kitas valstybes, kad lietuvos tarptautinis ats-
tovavimas pereina į Sovietų Sąjungos kom-
petenciją.

�00�m. rugpjūčio 11 d.: NATo karinių 
veiksmų Afganistane pradžia.

�00�m. rugpjūčio 1� d.: disko me-
tikas Virgilijus Alekna, Europos 

lengvosios atletikos čempionate numetęs 
diską ��,�� m, tapo pirmuoju lietuviu Euro-
pos čempionu po lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo.

1���m. rugpjūčio 1� d.: amerikiečių 
astronomas Asaph Hall atrado 

deimą, marso išorinį palydovą, o netrukus ir 
antrąjį palydovą Fobą. 

�000m. rugpjūčio 1� d.: Barenco 
jūroje nuskendo rusų atomi-

nis povandeninis laivas „Kursk“. jame sprogo 
vandenilio peroksido kuru užpildyta torpeda, 
kurią prižiūrėti įgulai trūko žinių. Kremlius pra-
džioje atsisakė pasaulio pagalbos. žuvo visi 
11� įgulos nariai.

19�1m. rugpjūčio 1� d.: Pradėta statyti 
Berlyno siena.

1��� m. rugpjūčio 1� d.: pasirašyta 
Krėvos sutartis.

1���m. rugpjūčio 1� d.: atidarytas 
Karaliaučiaus universitetas (vei-

kė iki 19�� m.).

19��m. rugpjūčio 1� d.: japonijos 
imperatorius Hirohitas per ja-

ponijos radiją pranešė, kad nusprendė ka-
pituliuoti prieš Sąjungininkus, iš dalies dėl 
to, kad „priešas ėmė naudoti naują ir žiau-
riausią bombą“.

19��m. rugpjūčio 1� d.: įkurta Tauro 
apygarda, vienijusi Suvalkijos 

etnografiniame regione, t. y. marijampolės, 
Šakių ir Vilkaviškio apskrityse bei Alytaus ir 
Kauno apskričių kairiakrantėse dalyse veiku-
sius ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo 
dalyvius. 19�� m. sausio 1 d. pradėjęs partiza-
nauti juozas lukša-daumantas paskirtas Tauro 
apygardos geležinio Vilko rinktinės spaudos 
skyriaus vadovu.

191�m. rugpjūčio 1� d.: atidarytas Pa-
namos kanalas. Panamos kanalo 

ilgis �1,� km, Panamos kanalo plotis 1�0–�0� 
m, gylis 1�,�–1�,� m. Per metus kanalu per-
plaukia apie 1�,� tūkst. laivų, gabenančių apie 
�00 mln. t. krovinių.

1�9�m. rugpjūčio 1� d.: V.H.Pickeringas 
aptiko Febę, vieną iš išori-

nių Saturno palydovų. Tai beveik apvalus 
��0×��0×�10 km dydžio dangaus kūnas.

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

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 žemuo-
ges, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius.

Rugpjūčio 11 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 05:44
leidžiasi 21:03

Dienos ilgumas 15.19
priešpilnis (10 mėnulio diena)

Filomena, Klara, Severas, Zuza-
na, Visalgas, Visvilė, Ligija

Tinkamas laikas sėti: 
česnakus, ridikus, ridikėlius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 12 d.
PIRMADIENIS

Tarptautinė jaunimo diena 
Saulė teka 05:46

leidžiasi 21:01
Dienos ilgumas 15.15

priešpilnis (11 mėnulio diena)
radegunda, Laimonas, Laimo-

na, Klara, radė
Tinkamas laikas sėti: 

česnakus, ridikus, ridikėlius.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius.

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 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.

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 vai-

sius, tręšti, netinkamas laikas 
laistyti.

orAi

VANDENS TEMPERATŪRA

+19 NEMuNAS priE NEMAjūNŲ
+21 KAuNo MArioS 
+18 BALTijoS jūrA (ŠVENToji)
+20 KurŠiŲ MArioS (NiDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

g0geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

42KAuNE 
nSv/val. 

43ALYTujE 
nSv/val.

FuKuŠiMoS AE 
8384 nSv/val. 
čErNoBYLio AE 
8290 nSv/val. 

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

Atsakymai

rugpjūčio

10
Š E Š TA d I E N I S

VIlNIuS
+23

+17
rugpjūčio

11
SEKmAdIENIS

+24
KlAIPĖdA

+17 +21+19

rugpjūčio

12
P I r m A d I E N I S

rugpjūčio

13
A N T r A d I E N I S

rugpjūčio

14
T r E Č I A d I E N I S

rugpjūčio

15
KETV IrTAd IEN IS

rugpjūčio
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P E N K TA d I E N I S

VIlNIuS
+21

+12
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