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pirmą kartą šiame 
amžiuje per metus 
mirė mažiau nei 
40 tūkst. Lietuvos 
gyventojų
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Kristina
BELENAVIČIENĖ

Turkija jau kuris laikas 
yra tarp populiariausių 
lietuvių kelionių krypčių, 
ko gero, ne tik dėl gero 
oro, bet dėl optimalaus 
kainos ir kokybės 
santykio. 

Tįstantys ledai iš ožkos pieno, 
arba ko lietuviai vyksta į Turkiją

Daugelis tautiečių renkasi 
Alanijos viešbučius ir neap-
sirinka, nes vis daugiau lie-
tuvių ten grįžta keletą kartų. 
Nors esame aistringi keliau-
tojai, Turkijoje šią vasarą 
lankėmės pirmą kartą. Dar 
namuose susipažinome su 
Turkijos geografine padėtimi 
ir kai kuriomis kitomis šalies 
subtilybėmis. 

Turkija – valstybė pietvaka-
rių Azijoje, viena šalies dalis 
yra Europoje, kita – Azijo-
je. Ne visi žino, kad Turkijos 
krantus skalauja net 4 jūros: 
Viduržemio, Egėjo, Juodo-
ji ir Marmuro. Didžiausia-
me Turkijos mieste Stambu-
le gyvena net 14 mln. žmo-
nių. Kelionę ėmėme planuoti 

Kartais jausti akių 
skausmą, pastebėti 
raudonį ar po ilgo įtempto 
darbo prie kompiuterio 
vaizdą matyti tarsi per 
miglą – daugelis turbūt 
susidūrė su tokiais akių 
nuovargio simptomais. 

Ir nors dažniausiai pagal-
vojame „niekis, praeis“, akis 
pasaugoti reikėtų. Kiekvienas 
dirgiklis veikia akis, o pradė-
jus silpti regėjimui, regą susi-
grąžinti natūraliais būdais be-
veik neįmanoma. Kita vertus, 
paprasti kasdieniai pratimai 
gali padėti užkirsti kelią net ir 
labai rimtoms akių ligoms.  

Pasak „Eurovaistinės” vais-
tininkės Jolitos Bespalovie-
nės, sausumą, perštėjimą ir 
regos silpimą lemia kasdie-
niai, patys paprasčiausi mūsų 
įpročiai. Elektroniniai prie-
taisai neatsiejama ne tik dau-
gelio žmonių darbo, bet ir 
laisvalaikio dalis, o įtemptas 
darbas kompiuteriu ar naršy-
mas be pertraukų išmaniaja-
me telefone veikia mūsų re-
gos aštrumą.

„Dirbantiems kompiuteriu 
būtina daryti pertraukas. Po 
1 val. darbo turi būti daroma 
5-10 min. pertrauka. Skaitant 
svarbu išlaikyti pakankamą 
atstumą, jis turi būti ne ma-
žesnis nei 30 cm. iki objek-
to. Naudinga stengtis ir kuo 

išsaugoti regėjimą padeda 
paprastos taisyklės: ką 
dažniausiai pamirštame?

dažniau žiūrėti į tolį, pasirū-
pinti, kad darbo vieta būtų 
tinkamai apšviesta – tiesiogi-
niai saulės spinduliai neturė-
tų kristi į kompiuterio ekraną, 
arba šviesti prieš darbo vietą”, 
– pagrindinius patarimus pa-
teikia vaistininkė.

Nuo ilgo nepertraukiamo 
darbo kompiuteriu, ne tik 
silpsta rega, bet ir sausėja 
akys, todėl būtina stengtis 
kuo dažniau mirksėti ir taip 
drėkinti akies paviršių. Labai 
dažna klaida, kad žmonės, 
daug dirbantys kompiuteriu, 
savo pertraukas praleidžia 
naršydami telefone. Vaistinin-
kė pataria to vengti, verčiau šį 
laiką išnaudoti trumpam pasi-
vaikščiojimui lauke, užsiimti 
veikla, nevarginančia akių. 
Galite atlikti ir akių pratimų.

„Pora sekundžių žiūrėkite į 
toli esantį objektą, tuomet 3-5 
s. nukreipkite žvilgsnį į 30-40 
cm. atstumu laikomą tušinu-
ką, tai kartokite iki 12 kartų. 
Naudinga ir paprasčiausiai 
minutėlei užmerkti akis, len-
gvais rankų pirštų judesiais 
pamasažuoti akių vokus“, –  
pataria J. Bespalovienė.

Akys – mitybos 
atspindys

Akys silpsta ne tik biuruose 
dirbant kompiuteriu ar iš ran-

Prienuose atsidarė nauja  

bEkoNTAkTė PlovyklA  
su naujausiomis technologijomis.

Atvažiuokite ir išbandykite. 

REvuoNoS g. 36, PRIENAI
Kviečiame įmones įsigyti kliento korteles. Tel. 8 699 48254.

Vitaminas B12 – ir nuo 
demencijos, ir nuo depresijos

Nejaugi gyventi ilgai ir 
laimingai galima ne tik 
pasakose? Klaipėdos 
universiteto lektorė 

medicinos mokslų daktarė 
ir šeimos gydytoja Lolita 
Rapolienė žino receptą, 
kaip tai pasiekti realiame 

gyvenime, ir juo dalijasi.
– Atminties susilpnėji-

mas, išsiblaškymas, nesu-

Nuo pardavimų 
vadybininkės iki 
vadovės: sėkmės 
istorijai reikėjo drąsos

SKAiTYKiTE 15 p.



�
ŠEŠTAdIENIs, �019 m. rugpjūČIo 17 d., www.NAujAsIsgELupIs.LT
VErTA žINoTI

Tel. 8 604 80752 
El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt
http://www.facebook.com/labirintai

LEiDĖjAS:
uAb „gėluPIS“ j. Brundzos g. 4-2, prienai

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako. 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su laiškų autorių nuomone.  
Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą informaciją bei 

nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

REDAkToRIuS 
Mantvydas prEKEVičiuS    tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt 

SkElbIMAI, REklAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

Laikraštis išeina trečiadieniais ir šeštadieniais.
Laikraštis įkurtas 1999 04 01.
iSSN 1392-7248 (pDF iSSN 2538-8525). priedas iSSN 2538-9076.
Tiražas – 1 300 egz. Spausdinta: polska press Sp. o.o.rEDAKCijA:

laikraštis „Naujasis gėlupis“, j. Brundzos g. 4, prienai.
 užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

koRESPoNDENTė (priENŲ KrAŠTAS)
Laima DuoBLiENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

koRESPoNDENTė (BirŠToNo KrAŠTAS)
Stasė ASipAVičiENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com

Statybų apimtys šiemet augo 12 proc. iki 
1,4 mlrd. eurų
Lietuvoje pirmąjį pusmetį statybos darbų atlikta už 1,4 mlrd. 
eurų – 12,4 proc. daugiau (pašalinus sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtaką) nei 2018 metų sausio–birželio mėnesiais. 
užsienyje statybos darbų apimtys augo 11 proc. iki 158,5 
mln. eurų.

g. Nausėda apie automobilių mokestį: 
reikėtų pradėti nuo prabangos mokesčio
premjerui pareiškus, jog nuo 2020 metų sausio bus 
įvestas taršių automobilių mokestis, prezidentas laikosi 
ankstesnės pozicijos, kad šio mokesčio kol kas nereikia, 
nes jis padidintų socialinę atskirtį. jis mano, kad reikėtų 
pradėti nuo prabangos apmokestinimo. 

Kai kurie automobilių 
kelių projektai 2008–
2017 metais galėjo būti 
įgyvendinami, klastojant 
dokumentus ir naudojant 
prastesnes medžiagas, 
atskleidė Automobilių kelių 
direkcijos tęsiamas kelių 
kokybės auditas.

Pasak laikinojo susisieki-
mo ministro Roko Masiulio, 
auditas atskleidė didžiulį pik-
tnaudžiavimo mąstą Lietuvos 
keliuose.

„Tikrai nesakome, kad ne-
sąžiningai dirbo visos įmonės 
– buvo tokių, kurios klydo, tai 
pripažino ir ištaisė savo klai-
das. Vis dėlto turime labai su-
dėtingų atvejų, kai rangovai ne 
tik bando nuslėpti savo pikta-
vališkumą, bet ir ieško politi-
nio užtarimo aukštų vadovų 
kabinetuose“, – pranešime sa-
kė ministras. 

Anot direkcijos pranešimo, 
dalis rangovų vengia prisiim-
ti atsakomybę už pažeidimus, 
atsisako bendradarbiauti ir tai-
syti defektus, pateikia neteisin-
gus tyrimų rezultatus, vilkina 
procesus.

Pasak direkcijos vadovo Vi-
talijaus Andrejevo, paaiškė-
jo atvejų, kai projektuojant ir  
įgyvendinant projektus reika-
lavimai buvo mažinami koky-
bės sąskaita. Dalis defektų bus 
pašalinti iki šių metų pabaigos, 
o dalies taisymas gali persikelti 
į kitus metus.

Pavyzdžiui, „Panevėžio ke-
liai“, „Kauno tiltai“ keliuose 
ruožuose, kur nustatyti pažei-
dimai, paklojo naują asfaltą, 

Kelių auditas: galėjo būti klastoti 
dokumentai, naudojamos 
pigesnės medžiagos

su „Alkesta“ susitarta pratęsti 
garantinį terminą, „Žemaitijos 
keliai“, „Eurovia Lietuva“ su-
tiko patikrinti visą kelio ruožą, 
o gavus išvadas dėl pažeidimų, 
bus sprendžiama dėl trūkumų 
ištaisymo būdų ir terminų.

Tačiau paaiškėjo, kad „Feg-
dos“ įrengto kelio Paberžė–
Barskūnai–Medžiukai ruože 
skaldos pagrindo sluoksnis 
pakeistas pigesnėmis medžia-
gomis. Be to, jame nėra reika-
laujamo bent 25 cm šalčiui at-
sparaus sluoksnio. 

„YIT Lietuvos“ rekonstruo-
tame kelio Verdainė–Pašyšiai 
ruože vietoje nustatyto skal-
dos pagrindo buvo panaudo-
tos prastesnės ir pigesnės me-
džiagos. 

Be to, „Kamestai“ nurody-
ta įrengti papildomą asfalto 
sluoksnį kelio Buivydžiai–La-
voriškės–Kena ruože, tačiau 
įmonė nesutiko to padaryti sa-
vo sąskaita, todėl bus perkami 
papildomi  darbai, o sąskaita 
bus pateikta įmonei. 

„Šiaulių plento“ įrengtuose 
Žeimiai–Pamūšis–Pašvitinys 
ir Kuršėnai–Smilgiai–Aukš-
telkė ruožuose yra nepakan-
kamas skaldos storis. 

Pernai atlikus kelių kokybės 
auditą buvo ištirti 33 keliai ir 
nustatyta, kad beveik 90 proc. 
jų  neatitiko kokybės reikala-
vimų. 18-koje kelių buvo nu-
statyti esminių pažeidimų, dėl 
kurių objektai iš viso neturėjo 
būti priimti.

Audito metu tikrinami ke-
liai, statyti bei rekonstruoti 
2008–2017 metais. bNS

Rugpjūčio 14 d. į Europos 
Sąjungos karinę jūrų 
operaciją ATALANTA 
prie Somalio krantų 
išlydima 5-oji Lietuvos 
kariuomenės Autonominė 
laivo apsaugos grupė 
(ALAG). Kariai operacijos 
metu vykdys Pasaulio 
maisto programos laivo, 
gabenančio humanitarinę 
paramą Somalio 
žmonėms, apsaugą.

Penktoji Lietuvos karių pa-
maina operacijoje, skirtoje 
kovoti su piratavimu ir plėši-
mais Indijos vandenyne prie 
Somalio krantų, planuojama,  
bus dislokuota nuo rugpjūčio  
vidurio  iki  metų pabaigos.  
Išvykstančią  ALAG pamainą 
sudaro specialiai šiai tarptauti-
nei operacijai parengtų 12 Lie-
tuvos karių.

Pasak į operaciją išvykstan-
čios Lietuvos kariuomenės 
Autonominės laivo apsaugos 
grupės vado, maisto paramos 
programa ypač svarbi Soma-
lio vaikams, kurie yra viena 
labiausiai pažeidžiama gy-
ventojų dalis neramumų kre-
čiamoje šalyje.

„Stabilus maisto tiekimo 
Somalio gyventojams užtikri-
nimas prisideda sudarant gali-
mybę vykdyti politines ir soci-
alines reformas būtinas šalies 
stabilizavimui ir ekonominiam 
augimui. Todėl šių resursų 
apsauga yra viena iš kertinių 
operacijos ATALANTA, tuo 
pačiu ir mūsų grupės užduo-
čių“, – sakė Lietuvos karinių 
jūrų pajėgų karininkas.

Operacijos metu ALAG 
karių aprūpinimą organizuos 
ir koordinuos du Lietuvos 

Lietuvos kariai išvyksta į ES 
operaciją ATALANTA prie 
Somalio krantų kariuomenės Logistikos val-

dybos Nacionalinės paramos 
elemento kariai.

2013–2018 metų laikotar-
piu Lietuvos kariuomenė bu-
vo dislokavusi iš viso keturias 
Autonomines laivo apsaugos 
karių grupes, tuo pačiu laiko-
tarpiu buvo skiriamas ir vienas 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
karininkas tarnybai operaci-
jos ATALANTA kariniame 
laive įsikūrusioje pajėgų va-
davietėje.

Siųsdama savo karius da-
lyvauti į ES vadovaujamas 
tarptautines operacijas Lietuva 
prisideda kovojant su tarptau-
tinėmis krizėmis ir stiprina ES 
bendrąją saugumo ir gynybos 
politiką. Lietuva operacijoje 
ATALANTA dalyvauja nuo 
2011 metų. Šiuo metu Lietu-
va skiria vieną štabo karininką 
tarnybai ATALANTA operaci-
nio lygmens vadavietėj  Roto-
je, Ispanijoje. 

ES karinė jūrų operacija 
ATALANTA pradėta 2008 
metų pabaigoje, reaguojant į 
itin išaugusį piratavimų skai-
čių prie Somalio krantų. Ope-
racijoje dalyvaujantys karo lai-
vai Adeno įlankoje ir Somalio 
vandenyse eskortuoja Pasau-
lio maisto programos laivus, 
gabenančius paramą Somalio 
gyventojams, atgraso ir sulai-
ko piratus, ginkluotus plėšikus 
operacijos rajone, palaiko kitas 
Europos Sąjungos tarptautines 
operacijas ir organizacijas, sie-
kiančias stiprinti jūrų saugumą 
ir pajėgumus regione.

ES operacijoje ATALANTA 
dalyvauja kariai iš ES valsty-
bių ir šalių partnerių, taip pat 
skiriami laivai ir orlaiviai.

kJP-kAM 

Rugpjūčio 7 d. vyko Prienų 
rajono savivaldybės eismo 
saugumo komisijos, 
kuriai vadovauja 
mero pavaduotoja L. 
Jakinevičienė, posėdis. 
Posėdyje išnagrinėti 
gyventojų ir seniūnų 
prašymai, priimti 
nutarimai.

Posėdyje dalyvavę Komi-
sijos nariai po pakartotinio 
svarstymo vienbalsiai pritarė 
gyventojų atstovo prašymui 
įrengti kelio ženklus Rasos–
Miškininkų gatvių sankry-
žoje (Ignacavos k., Prienų 
sen.). Nutarta panaikinti ly-
giareikšmių kelių sankryžą 
ir, remiantis Alytaus AVPK 
Prienų PK rekomendacija, 
Rasos g. pastatyti ženklą Nr. 
201 „Pagrindinis kelias“, o 
Miškininkų g. – kelio ženklą 
Nr. 203 „Duoti kelią“. Taip 
pat, remiantis VĮ Valstybinių 
miškų urėdijos Prienų regio-
no padalinio rekomendacija, 
nutarta Miškininkų g. sto-
vintiems ženklams Nr. 302 „ 
Eismas draudžiamas“ pridėti 
laiko nuorodą „Nuo 22 val. 
iki 6 val.“.

Daugiausia klausimų posė-
dyje kilo dėl eismo saugumo 
Prienų Stadiono gatvėje su-
reguliavimo, t. y. dėl saugu-
mo išvažiuojant iš Stadiono 
g. daugiabučių namų kiemų. 
Po diskusijos nutarta dar kartą 
su specialistais apžiūrėti išva-
žiavimą iš Stadiono g. 20 na-
mo kiemo, įvertinti situaciją 

posėdžiavo Eismo saugumo 
komisija ir priimti sprendimą. Klausi-

mo svarstymas nukeltas kitam 
Eismo saugumo posėdžiui.

Iš Jiezno seniūnijos buvo 
gautas prašymas leisti vež-
ti nukultą produkciją ribotos 
masės „10“ ir „15“ keliais, 
taip pat raštiškas įsipareigo-
jimas atstatyti sugadintus ke-
lio ruožus. Komisija sutiko, 
kad būtų išduotas leidimas 
vežti nukultą produkciją š. 
m. liepos ir rugpjūčio mėne-
siais šiais Jiezno seniūnijos 
keliais: Vežionys–Padriežiš-
kės–Truncos–Dvareliškės; 
Dukurnonys–Sundakai; Ka-
šonys–Vosiškės–Praviekš-
niai–Jakniškės. 

Į Komisiją kreipėsi Mauru-
čių kaimo Šilėnų g. atstovai 
dėl sunkiasvorės technikos 
keliamų dulkių. Eismo sau-
gumo komisijai problema yra 
žinoma. Šiuo metu yra ana-
lizuojama situacija, ieškoma 
galimybių bendradarbiauti 
su UAB „Agrokoncernas“. 
Tikimasi kitų metų biudžete 
numatyti lėšų ir Savivaldy-
bės, „Agrokoncerno“ bei kitų 
suinteresuotų įmonių lėšomis 
išasfaltuoti Šilėnų g.

Dar vienas visuomenės at-
stovo prašymas gautas dėl 
nepatogaus ir nesaugaus įva-
žiavimo iš Kauno g. į preky-
bos centro „Maxima“ aikšte-
lę. Posėdyje nutarta kreiptis 
į UAB „Maxima LT“ Ne-
kilnojamojo turto valdymo 
skyriaus atsakingus asme-
nis dėl eismo sureguliavimo 
aikštelėje.

Prienų r. savivaldybės  
informacija 
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rasta didžiulių pingvinų fosilijų
Naujojoje Zelandijoje rasta didžiulių, ūgiu suaugusiam 
žmogui beveik prilygstančių pingvinų suakmenėjusių 
liekanų. Šie jūriniai paukščiai tikriausiai užaugdavo apie 
1,6 metro ūgio ir sverdavo apie 80 kg – tai yra, jie buvo 
apie keturiskart sunkesni ir apytikriai 40 cm aukštesni 
negu dabartiniai imperatoriškieji pingvinai.

Apiplėštasis prisipažino vartojęs narkotikų
Bendraudami su vyru, nukentėjusiu nuo plėšimo, 
Klaipėdos policijos pareigūnai išsiaiškino, jog jis 
vartojo narkotikų. 1989 metais gimęs nukentėjusysis 
pripažino prieš porą dienų yra vartojęs narkotinių 
medžiagų ir kad automobilyje turi jų grūstuvą ir 
svarstykles, o namuose Kretingoje – kvaišalų.

Skaitytojai
rašo...
Lauksiu

Saulėlydžiai įrausvinti

tarsi įkaitinta skarda.

Sūroka daros duona,

kai valgoma su ašara.

Žinau, neparkeliausi,

taip naktį keis naktis.

Vanduo jau pažaliavęs

man troškulį malšins

Sukiosiuosi lyg vėtrungė

beprasmiam laukime,

aš skęsiu savo sielvarte,

tavęs vis laukdama...

Tavęs ieškosiu

Vieškeliuos plačiuose,

miškų takuose,

žmonių veiduose

tavęs ieškosiu.

Naktužėj tamsioj

viena pasiklystu,

paukščio giesmėj

tave atpažįstu.

Uždegsiu laužą

nakties tamsoj,

kad atpažintum

ryto aušroj.

Kad rastum kelią

į mano širdį,

žvaigžde žibėsiu, 

kad atpažintum.

gebėjimas susikaupti – tai 
senatvės požymiai. Ar jie 
neišvengiamai būdingi kie-
kvienam senjorui? 

– Pažintinių funkcijų pras-
tėjimas yra viena pagrindinių 
vyresnio amžiaus žmonių ne-
galios priežasčių. Senstant dėl 
mielinio nervų ląstelių apval-
kalo – membranos plonėjimo 
susilpnėja signalų perdavimas 
ir slopsta neuronų funkcija: 
atsiranda užmaršumas, nesu-
gebėjimas sutelkti dėmesį ir 
spręsti problemas. Dažniau-
sia, net 62 proc. ligonių, ser-
gančių demencija, priežastis 
– Alzheimerio liga, antrą vietą 
užima kraujagyslinė demen-
cija, kuripaliečia 17 proc. ser-
gančiųjų demencija. 

Šios ligos vystymąsi pro-
vokuoja tokie veiksniai, kaip 
netinkama mityba, fizinis ne-
veiklumas, nutukimas, rūky-
mas, hormonų disbalansas, 
lėtinis uždegimas, oksidaci-
niostreso ir laisvųjų radikalų 
sukeliamas mielino apval-
kalo pažeidimas, padidintas 
cholesterolio kiekis ir kraujo 
spaudimas, sutrikęs gliukozės 
kiekis ir depresija.  

– Turbūt neįmanoma ras-
ti žmogaus, kuriam nebūtų 
galima priskirti bent vieno 
iš jūsų išvardytų veiksnių, o 
kai kuriems būdingi net visi. 
Ar šiuolaikinė medicina ne-
gali padėti?  

– Šiuo metu nėra jokių vais-
tų ar kitų gydymo būdų, spe-
cialiai patvirtintų gydyti ko-
gnityviniamsutrikimuiarba 
jo progresavimo prevencijai. 
Moksliniai tyrimai rodo, kad 
vitamino B12 vartojimas pa-
lengvina demencijos, depresi-
jos ir kitų ligų simptomus, taip 
pat gali užkirsti kelią šioms li-
goms vystytis.

– Vadinasi, vitaminas B12 
yra išeitis, vengiant senatvi-
nės demencijos? 

– Tai pagalba sau. Ir ne ti-
knuo demencijų. Vitaminas 
B12 yra būtinas visų kūno 
ląstelių funkcionavimui, jis 
dalyvauja svarbiuose organiz-
mo procesuose, reikalingas 
išgauti energijaiiš baltymų ir 
riebalų, normaliai kraujoda-

rai, palaiko nervų sistemos 
vientisumą ir DNR sintezę. 
Jo trūkstant gali sutrikti galū-
nių, ypač rankų, jutimai (bado 
adatėlėmis, laksto skruzdėly-
tės), liežuvis tampa avietinės 
spalvos, gali atsirasti žaizdelių 
burnoje, oda neretai pagelsta, 
susilpnėja plaukai. Esant vi-
tamino B12 trūkumui, vys-
tosi mažakraujystė: sutrinka 
deguonies tiekimas visoms 
ląstelėms, gali varginti nuo-
vargis, silpnumas, mieguis-
tumas, dusulys.

– Net ir jauniems žmo-
nėms? 

– Taip, o žymiaitrūkstant 
vitamino B12, suprastėja at-
mintis ir suvokimas, regėji-
mas, atsiranda nuotaikų kai-
ta, dirglumas iki psichozės 
išsivystymo, gali varginti lė-
tiniai galvos,sąnarių, rau-
menųskausmai ar sutriku-
si pusiausvyra, pasireikšti 
vidurių už-
kietė-

j i -
mas, šlapi-
mo ar išmatų ne-
laikymas, net nevaisin-
gumas. Vyresniemsžmo-
nėmskyla didesnėvitamino 
B12 trūkumo rizikadėl daž-
nesnės piktybinės mažakrau-
jystės, skrandžio atrofijos, kas 
apsunkina vitamino B12 atpa-
laidavimą iš maisto baltymų 
ir jo įsisavinimą dėl storosios 
žarnos problemų. Toks trūku-
mas vargina nuo 5 iki 40 pro-
centų vyresnių žmonių.

– Vadinasi, vitaminas B12 
svarbus ne tik ligų preven-
cijai?

– Yra svarių mokslinių įro-
dymų, kad vitaminas B12 
efektyvus esant mažakraujys-
tei, svaigimui, sutrikusiai eise-
nai, raumenų silpnumui, spas-
tiškumui, demencijai, psicho-
zei, regėjimo problemoms, 
nuotaikos sutrikimams ir net 

šlapimo ar išmatų nelaikymui. 
Kaupiami vitamino B efek-
tyvumo įrodymaisiekiant iš-
vengti Alzheimerio, širdies 
ligų bei krūties, gimdos ka-
klelio vėžio, depresijos, mie-
go sutrikimų, diabetinės neu-
ropatijos, nuovargio, veido 
spazmų, neramių kojų sin-
dromo, lūžių ir kt. Pakanka-
mas šio vitamino kiekis orga-
nizme lemia gerą virškinimą, 
visaverčių raudonųjų kūnelių 
gamybą, gali užkirsti kelią 
senėjimui. 

Vitaminas B12 svarbus gy-
dant širdies bei kraujagyslių li-
gas. Įrodyta, kad 100–500 μg 
šio vitaminoper dienąmažina 
homocisteino koncentraciją ir 
yra apsau- ginis 
veiksnys 
nuo išemi-

nėsširdies ligos. Dėl priešuž-
degiminio ir antioksidacinio 
poveikio B grupės vitaminai 
saugo nuo insulto, o jam įvy-
kus pusei pacientų pagerina 
atsistatymą, ypač kalbos įgū-
džius, kas dešimtam suma-
žina pasikartojančio insulto 
riziką.

Gaunant pakankamą vi-
tamino B12 kiekį, sumažė-
ja ūmūs skausmai, ypatingai 
– apatinės nugaros dalies. Tai 
daugiau nei papildas, nes ne 
tik slopina skausmą, bet ir pa-
deda atstatyti pažeistas nervų 
skaidulas, stabilizuoja nervų 
ląsteles, pagerina nervinio im-
pulso sklidimo greitį.  

– O kuo vitaminas B12 
svarbus smegenų veiklai?

– Aprūpinus organizmą 
šiuo vitaminu, sulėtėja ser-
gančiųjų demencija smegenų 
tūrio ir smegenų žievės ny-
kimas net iki septynių kartų. 
Vadinasi, pristabdoma ligos 
eiga, išsaugomos smegenų 
funkcijos. Britų mokslininkai 
yra nustatę, kad kasdien var-
tojant daug vitamino B, seny-
vo amžiaus žmonių smegenų 
pilkosios masės mažėjimas 
gali sulėtėti perpus, taip ati-
tolinant atminties prastėjimą 
ir senatvinės silpnaprotystės 
vystymąsi. Įrodyta, kad dve-
jus metus kasdien vartojantpo 
100 μg vitamino B12 žymiai 
pagerėja bendras pažintinis 
funkcionavimas, įskaitant ir 
depresinius požymius. 2017 
metais JAV Minesotos moks-
lu grįstos praktikos centre 

mokslininkams įverti-
nus 263 studijas su 

13 klasių 

įvairių intervencijų pažintinės 
funkcijos gerinimui, daugiau-
sia žadančiais išrinktifizinis 
aktyvumas ir vitamino B12 su 
foline rūgštimi vartojimas. 

Nuo dviejų iki 29 proc. vy-
resnių žmonių išsivysto pa-
žintinių funcijų sutrikimas, 
susijęs su sutrikusiu neuropsi-
chiatriniu, fiziniu ir socialiniu 
funkcionavimu bei blogesne 
gyvenimo kokybe. Deja, nė-
ra efektyvių prevencinių stra-
tegijų apsaugoti žmones nuo 
pažintinių funkcijų blogėjimo 
ir jų nepageidaujamų pase-
kmių. Viena iš galimybių–vi-
taminas B12.

– Kiek jo reikia vartoti, 
kad organizme netrūktų ir 
nebūtų per daug?

Vitaminas B12 – ir nuo demencijos, ir nuo depresijos
– Vitamino B12 perdozuoti 

beveik neįmanoma. Suaugu-
siam žmogui šio vitamino pa-
ros norma gaunama suvalgius 
beveik 5dideliuskiaušinius 
arba nuo dvisu puse vištos 
krūtinėlių. Daugiausia vita-
mino B12 yra sardinėse, laši-
šoje, tune, menkėje, avienoje, 
krevetėse, jautienoje, jogurte, 
karvės piene. Deja, vyresnio 
amžiaus žmonėms, taip pat 
sergantiesiems kai kuriomis 
lėtinėmis ligomis (cukriniu 
diabetu, širdies, žarnyno, au-
toimuninėmis, alerginėmis 
ligomis, atrofiniu gastritu), 
po operacijų, traumų, vege-
tarams, veganams pritrūks-
ta vitamino B12 maiste arba 
jis neįsisavinamas, todėl kaip 
maisto papildą rekomenduo-
jama gerti nelaukiant, kol 
pasireikš simptomai, liudi-
jantys apie šio vitamino trū-
kumą. Vitaminas B12 kaip 
papildas rekomenduojamas 

ir tiems, kurie vartoja 
metforminą, skrandžio 
rūgštingumą mažinan-
čius vaistus, aciklovirą, 
ibuprofeną, antibioti-
kus, antiepilepsinius, 
prieštuberkuliozinius, 
kontraceptikus ir kai 

kuriuos kitus vaistus.
– Ar nėra pavojaus, kad 

ir papildų forma vitaminas 
B12 nebus pakankamai pa-
sisavintas?

– Įvertinus vitamino B12 
stokos rizikas ir su amžiu-
mi, gretutinėmis ligomis bei 
kitais veiksniais susijusias 
grėsmes, buvo ieškota bū-
dų, kaip pagerinti vitamino 
B12 įsisavinimą. Pasitelkus 
naujausias technologijas, su-
kurtos specialios pernešimo 
sistemos, kad vitaminas B12 
lengvai patektų per žarnyno 
ląsteles ir būtų išnešiotas po 
visą organizmą, apsaugant jį 
nuo neigiamų šio vitamino 
trūkumo padarinių. Vienas iš 
siūlomų būdų – tai mikrokap-
suliuota vitamino B12 forma, 
kuri gali užtikrinti kelis kartus 
geresnį ir efektyvesnį šio vita-
mino pasisavinimą organizme 
net ir turintiems virškinamo-
jotrakto sutrikimų. 
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patikėjęs investuoti siūliusiu sukčiumi 
panevėžietis prarado 8,5 tūkst. eurų
Į policiją kreipėsi panevėžietis, patikėjęs investuoti 
siūliusiu sukčiumi ir netekęs 8,5 tūkst. eurų. jam į mobilųjį 
telefoną paskambino nepažįstamas vyras. jis prisistatė 
įmonės atstovu ir rusų kalba ėmė siūlyti pelningai 
investuoti pinigus. jis išviliojo bankininkystės duomenis.

graikijoje priešgaisriniai orlaiviai toliau 
gesina liepsnojančius Eubojos miškus
graikijoje priešgaisriniai lėktuvai ir sraigtasparniai 
trečiadienį paryčiais atnaujino skrydžius, gesindami 
didelį miškų gaisrą, liepsnojantį saugomoje gamtinėje 
teritorijoje Eubojos saloje, kur iš keturių kaimų ir 
vienuolyno buvo evakuota šimtai žmonių.

NuSIkAlTIMAI IR 
NElAIMėS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2019-08-10 apie 09.10 val. 
gautas moters, gyv. prienų 
r., pareiškimas, kad prieš ją 
smurtavo buvęs sugyventi-
nis. Vyras sulaikytas 48 val.

2019-08-10 apie 17.00 val. 
prienų r. sulaikytas vyriškis, 
kuris vairavo automobilį bū-
damas girtas. Vyriškis sulai-
kytas 48 val.

2019-08-10 gautas moters 
pareiškimas, kad laikotarpiu 
nuo 10.50 val. iki 11.00 val. 
prienų miesto turguje nuo 
prekystalio, prie kurio ji pre-
kiavo įvairiomis prekėmis, 
pavogtas jai priklausantis 
mobiliojo ryšio telefonas 
„Samsung“.

2019-08-10 apie 14.05 val. 
pgp gavo pranešimą, kad 
Šilavoto sen., prienlaukio 
k., piliakalnio g. mediniame 
name dega rūsys, veržiasi 
dūmai. Atvykus pgp, buvo 
uždūmintos rūsio patalpos. 
gaisro metu namo rūsyje 
(5x4 m dydžio) apsvilo elek-
tros laidai ir apdegė 0,1 m³ 
malkų.

2019-08-10 apie 16.48 val. 
pgp Birštono komandos skyri-
ninkas pranešė, kad į gaisrinę 
atėjęs žmogus prašė pagal-
bos, nes jo kolega Birštone, 
Nemuno g., galimai parkritęs, 
negali atsikelti, neatsiliepia 
telefonu, šaukiasi pagalbos. 
Atvykus pgp, į privataus vieno 
aukšto namo vidų patekta 
ištraukiamomis kopėčiomis 
pro langą. Sunegalavęs, bet 
sąmoningas žmogus perduo-
tas medikams.

2019-08-11 apie 02.30 val. 
prienų r. vyras bandė pagrobti 
automobilį, kuris nerakintas 
buvo paliktas sodybos kieme. 
Vyriškis buvo sulaikytas auto-
mobilio savininko. Įtariamasis 
sulaikytas 48 valandoms.

Tįstantys ledai iš ožkos pieno, arba ko lietuviai vyksta į Turkiją
daugiau kaip prieš pusę metų, 
nes tada ją įmanoma įsigyti 
150–200 eurų pigiau nei se-
zono metu.  Susisiekėme su 
kelionių agentūra eliaturas.lt 
(ji yra dukterinė „Novaturo“ 
firma), kuri siūlo keliones už 
šiek tiek mažesnes kainas nei 
kitos agentūros, su kuriomis 
teko bendradarbiauti. Mums 
pasiūlė keletą viešbučių po-
ilsiautojų pamėgtame Alani-
jos regione, įsikūrusiame prie 
Viduržemio jūros. Vykome 
su vaikais, todėl rinkomės 5 
žvaigždučių viešbutį „Kahya 
Resort Aqua and Spa (Tur-
klere)“ su keletu baseinų ir 
vandens kalneliais. Kadangi 
vykome septyniese, gavome 
dar ir nuolaidą kaip grupei po-
ilsiautojų. Sausį sumokėjome 
kuklų avansą, o likus mėne-
siui iki kelionės pervedėme 
likusią sumą. 

Į Turkiją skrydžiai buvo 
dienos metu, nereikėjo kel-
tis 2 valandą nakties. Aišku, 
tiems, kas skaičiuoja dienas, 
gali būti gaila, kad viena die-
na skirta kelionei. Kita vertus, 
po naktinės kelionės paprastai 
ilsimės viešbučio lovoje, tad 
mes džiaugėmės, kad skry-
džiai, kurie truko apie 3 va-
landas, per daug neišvargino. 
Turkijoje, oro uoste, iš karto 
pasitiko „Novaturo“ darbuo-
tojai ir palydėjo autobusu iki 
viešbučio. Gidė suteikė visą 
būtiną turistams informaci-
ją ir padrąsino reikalui esant 
kreiptis į ją arba į bet kurį jos 
kolegą. Vienas svarbiausių 
dalykų, kuriuos ji akcenta-
vo, yra kelionių draudimas. 
Jis būtinas, nes medicininės 
paslaugos yra labai brangios. 
Turint draudimą užtenka po-
lisą paduoti gydytojui ir medi-
cinos įstaiga pati susisiekia su 
draudimo bendrove Lietuvo-
je. Vykstant į Turkiją reiktų ži-
noti, kad visi patarnautojai la-
bai mėgsta arbatpinigius. Net 
jei mums, lietuviams, atrodo, 
kad už viską sumokėjome, tu-
rime suprasti, kad papildomi 
20–30 eurų arbatpinigių per 
savaitę mums užtikrins tikrai 
geresnį aptarnavimą ir nuotai-

ką tiek viešbučio baruose, tiek 
kambariuose. 

Kambariai gana erdvūs, 
tvarkingi. Kadangi rinkomės 
Sea view kambario tipą, tai 
per langus, tarp pastatų ma-
tėsi ir dalis jūros. 

Viešbutyje veikė 5 barai, 
tad beveik visą dieną buvo 
galima pavalgyti vienoje ar 
kitoje vietoje. Paplūdimyje, 
prie jūros taip pat nuo 11.30 
buvo galima įsigyti salotų ir 
sočių užkandžių, tokių kaip 
mėsainis, žuvis, žuvų piršte-
liai ir panašiai. Beje, paplūdi-
mys nuvylė. Jokio egzotinio 
vaizdo, smėlis susimaišęs su 
akmenimis, dugnas irgi nely-
gus, akmenuotas, todėl i laiko 
leidome prie baseinų, kur ir 
vanduo buvo šiltesnis nei jū-
roje. Vandens kalneliai tikras 
džiaugsmas vaikams, bet jie 
veikdavo tik tam tikrą laiką, 
kitu metu būdavo išjungti. 

Animatorių, besirūpinančių 
vaikų užimtumu, grupė šiame 
viešbutyje buvo silpnoka. Va-
karais vaikams vykdavo tik 
šokiai, kurie trukdavo 15–30 
min. Tiesa vakare dar būdavo 
loterija vaikams, už kurią rei-
kėdavo papildomai mokėti, o 
vaikai gaudavo diplomus už 
dalyvavimą.

Maistas viešbutyje buvo ti-
krai geras (palyginti su Kretos 
ir Bulgarijos viešbučiuose tie-
kiamu maistu), jokių neaiškių 
patiekalų ar lietuvių skoniui 
neįprastų prieskonių, labai 
didelis pasirinkimas. Tikras 
rojus saldumynų mėgėjams. 
Rytais pasitikdavo gal 10 rū-
šių ką tik iškeptų bandelių 
kvapas. Per pietus vėl gausy-
bė skanumynų – kokių 20 rū-
šių. Salotų ir antrųjų patieka-
lų asortimentas irgi nenuvylė 
– patiekalai įvairūs, švieži, 
maitinimo metu visada kaž-
kas būdavo gaminama vie-
toje: kepami blynai, sukami 
lavašai, čirškinami viščiukai 
ant grilio.

Dar reikėtų paminėti, kad 
viešbutyje buvo keletas par-
duotuvių, SPA salonas, tatui-
ruočių salonas ir nemokama 
sporto salė. Viešbutyje buvo ir 
šokių klubas... Bet vieną vėlų 
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operos žvaigždę p. Domingo užgriuvo 
kaltinimai seksualiniu priekabiavimu 
per pasaulį nusiritusi judėjimo už lytinio išnaudojimo 
demaskavimą banga neaplenkė ir operos legendos 
placido Domingo - antradienį pranešta, kad Los Andželo 
opera pradėjo tyrimą dėl virtinės moterų šiam ispanų 
tenorui mestų kaltinimų seksualiniu priekabiavimu.    

Kinija pasmerkė „į terorizmą panašius“ 
veiksmus Honkongo oro uoste
Kinija trečiadienį pasmerkė už demokratiją pasisakančius 
Honkongo protestuotojus dėl į „terorizmą panašių“ 
veiksmų šios pusiau autonominės teritorijos 
tarptautiniame oro uoste, demonstrantams sumušus du, 
iš Kinijos atvykusius žmones.

vakarą nuėję pašokti, buvome 
vieninteliai lankytojai, todėl 
užtrukome ten ne ilgiau kaip 
2 minutes. Iki populiaraus 
klubo „Summer Garden“ 15 
minučių kelio taksi. 

Artimiausias miestas Kona-
kli buvo už 7 kilometrų, iki jo, 
kaip ir iki Alanijos (15 km), 
veždavo vietinė susisiekimo 
priemonė „dolmušai“ – tai to-
kie autobusai, kurie visur sto-
ja, visus surenka, kelionė kai-
nuoja 1 eurą tiek iki Konakli, 
tiek iki Alanijos. Tam tikromis 
dienomis šiuose miestuose 
būna turgus, apie tai infor-
muoja „Novaturo“ gidai.

O dabar apie tai, kas pali-
ko didžiausią įspūdį. Kadan-
gi vykome ne vien degintis, 
bet ir aplankyti bent keletą 
įžymių vietovių, šių kelionių 
organizatoriumi pasirinkome 
lengvai feisbuko tinklalapy-
je randamą gidą, turką Jusu-
fą (Yusuf Lal). Jo siūlomos 
kelionės yra 10–20 eurų pi-
gesnės nei siūlo „Novatu-
ras“. Kelionės yra tikrai gerai 
parengtos, skirtos vien lietu-
viams, o gidai tikrai labai dėl 
turistų stengiasi – ne tik pa-
sakoja apie šalies grožį, bet 
ir atskleidžia intriguojančių 
turkiškų subtilybių ir įvairių 
dalykų, kurių lietuviai gidai 
gal net ir nežinotų.  

Jusufas – sertifikuotas gi-
das, išmokęs lietuvių kalbą 
per 8 mėnesius. Pirmoji jo 
pažintis su Lietuva prasidėjo 
prieš šešerius metus, kai jis 
dar būdamas studentas pagal 
„Erasmus“ programą atvy-
ko į Kauną mokytis 3 mėne-
sius. Tada jis suprato, kad iš 
Lietuvos į Turkiją atvyku-
sios šeimos susiduria su kal-
bos barjeru, todėl nusprendė 
užpildyti šią nišą. Užpernai 
vaikinas užsirašė į VU orga-
nizuojamus lietuvių kalbos 
kursus ir sėkmingai išlaikė lie-
tuvių kalbos egzaminą, nors 
puikiai kalbantis lietuviškai 
turkas sako, kad mūsų kalba 
tikrai nėra lengva. Šis gidas, 
kaip ir jo kolega, tikrai paliko 
šiltą įspūdį ir sustiprino mei-
lę Turkijai. 

Taigi, su gidu Jusufu buvo-
me 2 kelionėse: „Naktinė Ala-
nija“ ir „Žaliasis kanjonas“. 
Pirmoji yra kelių valandų, la-

bai tinka aktyviems vaikams, 
mat plaukiama tamsoje pira-
tų laivu, kuriame leidžiamos 
putos (o jų buvo tikrai labai 
daug), vyko šokiai. Beje, abie-
jose kelionėse skambėjo lie-
tuviška muzika. Prieš piratų 
laivą – trumpa kultūrinė da-
lis. Autobusu turistai vežami 
ant aukšto skardžio, nuo kurio 
matosi kvapą gniaužiantis jau 
tamsoje besiilsinčios Alanijos 
vaizdas. Pasigėrėjus vaizdu, 
organizatoriai netrukus kvie-
čia į amfiteatrinę atvirą sceną, 
kurioje šokiu žiūrovams pa-
teikiama visa Turkijos istorija. 
Tada jau keliaujama į uostą, 
kur mūsų laukė Karibų piratų 
veikėjais puoštas laivas. O ten 
– pusantros valandos plauki-
mo tamsoje ir net nuobodžius 
tautiečius išjudinę šokiai.

Antroji ekskursija, paliku-
si neišdildomą įspūdį, buvo 
kelionė į Žaliąjį kanjoną, be-
je, šią kelionę rekomendavo 
ir „Novaturo“ gidai. Kelionė 
labiau poilsinė, tad vaikams, 
norintiems veiksmo, ten gali 
būti nuobodu, tačiau norin-
tiems pailsėti suaugusiesiems 
tikrai yra kur paganyti akis po 
egzotinius vaizdus. 

Į Žaliąjį kanjoną plaukėme 
liepos 6 dieną ir kelionės or-
ganizatorius nepamiršo svar-
bios lietuviams datos. Jis pa-
siūlė laikant Lietuvos vėliavą 
sugiedoti Tautišką giesmę.  
Ne vienam tautiečiui per kūną 
ėjo šiurpuliukai. Būdami taip 
toli nuo tėvynės pasijautėme 
tikri patriotai.  

Kelionės metu aplankoma 
ir įstabaus grožio mečetė, tu-
rinti 4 bokštus, statyta 2004 
m. turtingų vietinių gyven-
tojų, nes valstybė mečečių 
statybos neremia. Gerbiant 
šalies kultūrą ir religiją, prieš 
įeidamos moterys turi apsi-
gaubti skaromis ir užsidengti 
pečius, kojas. Mečetėje gėrė-

jomės maldos kilimu, galėjo-
me pakilti į moterims skirtą 
balkoną, apžiūrėjome min-
barą ir mihrabą, kaligrafinius 
raštus. 

Šios kelionės metu aplan-
kėme dar vieną nepalikusį 
abejingų objektą – Mangava-
to krioklį. Vanduo čia nekren-
ta iš labai didelio aukščio, bet 
per minutę jo nuteka labai di-
delis kiekis, todėl maudynės 
čia draudžiamos. 

Prie Mangavato krioklio 
turėjome progą ne tik nusi-
fotografuoti, bet ir paragau-
ti ledų iš ožkos pieno, kurie 
gaminami tik Turkijoje. Apie 
šiuose ledus sužinojome vos 
tik atvykę. Gidė siūlė būtinai 
jų paragauti. Ledų pardavė-
jas būna su kepurėle ir kvie-
čia praeivius šūkaudamas bei 
skambindamas varpeliais. Le-
dų pirkimas – tikra atrakcija 
turistams. Ledai ištiesiami pir-
kėjui ant ilgo strypo, o parda-
vėjas prieš juos paduodamas 
krečia išdaigas. Tai gąsdina, 
kad ledai krenta, tai neleidžia 
paimti, tai ištepa ledais pirkė-
jui nosį. Labai pasiseks, jei 
drabužiai liks švarūs. Patys 
ledai yra šiek tiek saldesni 
ir kitokios, negu mes įpratę, 
konsistencijos – jie tįsta. Vie-
niems ledų skonis patiks, kitus 
gali nuvilti, tačiau pardavėjo 
žaidimo tikrai nepamiršite. 

Plaukiant laivu buvo ga-
lima pažvejoti, atsigaivinti 
kalnų upės vandenyje, pasi-
mėgauti vandens dviračiais. 
Pietavome nuostabiame res-
torane ant ežero kranto, laive 
taip pat buvo galima vaišintis 
kava, arbata, vynu. 

Kadangi visa mūsų kompa-
nija buvo sužavėta gido Jusu-
fo darbo, kitais metais planuo-
jame grįžti ir dalyvauti kitose 
jo organizuojamose ekskur-
sijose: aplankyti aštuntąjį 
pasaulio stebuklą Pamukalę, 
įspūdingąjį Kurto kanjoną, 
Sepadere kanjoną.

Taigi, pirmą kartą apsilankę 
Turkijoje galime teigti, kad tai 
svetinga turistams šalis, ger-
bianti savo religiją ir turinti 
įspūdingą istoriją. Joje ras ką 
veikti ir gamtos, ir istorijos 
mėgėjai, o mėgstantys laisva-
laikį leisti viešbutyje taip pat 
neliks nusivylę...
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Abejoja kasinėjimų numanomų stalinizmo 
aukų kapinyne teisėtumu
rusijos žmogaus teisių organizacija „Memorial“ paprašė 
generalinės prokuratūros patikrinti, ar rusijos karinės 
istorijos draugija teisėtai vykdo kasinėjimus šalies šiaurės 
vakaruose esančioje Sandormocho giraitėje, kur, kaip 
manoma, palaidota tūkstančiai stalinistinių valymų aukų.

„Novaturo“ apyvarta šiemet augo 1 proc.
Vieno didžiausių Lietuvos kelionių organizatorių „Novaturas“ 
apyvarta per septynis šių metų mėnesius siekė 99,8 mln. 
eurų – 1 proc. daugiau nei pernai sausį-liepą. per praėjusį 
mėnesį bendrovė aptarnavo 31,8 tūkst. klientų – 12 proc. 
mažiau nei pernai liepą. Šiemet aptarnauta 168,8 tūkst. 
klientų – 1 proc. mažiau nei 2018 metais.

REKLAMA

Afrikos vyskupai: 
reikia sąžiningų  

lyderių
Jau tik trys savaitės liko iki 

naujos popiežiaus Pranciškaus 
apaštališkosios kelionės: rug-
sėjo 4–10 dienomis popiežius 
aplankys Mozambiką, Mada-
gaskarą ir Mauricijų.

Vidutinį ekonominio iš-
sivystymo lygį yra pasiekęs 
tik Mauricijus, kitos dvi ša-
lys – Mozambikas ir Mada-
gaskaras – pagal socialinės ir 
ekonominės plėtros rodiklius 
priklauso paskutiniam visos 
pasaulio valstybių dešimtu-
kui. Dėl to popiežiaus vizito 
metu tikimasi išgristi padrąsi-
nimą ryžtingiau spręsti dešim-
tmečiais Afriką kamuojančias 
problemas, dėl kurių kaltas ir 
kolonializmo palikimas, ir pi-
lietiniai karai, tačiau taip pat 
atsakomybės už bendrą gėrį 
stoka bei korupcija valstybių 
viduje.

Apie artėjančią popiežiaus 
kelionę ir apie socialines ir 
ekonomines visos Afrikos 
problemas kalbėta neseniai 
Ugandos sostinėje Kampalo-
je vykusiame Afrikos ir Ma-
dagaskaro vyskupų simpo-
ziumo (SECAM) posėdyje. 
Afrikos ir Madagaskaro vys-
kupų simpoziumas – tai viso 
Afrikos žemyno ir salų vys-
kupus jungianti organizacija, 
įkurta prieš 50 metų. Šiemeti-
nis jos posėdis vyko Ugando-
je, nes prieš 50 metų Uganda 
aplankė popiežius Paulius VI 
– pirmasis naujųjų laikų po-
piežius, įkėlęs koją į Afrikos 
žemyną. Be jubiliejinių SE-
CAM įkūrimo ir popiežiaus 
vizito penkiasdešimtmečiui 
skirtų renginių, šiemetinėje 
asamblėjoje daug dėmesio bu-
vo skirta socialinio teisingumo 

vertybei Bažnyčios pastoraci-
nėje misijoje. Vieną pagrindi-
nių pranešimų skaitė Afrikos 
Caritas federacijos vadovas 
ganietis vyskupas Gilbert Jus-
tice Yaw Anokye.

„Balsavome už korumpuo-
tus lyderius. Tai darėme va-
dovaudamiesi klanų ir genčių 
interesų logika, iš baimės arba 
siekdami naudos. Išsirinkome 
žmones, kuriems nerūpėjo 
nepriklausomybę paskelbu-
sių Afrikos valstybių pažan-
ga. Buvo ir gerų lyderių, ta-
čiau leidome, kad jie būtų nu-
versti ir nustumti į šalį.“ Taip 
vyskupas iš Ganos apibrėžė 
pastarųjų kelių dešimtmečių 
Afrikos sociopolitinį gyveni-
mą. Žmonių godumas, gro-
buoniškas požiūris į žemės 
turtus, nesibaigiantys karai ir 
terorizmas, taip pat dažnos 
stichinės nelaimės gramzdina 
Afriką į skurdą ir pakerta tikė-
jimą ateitimi, skatina žmones 
migruoti, svetur ieškoti geres-
nio gyvenimo.

Padėtį Afrikoje vyskupas 
sugretino su Pietryčių Azija, 
kuri irgi dar prieš kelis dešim-
tmečius buvo slegiama skur-
do. Tokios šalys kaip Malai-
zija ar Singapūras išbrido iš 
skurdo, nes turėjo sumanius 
ir sąžiningus lyderius. Afrikai 
labiausiai trūksta sumanaus 
sąžiningo politinio elito. Afri-
ka atsities, jei bus sukurta tikra 
demokratija, jei jos lyderiai 
sieks visų gerovės, o ne vien 
savo pačių ar savo klanų nau-
dos. Pasak vyskupo, kovai su 
socialinio ir politinio gyveni-
mo ligomis reikia analogiškų 
procedūrų, kurios taikomos ir 
žmonių sveiktos apsaugoje, 
– reikia prevencijos, gydymo 
ir reabilitacijos.  

VATiCAN NEWS

Šiuo metų laiku brokolių 
galima įsigyti ne tik 
prekybos centruose, bet 
ir turguje. Daugelis 
žmonių juos vartoja 
kaip salotas , kiti – 
kaip garnyrus. Bet iš 
jų galima pasigaminti 
ir daugybę visai 
nesudėtingų, skanių 
patiekalų. 

Brokolį galima pavadinti ne 
tik viena sveikiausių, bet ir di-
etine daržove, nes 100 gramų 
brokolių yra tik 30 kcal. 

Šviežią brokolį galime val-
gyti ir termiškai neapdorotą ar 
tik nuplikytą verdančiu van-
deniu. Apdorojant brokolius 
garais, juose liks daugiausiai 
naudingų medžiagų. Kuo il-
giau brokolius virsime, tuo 
daugiau vitamino C, sieros 

junginių ir kitų nau-
dingų komponentų pateks į 
vandenį. Jų skonis bus švel-
nesnis, tačiau maistinė vertė, 
deja, mažesnė. Taigi, geriau-
sia brokolius vartoti traškius, 
nepervirusius. Brokoliuose 
yra daug vitamino C ir K vi-
tamino, kuris labai reikalin-
gas ne tik mūsų kaulams sti-
printi, kraujui gerinti, bet ir 
norint kuo ilgiau turėti skais-
čią odą. 

Valgykime brokolių

„Sveikutis“ kokteilis su brokoliais
3 porcijoms reikės: 1 avokado, 80 g brokolio, 1 sa-

liero stiebo, 1 banano, saujos špinatų, citrinos sulčių, 
vandens. 

Visus ingredientus smulkiai supjaustykite ir suplakite iki 
vientisos masės. Skanaus!

Bolivinių balandų ir brokolių  
troškinys

1 didelei porcijai reikės: 4 v. š. bolivinių balandų, 100 
g brokolių, 70 g paprikos, 30 g kepintų anakardžių, 1 v. 
š. alyvuogių aliejaus, druskos, prieskonių. 

Bolivines balandas pasūdytame vandenyje virkite 15 mi-
nučių. Kai liks 3–5 minutės iki virimo pabaigos, įdėkite kar-
tu virti brokolius. Geriausias vandens santykis yra 1:2. Į indą 
dėkite išvirtas bolivines balandas ir brokolius, po to sudėki-
te likusius ingredientus, pabarstykite prieskoniais, aliejumi, 
jei reikia – įdėkite dar druskos. Lengvai pagaminsite skanų 
troškinį, kurį galėsite valgyti ir šiltą, ir šaltą. 

Lęšių ir keptų brokolių salotos
1 didelei porcijai reikės: 1 didelei porcijai reikės: 100 

g lęšių, 100 g brokolių, 50 g morkų, 70 g cukinijos, 4 
saulėje džiovintų pomidorų, citrinos sulčių, prieskonių, 
grūstos paprikos, 1 v. š. aliejaus.

Jei naudosite žalius, neskaldytus lęšius, juos geriau mir-
kyti apie 6 val. Taip jie taps lengviau virškinami bei greičiau 
išvirs. Sūdytame vandenyje išvirkite lęšius. Brokolį supjaus-
tykite žiedynais ir nuplikykite karštu vandeniu. Morką ir 
cukiniją supjaustykite griežinėliais. Keptuvėje pakepinkite 
morką, cukiniją, brokolius (apie 5 minutes). Sudėkite lęšius 
ir prieskonius, druską. Dar šiek tiek pakepinkite. Pačioje pa-
baigoje sudėkite saulėje džiovintus pomidorus. Šis patieka-
las puikiai tiks ir pietums, ir vakarienei, jis skanus tiek šiltas, 
tiek šaltas, o svarbiausia – jį pasigaminsite itin greitai. 

kų nepaleidžiant mobiliojo te-
lefono. Pavojai tyko ir kasdie-
nėje aplinkoje – akis sausina 
ryškūs saulės spinduliai, regos 
aštrumą veikia užterštas aplin-
kos oras, dulkės, atvirų van-
dens telkinių vanduo. Todėl 
vasarą reikėtų nešioti akinius 
nuo saulės, saugotis smėlio 
patekimo į akis. Norint visa-
pusiškai stiprinti akis, svarbi 
ir visavertė mityba.

„Į savo dienos meniu reko-
menduoju įtraukti geltonos, 
raudonos ir oranžinės spalvos 
vaisus, daržoves, kiaušinio 
trynį. Šiuose produktuose yra 
karotinoidų, kurie pristabdo 
kataraktos, glaukomos pro-
gresavimą. Dar akims labai 
svarbus selenas ir cinkas. Cin-
kas, kurio gausu paukštienoje, 
padeda įsisavinti vitaminą A, 
o šis padeda tinklainei skirti 
šviesą, tamsą, spalvas ir ap-
saugo nuo regėjimo pablogė-
jimo tamsiuoju paros metu. 
Selenas svarbus ir kataraktos 
prevencijai, šio elemento šal-
tinis – grūdai ir mėsa, taip pat 
jo yra pomidoruose, moliū-
guose, kopūstuose‘, – pagrin-
dinius elementus vardija „Eu-
rovaistinės“ vaistininkė.

Jeigu kamuoja akių sausu-
mas, reikėtų papildyti orga-
nizmą E ir C vitaminų turin-
čiais produktais, šie elementai 
lėtina ir senėjimo procesus. 
Vitamino E šaltinis yra kvie-
čių daigai, riešutai, avokadai, 
alyvuogės ir jų aliejus. Vita-
mino C gausu citrusiniuose 
vaisiuose, pomidoruose, bul-
vėse, kopūstuose (ypač rau-
gintuose), svogūnuose, erš-
kėtuogėse. Kontroliuoti akių 
sausumą padeda ir omega-3 
riebalų rūgštys, jos atsakin-
gos ir už akispūdžio stabilu-
mą, todėl rekomenduojama 
į racioną įtraukti ir jūros gė-
rybes – šiaurinių jūrų žuvį, 
lašišas, skumbres, silkes, sar-
dines, tuną.

J. Bespalovienė atkreipia 

išsaugoti regėjimą padeda 
paprastos taisyklės: ką 
dažniausiai pamirštame?

dėmesį, jog progresuojant 
akių ligoms, vien maisto pro-
duktų suteikiamos naudos 
jau neužtenka, norint gauti 
vitaminų dienos normą, rei-
kėtų suvalgyti labai didelius 
kiekius daržovių ir vaisių. 
Pasibaigus šviežių vaisių ir 
daržovių sezonui, papildo-
mai pastiprinti akis naudinga 
visiems, kurių akys greičiau 
pavargsta.

Nusprendus pastiprinti akis 
papildomais preparatais, daž-
niausiai pirmiausia susiduria-
ma su didele jų gausa, tačiau 
vaistininkė pataria nepasi-
mesti ir pirmiausia žiūrėti į jų 
sudėtį. Gerai kasdienei akių 
būklei palaikyti, maisto papil-
dų sudėtyje turėtų  tam tikras 
kiekis svarbiausių medžiagų. 
Pavyzdžiui, liuteino – 15-25 
mg, seleno – 100 mcg, vario 
– 1000 mcg, vitamino C – 
250mg, vitamino E – 200mg, 
vitamino A – 800mcg, cinko 
– 25mg, kalcio – 500 mg, fo-
lio rūgšties – 800mcg, tiamino 
– 2mg, omega-3 riebalų rūg-
čių – 2000-3000mg, zeaksan-
tino – 3-4 mg.

Nemažiau už mitybą ir vita-
minus, pasak „Eurovaistinės“ 
vaistininkės, svarbu visada 
laikytis higienos ir reguliariai 
tikrintis pas gydytoją. Rankų 
higiena ir akių saugojimas 
nuo nešvarumų gali padėti 
užkirsti kelią konjuktyvitui, 
kitaip tariant, uždegimui. O 
kasdienis akių stiprinimas ir 
priežiūra svarbi karataktos – 
ligos, kai susidrumsčia akies 
lęšiukas – ir glaukomos pre-
vencijai.

„Viena dažniausių akių ligų 
– glaukoma – yra labai klas-
tinga ir dažnai nesukelia jokių 
nemalonių pojūčių, todėl labai 
svarbu bent kartą metuose pa-
sitikrinti akis, stebėti akispū-
dį. Glaukoma pažeidžia regos 
nervą, tad laiku nepastebėjus 
ligos ar jos negydant, galima 
net prarasti regėjimą“, –  per-
spėja vaistininkė. 
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r. Karbauskis: nebuvo kito ministro, 
kurio srityse būtų tiek problemų
„Valstiečių“ lyderis ramūnas Karbauskis sako, jog 
darbą baigiantis susisiekimo ministras rokas Masiulis 
pakeistas, nes jo kuruotose srityse buvo daugiausiai 
problemų. Vietoje r. Masiulio buvo patvirtintas 
parlamentaras jaroslavas Narkevičius.

Trampas pagrasino pasitraukti iš ppo, jei 
„mums reikės tai padaryti“
jungtinės Valstijos gali pasitraukti iš pasaulio prekybos 
organizacijos (ppo), jeigu sąlygos nebus pagerintos, 
antradienį pareiškė jAV prezidentas. Anot jo, ppo 
metų metus suteikdavo privilegijas tokioms šalims 
kaip Kinija ir indija ir pamiršdavo Amerikos interesus. NG

Kas pasikeitė prie Birštono kurorto 
prijungus Viensėdžio dalį

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Pagal Birštono kurorto 
plėtros planą dalis 
buvusių Viensėdžio ir 
Kernuvių kaimų tapo 
miesto teritorija. Praėjo 
jau beveik dveji metai 
nuo šio svarbaus pokyčio. 
Kas iš esmės pasikeitė 
čia gyvenančių žmonių 
gyvenime?

Nepasikeitė niekas
Daugiausia kalbintų gyven-

tojų įvardijo, kad jokių poky-
čių nemato. Išasfaltuotos ga-
tvės, vandentiekis ir kanali-
zacija bei gatvių apšvietimas 
buvo įrengti jau anksčiau. 

Kaip sakė Birštono savi-
valdybės tarybos narė Birutė 
Vokietaitienė, šios teritorijos 
buvo prijungtos prie Biršto-
no kurorto, kadangi atitiko 
miesto lygį, kad jau turėjo ge-
rai sutvarkytą infrastruktūrą. 
Dabartine padėtimi žmonės 
patenkinti, tik pasigenda di-
desnės tvarkos, kaip tai yra 
mieste. Žiemos metu gatvės 
valomos, pabarstoma. O štai 
vasarą iš karto matosi šiokie 
tokie trūkumai, ko nebūna 
mieste – gatvės neprižiūrimos 
taip kaip mieste: nenušienau-
tos pakelės prie kai kurių in-
dividualių namų, apleistos ir 
nenušienautos namų valdos, 
piktžolėmis apaugę daržų 

sklypeliai. Pušų gatvės gale, 
kur yra automobilių apsisu-
kimo ar stovėjimo aikštelė, 
aplink ją esančiame valstybi-
nės žemės plote taip pat auga 
piktžolės. Tvarkingi gyvento-
jai, kuriems rūpi savo aplinka, 
patys nušienauja ir nuskuta 
piktžoles, augančias prie kelio 
ir gatvės susijungimo. 

Trūksta darbuotojų
Kalbantis su Birštono mies-

to tvarkymo tarnybos direkto-
riumi Algirdu Kederiu, paaiš-
kėja ir kai kurios aplinkybės: 
pasirodo, padidėjus miesto te-
ritorijai nepadaugėjo nei tech-
nikos, nei darbuotojų. 

Iš tikrųjų, norint, kad vasarą 
mieste būtų gražu ir tvarkin-
ga, reikia įdėti daug darbo ir 
pastangų. Birštone nuolati-
nio dėmesio reikalauja dideli 
žalieji plotai, daug gėlynų, o 

kur dar gatvių ir viešųjų er-
dvių priežiūra.

Individualių namų 
valdų savininkus reikia 

drausminti
Buvusioje kaimiškoje Birš-

tono miesto vietovėje irgi 
yra panašių problemų kaip ir 
mieste – apleisti ir neprižiūri-
mi pastatai, apaugusios pikt-
žolėmis namų valdos. 

„Kartu su seniūnu pati-
krinsim, kaip žmonės tvar-
kosi savo sklypuose. Radus 
pažeidimų, jeigu gyventojų 
nebus namuose, jiems bus iš-
siųsti pranešimai su įspėjimu 
dėl sklypo priežiūros, ir bus 
nurodytas terminas. Paskui 
bus dar kartą patikrinama ir 
vietoje sprendžiama, ar žmo-
gus susitvarkys, ar jau sura-
šyti protokolą su nutarimu“, 
– sakė Birštono savivaldy-

bės administracijos Teisės ir 
civilinės metrikacijos sky-
riaus vyriausiasis viešosios 
tvarkos specialistas Irmantas 
Adamonis.

Taigi, prijungus kaimišką-
ją gyvenvietės vietovę prie 
miesto, niekas nepasikeitė. 
Juk pirmiausia turi pasikeisti 
žmonių mąstymas, suvoki-
mas, jog reikia nusišienauti 
savo sklype augančias piktžo-
les ir neužteršti jomis kaimy-
nų daržų ir namų valdų. 

Negražu, kad tokius daly-
kus mato čia apsilankantys 
žmonės, negražu ir piktžoly-
nai kaimiškoje vietovėje prie 
ūkininkų laukų. Visur rei-
kia šeimininkiško rūpesčio, 
skatinti gyventojus palaikyti 
tvarką prie savo namų. Juk 
gyvenvietėje gyvena ir daug 
gražiai, pavyzdingai besitvar-
kančių žmonių.

Higienos instituto 
duomenimis, šalyje 2018 
m. mirė 39 574 žmonės 
– 568 asmenimis mažiau 
nei 2017 m. Iš jų 22,7 proc. 
neišgyveno iki 65 m., 
beveik pusė (46,9 proc.) 
mirė būdami 65–84 metų, 
trečdalis (30,5 proc.) – 85 m. 
ir vyresni.

Pernai, kaip ir jau daug me-
tų, pagrindinės mūsų šalies 
gyventojų mirties priežastys 
– kraujotakos sistemos ligos, 
piktybiniai navikai ir išorinės 
mirties priežastys. 2018 m. jos 
sudarė 82,3 proc. visų mirties 
priežasčių. Nuo kraujotakos 
sistemos ligų mirė daugiau 
kaip pusė, t. y. 55,4 proc. miru-
siųjų, nuo piktybinių navikų – 
20,3 proc., o nuo išorinių mir-
ties priežasčių – 6,6 proc.

Mirusiųjų statistika
Pernai pirmą kartą per kelis 

dešimtmečius Lietuvos gy-
ventojų mirčių skaičius suda-
rė mažiau nei 40 tūkst. Šalyje 
2018 m. mirė 19 tūkst. vyrų 
ir 20,6 tūkst. moterų. Mirusių 
vyrų skaičius, palyginus su 
2017 m., sumažėjo 262 miru-

pirmą kartą šiame amžiuje per 
metus mirė mažiau nei 40 tūkst. 
Lietuvos gyventojų

siaisiais, moterų – 306. Taigi iš 
viso 2018 m. mirė 568 asmeni-
mis mažiau nei 2017 m. 22,3 
proc. visų mirusiųjų 2018 m. 
sudarė darbingo amžiaus (16–
64 m.) asmenys (33,1 proc. vy-
rų ir 12,2 proc. moterų). 

Vyrų mirties priežastys
Dažniausios vyriškos ly-

ties atstovų mirties priežastys 
– kraujotakos sistemos ligos 
(47,3 proc.), piktybiniai navi-
kai (23,3 proc.) ir išorinės mir-
ties priežastys (9,9 proc.). 

Tarp kraujotakos sistemos 
ligų vyravo išeminės širdies 
ligos (63,9 proc. visų vyrų mir-
čių nuo kraujotakos sistemos 
ligų) ir smegenų kraujagys-
lių ligos (21,8 proc.). Beveik 
penktadalis nuo išeminės šir-
dies ligos mirusių vyrų (19,5 
proc.) mirė nesulaukę 65 m. 

Dažniausia mirties priežastis 
tarp 4 424 nuo piktybinių na-
vikų mirusių vyrų – trachėjos, 
bronchų ir plaučių piktybiniai 
navikai (21 proc. visų vyrų 
mirčių nuo piktybinių navi-
kų). Jauniausi nuo šių ligų mi-
rę vyrai 2018 m. buvo 35–39 
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Sirijos šiaurės vakaruose per susirėmimus 
žuvo beveik 60 kovotojų
Sirijos sukilėlių kontroliuojamose teritorijose šalies šiaurės 
vakaruose per susirėmimus tarp Damasko režimui 
lojalių pajėgų ir maištininkų antradienį žuvo 59 kovotojai. 
Džihadistų grupuotė, kuriai vadovauja buvęs „al Qaeda“ 
padalinys Sirijoje, kontroliuoja beveik visą idlibo provinciją.

po sprogimo rusijos kariniame poligone 
kaimo paskelbta evakuacija atšaukta
rusijos kariškiai antradienį paragino vieno kaimo, 
esančio netoli karinių jūrų pajėgų bandymų poligono, 
gyventojus evakuotis, bet po kelių valandų šį nurodymą 
atšaukė. Nionoksos gyventojai reguliariai gauna panašių 
nurodymų evakuotis, kai poligone rengiami bandymai.

REKLAMA

pirmą kartą šiame amžiuje per metus mirė mažiau nei 40 tūkst. Lietuvos gyventojų
m. amžiaus, o 32,9 proc. vyrų, 
mirusių nuo šių navikų, – iki 
65 m. Nuo trachėjos, bronchų 
ir plaučių piktybinių navikų 
2018 m. mirė 3,5 karto dau-
giau vyrų nei moterų. Dažna 
vyrų mirties priežastis taip 
pat ir priešinės liaukos (suda-
rė 11,8 proc. vyrų mirčių nuo 
piktybinių navikų) bei skran-
džio piktybiniai navikai (7,8 
proc.). 

55 proc. visų 2018 m. dėl 
išorinių mirties priežasčių mi-
rusių 1 878 vyrų mirė dėl ne-
laimingų atsitikimų (įvykus 
transporto įvykiui, nukritus, 
paskendus, sušalus, atsitikti-
niai apsinuodijus), 28,9 proc. 
– nusižudė. 73 proc. vyrų mir-
čių dėl nelaimingų atsitikimų 
ir 73,5 proc. vyrų savižudybių 
įvyko jiems nesulaukus 65 m. 
amžiaus. Palyginus su 2017 
m., mirusių nuo išorinių mir-
ties priežasčių vyrų skaičius 
sumažėjo 7,8 proc. Išorinės 
mirties priežastys 2,5 karto 
dažnesnės tarp vyrų nei tarp 
moterų.

Moterų mirties 
priežastys

Dažniausios moteriškos ly-
ties atstovių mirties priežastys 
– kraujotakos sistemos ligos 
(62,9 proc.), piktybiniai na-
vikai (17,5 proc.), virškini-
mo sistemos ligos (4,3 proc.) 
ir išorinės mirties priežastys 
(3,6 proc.). 

Tarp kraujotakos sistemos 
ligų vyravo išeminės širdies 
ligos (63,1 proc. visų moterų 
mirčių nuo kraujotakos siste-
mos ligų) ir smegenų krauja-

gyslių ligos (26,2 proc.). 3,3 
proc. moterų, mirusių nuo iš-
eminės širdies ligos, amžius 
nesiekė 65 m.

Dažniausia mirties priežas-
tis tarp 3 604 nuo piktybinių 
navikų mirusių moterų – krū-
ties piktybinis navikas (14,5 
proc. visų moterų mirčių nuo 
piktybinių navikų). 36,1 proc. 
visų moterų, mirusių nuo šio 
naviko, sudarė moterys, ne-
sulaukusios 65 m. amžiaus. 
Trachėjos, bronchų ir plaučių 
piktybiniai navikai sudarė 7,5 
proc. moterų mirčių nuo pikty-
binių navikų, kiaušidžių pikty-
binis navikas – 7,3 proc.

Trečioji pagrindinė mote-
rų mirties priežastis 2018 m. 
– virškinimo sistemos ligos. 
Visų 2018 m. dėl virškinimo 
sistemos ligų mirusių 880 mo-
terų dažniausia mirties priežas-
tis – lėtinės kepenų ligos.

Dėl išorinių mirties prie-
žasčių mirusių 740 moterų di-
džiausia dalis (68,2 proc.) mirė 
dėl nelaimingų atsitikimų (505 
moterys) ir savižudybių (18,9 
proc., 140 moterų). 37,8 proc. 
dėl nelaimingų atsitikimų mi-
rusių moterų ir 57,1 proc. nu-
sižudžiusių moterų amžius 
– iki 65 m. Lyginant su 2017 
m., mirusių nuo išorinių mir-
ties priežasčių moterų skaičius 
2018 m. sumažėjo 4,3 proc. 

Darbingo amžiaus 
gyventojų mirties 

priežastys
Iš viso per 2018 m. mirė 8,8 

tūkst. darbingo amžiaus gy-
ventojų (16–64 m.), iš kurių 
71,5 proc. buvo vyrai, 28,5 
proc. – moterys. 

Didžioji dalis darbingo am-
žiaus vyrų mirė nuo išeminių 
širdies ligų (17,8 proc.), virš-
kinimo organų piktybinių na-
vikų (7,2 proc.) ir savižudybių 
(6,3 proc.). 

Darbingo amžiaus moterys 
dažniausiai mirdavo nuo iše-
minių širdies ligų (10,9 proc.), 
lyties (9,9 proc.) ir virškinimo 
organų (8,6 proc.) piktybinių 
navikų.

Vaikų ir kūdikių 
mirtingumas bei jų 
mirties priežastys

Per paskutinius ketverius 
metus stebimas 1–17 m. am-
žiaus mirusių vaikų skaičiaus 
mažėjimas (nuo 2014 m. su-
mažėjo 34,1 proc.). 2018 m. 
mirė 89 vaikai (53 berniu-
kai ir 36 mergaitės). Šio am-
žiaus vaikai dažniausiai mirė 
dėl išorinių priežasčių (48,3 
proc.), piktybinių navikų (14,6 
proc.) ir nervų sistemos ligų 
(7,9 proc.). Nuo išorinių mir-
ties priežasčių 2018 m. mirė 
43 vaikai – 31 berniukas ir 
12 mergaičių (10 vaikų žuvo 
transporto įvykiuose, 8 – nu-
skendo, 10 – nusižudė, likę 15 
– mirė dėl kitų išorinių mirties 
priežasčių), tai yra 7,5 proc. 
daugiau, lyginant su 2017 m.

2018 m. mirė 96 kūdikiai 
(vaikai iki 1 m.). Lyginant su 
2017 m., 11 kūdikių daugiau. 
Pagrindinės kūdikių mirties 
priežastys – perinatalinio lai-
kotarpio ligos (43,8 proc.) ir 
įgimtos formavimosi ydos 
(36,5 proc.).

Higienos instituto Sveika-
tos informacijos centro Mirties 
atvejų ir jų priežasčių stebėse-

nos skyriaus inf. 

atKelta IŠ 7 p.

< MOTERYS > 

< VYRAI > 

< MOTERYS > 

< VYRAI > 
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Maisto papildų gamintojai daugiausia 
uždirba iš eksporto
Lietuvos maisto papildų rinka, gamintojų teigimu, yra 
prisotinta, todėl bendrovėms augti padeda plėtra eksporto 
rinkose. „grand research View“ skaičiavimai rodo, kad 
maisto papildų sektoriaus vertė pernai buvo 115,06 mlrd. 
jAV dolerių, o 2025 m. pasieks 194,63 mlrd. jAV dolerių.

palanga įsigijo mašiną paplūdimiams valyti
palangos savivaldybė įsigijo mašiną, skirtą varyti 
paplūdimių smėliui, rašo dienraštis „Lietuvos rytas“. 
Savaeigė smėlio valymo mašina 1,4 metro pločio ruože 
smėlį gremžia iki 10 centimetrų gylyje, jis persijojamas, 
o likusios šiukšlės keliauja į joms skirtą talpyklą. Smėlio 
valymo mašina kainavo apie 140 tūkst. eurų.

REKLAMA

5 vasaros naudos, kurias dar spėsite pasiimti rudeniui
Iš vasaros galima gauti ne 
tik džiugių emocijų, bet ir 
daug naudos sveikatai. 

Pavyzdžiui, jau prasidėjus 
rudeniui, o kartu ir permainin-
giems, darganotiems orams, 
būtent vasarą sustiprintas 
imunitetas gali apsaugoti nuo 
pirmųjų virusų kibimo. „Eu-
rovaistinės“ vaistininkė Kris-
tina Staivė išskiria iš viso net 5 
vasaros naudas, kuriomis dar 
galite spėti pasimėgauti, o kar-
tu ir sustiprinti organizmą.

Spalvos lėkštėje – 
imunitetui

Vasarą lengva pastiprin-
ti imunitetą iš natūralių šal-
tinių ir pasirūpinti juo taip, 
kad artėjant šaltajam sezonui 
netrūktų vitaminų ir minera-
linių medžiagų. Imunitetui 
svarbiausi antioksidantai A, 
C, E, kurie stiprina ir aktyvi-
na imuninę sistemą. Jų gausu 
lietuviškose daržovėse, vai-
siuose ar uogose – morkose, 
pomidoruose, kopūstuose, 
bulvėse, obuoliuose, slyvose, 
spanguolėse, svarainiuose. 
Kasdien visų daržovių gal ir 
neišragausite, bet svarbiau-
sia lėkštėje nuolat palaikyti 
jų įvairovę.

„Skirtingų spalvų vaisiai ar 
uogos yra skirtingų vitaminų 
šaltinis, todėl kasdien reikėtų 
suvalgyti 3-4 skirtingas dar-
žoves ir keletą vaisų“, – sa-
ko K. Staivė ir primena, kad 
per kelias dienas organizmas 
nesustiprės, tad laikytis tokių 
mitybos įpročių reikėtų nuo-
lat. O ruošiantis žiemai, visas 

gėrybes geriausia šaldyti, taip 
uogose ar daržovėse išliks or-
ganizmui naudingi vitaminai, 
skaidulos.

Išlaisvinti pėdas
Po ilgos darbo dienos nusia-

vus batus apima malonus len-
gvumo pojūtis, tačiau vasarą 
išlaisvinti pėdas naudinga ge-
rokai dažniau. Pėdose yra visi 
svarbiausi taškai, kurie atsa-
kingi už svarbiausius organus 
– širdį, smegenis,  kvėpavi-
mo takus, virškinamąjį trak-
tą, raumenų sistemą. „Vaikš-
čiojimas basomis veikia kaip 
masažas, kuo dažniau stimu-
liuojami taškai, tuo labiau ak-
tyvina ir stiprina su jais susi-
jusių vidaus organų veiklą“, 
– paaiškina „Eurovaistinės“ 
vaistininkė.

Reikėtų vaikščioti, ten, kur 
danga nėra visiškai lygi, ge-
riausia, kur yra akmenukų, 
smėlio, auga žolė,  nes šiurkš-
tus, minkštas ar nelygus pa-
viršius geriau stimuliuoja pa-
duose esančius taškus ir veikia 
organizmą.

Maudynių nauda
Bene didžiausia vasaros 

pramoga – pliuškentis eže-
ruose, upėse, pasinerti į jūros 
bangas. Maudynės karštomis 
dienomis padeda atsigaivinti, 
atsipalaiduoti, sumažinti stre-
są ir nerimą, o plaukiojant re-
guliariai, tai ir nauda visam 
organizmui.

„Plaukiojant dirba beveik 
visi kūno raumenys ir treni-
ruojami svarbiausi sveikatai 

organai – širdis, plaučiai, ge-
rėja laikysena, lankstumas, 
kvėpavimo sistema, kraujota-
ka. Jeigu žmogus turi nugaros 
problemų, pavyzdžiui, išvar-
žų ar susidėvėjusių slankste-
lių, jo gyvenimo kokybė pri-
klauso nuo to, kokie stiprūs 
nugaros raumenys, o jie labai 
stiprinami plaukiojant“, – pa-
žymi specialistė.

Atostogauti prie jūros ypač 
naudinga tiems, kurie žiemą 
sirgo plaučių uždegimu ar 
dažnai kosėja – sūrus jūros 
vanduo ir pušų oras pade-
da valyti kvėpavimo takus ir 
mažėja tikimybė, kad šaltuoju 
metu ligos pasikartos.

Gaudyti saulės 
spindulius

Vasarą daugiau laiko leisda-
mi saulės spinduliuose rudenį 
pasitiksime su didesne šyp-
sena, išvengsime rudeninės 
depresijos epizodų. Negana 
to, saulės vitaminas stiprina 
imunitetą, padeda endokrini-
nei sistemai, stiprina kaulus 
ir sąnarius.

„Vitaminas D gaminasi 
tuomet, kai atidengiame kuo 
daugiau kūno, tad atidengtų 
plaštakų ar veido, kuomet ke-
liaujame į darbą, šio elemen-
to gamybai neužtenka. Dir-
bančiam ir visur skubančiam 
žmogui labai sudėtinga gauti 
saulės spindulių pakankamai, 
todėl vasara yra tas metas, kai 
reikėtų daugiau atostogauti, 
atsipalaiduoti ir sukaupti ge-
ros nuotaikos vitamino atsar-
gas rudeniui“, – pataria vais-

tinės specialistė.
Persistengti irgi nereikėtų, 

užtenka 15-20 minučių pabūti 
saulės spinduliuose be apsau-
ginių priemonių. Per dažnas ar 
ilgas kaitinimasis kelia pavojų 
sveikatai – didėja odos vėžio 
rizika, mažėja elastingumas ir 
oda sensta greičiau.

Daugiau judesio
Vasarą sužydėję parkai ir 

miškeliai – tinkama vieta pa-
sivaikščioti, atlikti vieną kitą 
sporto pratimą ar kitaip paju-
dėti. Aktyvus gyvenimo bū-
das naudingas išvaizdai, pa-
deda geriau jaustis, palaikyti 
gerą sveikatą. Pasak „Euro-
vaistinės“ vaistininkės, kas-
dien bent pusvalandį skirda-
mi mankštai stipriname rau-
menis ir kaulus, didiname 
sąnarių lankstumą, mažėja 
cholesterolio lygis, reguliuo-
jamas širdies pulsas. Vasarą 
ypač naudinga išeiti iš sporto 
salės ir mankštą atlikti lauke. 
„Gryname ore daugiau įkve-
piame deguonies ir tai maiti-
na visus organus, todėl gerėja 
mąstymas, nuotaika“, – sako 
K. Staivė.

Persistengti nereikia, gali-
ma pradėti palengva, pamažu 
didinti treniruočių intensyvu-
mą. Vyresnio amžiaus, turin-
tiems sveikatos problemų ar 
visiškai nesportuojantiems 
žmonėms geresnei savijau-
tai palaikyti užtenka papras-
čiausiai išlipti viena stotele 
anksčiau iš autobuso ir 20 
minučių pasivaikščioti gry-
name ore. 

Švedijoje padaugėjo tuliaremijos 
atvejų: Lietuvoje šiemet 
užregistruoti 2 ligos atvejai
Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centras (ULAC), 
remdamasis Švedijos 
visuomenės sveikatos 
agentūros duomenimis, 
informuoja, kad nuo š. m. 
liepos pabaigoje šalyje 
registruojamas didesnis 
nei įprasta tuliaremijos 
atvejų skaičius. 

Iš viso užregistruota du 
su puse karto daugiau ligos 
atvejų (212 atv.), kai tuo tarpu 
2017 m. – 84 atvejai.

Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centras pranešė, kad 
2017 m. Europos Sąjungos / 
Europos ekonominės erdvės 
šalyse iš viso buvo užregis-
truota 413 tuliaremijos atvejų. 
Daugiausia registruota Nor-
vegijoje  (92 atv.), Švedijoje 
(84 atv.), Čekijoje (51 atv.).

Mūsų šalyje ši užkrečia-
moji liga diagnozuojama re-
tai. 2010–2018 m. Lietuvoje 
užregistruoti 28 tuliaremijos 
atvejai. Per pirmuosius sep-
tynis šių metų mėnesius už-
registruoti 2 susirgimai  tu-
liaremija.

Tuliaremija yra ūmi zoo-
nozė. Šia infekcine liga serga 
gyvūnai ir žmonės. Tuliare-
miją sukelia Francisella tula-
rensis bakterijos, paplitusios 
šiauriniame žemės pusrutu-
lyje. Ligos sukėlėjas para-
zituoja daugelio stuburinių 
laukinių (kiškiai, voverės, 
ondatros, bebrai, elniai, žiur-
kės) ir naminių (šunys, katės, 
avys) gyvūnų organizmuose. 
Sergantys ir nugaišę gyvūnai 
užkrečia išorinę aplinką (dir-
vožemį, vandenį, pašarus ir 
kt.). Bakterijas gali platinti 
erkės ir uodai. Taip susifor-
muoja gamtiniai tuliaremijos 
židiniai, dažniausiai upių del-
tose, slėniuose, balotose vieto-

se, plačialapiuose miškuose. 
Žmogus nuo kito žmogaus 
neužsikrečia.

Ligos sukėlėjas į žmogaus 
organizmą gali patekti per odą 
(net per nepakenktą) ar glei-
vines (ypač akių), tiesioginio 
sąlyčio su užsikrėtusiais gy-
vūnais metu, lupant sergančio 
gyvulio kailį, tvarkant sker-
deną, surenkant nugaišusius 
graužikus, besimaudant infe-
kuotame vandenyje ir kt. Už-
sikrėsti galima per graužikų 
infekuotus maisto produktus, 
įkvėpus infekuotų graužikų 
išskyromis dulkių ar vandens 
aerozolių. Dažnai užsikre-
čiama įgėlus nariuotakojams 
(uodams, erkėms ir kt.).

Inkubacinis tuliaremijos 
periodas vidutiniškai trunka 
3–7 dienas, rečiau  2–3 sa-
vaites. Ligos pradžia ūmi ir 
prasideda nuo intoksikacijos, 
temperatūros padidėjimo iki 
38–40°C, atsiranda drebulys, 
galvos bei raumenų skaus-
mai, bendras silpnumas, blo-
gas apetitas. Priklausomai nuo 
bakterijos patekimo vietos yra 
išskiriamos kelios tuliaremi-
jos klinikinės formos: odos 
ir limfmazgių, limfmazgių, 
akių, burnos ir ryklės, plaučių, 
žarnyno, tifoidinė.

Siekiant išvengti susirgimų 
tuliaremija, būtina tinkamai 
prižiūrėti aplinką (nušienau-
ti, neprišiukšlinti), naikinti 
graužikus, naudoti repelentus 
nariuotakojams atbaidyti dir-
bant žemės ūkio darbus, ypač 
pastebėjus kritusių graužikų. 
Būnant aplinkoje arba dirbant 
riziką didinančius darbus,  bū-
tina naudotis asmeninėmis ap-
saugos priemonėmis. Po dar-
bo būtina kruopšiai nuplauti 
rankas su muilu. ulAC 
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El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt
www.naujasisgelupis.lt

LEiDĖjAS:
uAb „gėluPIS“ j. Brundzos g. 4-2, prienai
rEDAKCijA:
laikraštis „Naujasis gėlupis“, j. Brundzos g. 4, prienai.

SkElbIMAI, REklAMA
tel. 8 604 80 752
redakcija@naujasisgelupis.lt

iSSN 2538-9076
Laikraščio priedas „prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis gėlupis 
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.

koRESPoNDENTė (BirŠToNo KrAŠTAS)
Stasė ASipAVičiENĖ    tel. 8 604 80804
juronyte@gmail.com 

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

ArTiMiAuSi rENgiNiAi 
BirŠToNE

Rugpjūčio 17 d. 18:00 val. Degus-
tacinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Rugpjūčio 17 d. 19:00 val. Pažaislio 
muzikos festivalis pristato „Margas 
dainų raštas“. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Rugpjūčio 17 d. 15:00 val. Turas 
„Grožėkitės Birštonu, važiuojant 
elektromobiliu“. Vieta: Eglės sa-
natorija 

Rugpjūčio 18 d. 20:00 val. Kino 
filmų vakaras. Vieta: Eglės sana-
torija 

Rugpjūčio 19 d. 15:00 val. Turas 
„Grožėkitės Birštonu, važiuojant 
elektromobiliu“. Vieta: Eglės sa-
natorija 

Rugpjūčio 19 d. 17:00 val. Veiks-
minga ir efektyvi treniruotė vande-
nyje. Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 19 d. 20:00 val. Kom-
pozitorės Jūratės Dailydėnienės 
kūrybinis romansų vakaras. Vieta: 
Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 19 d. 15:00 val. Bi-
blioterapija / Psichologė Jurgita 
Černiauskienė. Vieta: Eglės sa-
natorija 

rusų aviacija virš Baltijos jūros atstūmė prie 
S. Šoigu lėktuvo priskridusį NATo orlaivį
NATo naikintuvui F-18 prisiartinus prie rusų lėktuvo, 
kuriuo virš Baltijos jūros skrido rusijos gynybos ministras, 
tą orlaivį atstūmė rusų naikintuvai Su-27. NATo lėktuvai 
pakilo į orą, kad identifikuotų lėktuvą, kuris skrido šalia 
sąjungininkų oro erdvės. po identifikavimo jie grįžo į bazę.

pradėta nuo švino valyti katedros teritorija
prancūzijos sostinės valdžia pradėjo nuo švino valyti 
teritoriją aplink paryžiaus Dievo Motinos katedrą, 
užterštą per balandžio 15 dieną šventovę nuniokojusį 
gaisrą. išsilydžius paryžiaus architektūrinio paminklo 
stoge ir smailėje buvusioms 300 tonų švino, 
išsiskyrusios nuodingosios dalelės nusėdo gatvėse.

Rugpjūčio 19 d. 16:00 val. TRX 
funkcinė treniruotė su diržais. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 19 d. 17:00 val. Sportinis 
renginys. Draugiškos šachmatų 
varžybos. Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 20 d. 13:00 val. Vaikų 
socializacijos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programa „Knyga – tiltas 
per laiką ir erdves“. Vieta: Birštono 
viešoji biblioteka 

Rugpjūčio 20 d. 17:00 val. „Gyms-
tick treniruotė“. Vieta: Eglės sa-
natorija 

Rugpjūčio 20 d. 16:00 val. TRX 
funkcinė treniruotė su diržais. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 20 d. 14:00 val. Sportinis 
užsėmimas lauke. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Rugpjūčio 20 d. 20:00 val. Klasi-
kinės muzikos koncertas. Vieta: 
Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 21 d. 15:00 val. Turas 
„Grožėkitės Birštonu, važiuojant 
elektromobiliu“. Vieta: Eglės sa-
natorija 

Rugpjūčio 21 d. 17:00 val. Veiks-
minga ir efektyvi treniruotė vande-
nyje. Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 21 d. 17:30 val. Zumbos 
treniruotė su Sonata Visockiene. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Smagi ir nuotaikinga stovykla prie guosto ežero
Birštono sporto centro 
organizuota stovykla 
pagal Birštono 
savivaldybės socializacijos 
programą nusikėlė į visai 
nešiltus orus, nuo ko buvo 
dar smagiau...

Po stovyklos atidarymo  
dviem autobusiukais išvy-
kome į Vilnių, kur nuo Gedi-
mino pilies bokšto gėrėjomės 
nuostabia  sostinės panorama. 
Kad negriūtų kalnas, padary-
ti  statūs  mediniai laiptai, ku-
riais ypač žemyn reikia lipti 
labai atsargiai. Pasivaikščio-
ję po Senamiestį, atėjome į 
garsųjį MMO muziejų, kur 
treneris  Linas Smailys buvo 
užsakęs įdomią edukaciją. 
Vadovė Evelina labai nuste-

bo, kad mūsų 30 vaikų labai 
nevienodo amžiaus – nuo 
pradinuko iki vienuoliktoko, 
tačiau jai vadovaujant, buvo 
labai smagu savaip „perskai-
tyti „ meno kūrinius pajusti tą 
jausmą, su kuriuo dailininkas  
nutapė ir su kokiu jausmu 
mes žiūrime... Net judriausi 
vaikinukai mąstė ir dirbo la-
bai susikaupę. O pabaigoje iš 
sėdėjimo kubų, vadovaujant 
Augustinui, padarėme Birš-
tono apžvalgos bokštą, kurį 
net nufotografavo MMO mu-
ziejaus administracija.

Sekančią dieną susikrovę 
palapines ir visą mantą gy-
venimui jose keturioms die-
noms, išvykome prie Guosto 
ežero. Greitai įsikūrę palapi-

nių miestelyje, ėjome į kavi-
nę pietauti. Po gardžių pietų, 
mus užklupo audra ir   sulijo 
kaip reikiant. Naktį  siautė 
lietus su žaibais, perlijo kiau-
rai  kai kurias prastas palapi-
nes, bet treneris Jonas Juozai-
tis buvo apdairiai pasiėmęs 
atsarginių ...

Stovykloje smagiai lei-
dome laiką  žaisdami įva-
rius žaidimus, mokydamiesi 
plaukti, žaisdami  vandens 
tinklinį, badmintoną, futbo-
lą ir kt. 

Labai patiko badmintono 
varžybos, kur gerų emocijų 
netrūko nei dalyviams, nei 
sirgaliams. O kur dar vaka-
rai prie laužo, kepant bul-
ves, dešreles ir  pokalbiai 

palapinėse... Visus labai pra-
linksmino į stovyklą atvykęs 
Klounas, pamokęs mus viso-
kių smagių  dalykų...

Kaip sakė stovyklautojai, 
buvo smagu išlaikyti išgyve-
nimo be tėvų egzaminą, pa-
būti gamtoje be pin. codo, vi-
si buvo labai draugiški, daug 
bendravo, žaidė kartu, o tai ir 
yra svarbiausia.

Dėkojame „Guostos‘ ka-
vinės vadovei Zitai už skanų 
ekologišką maistą, vairuoto-
jams Algimantui ir Povilui 
už saugų suvežiojimą, Spor-
to centro direktoriui Sauliui 
Smailiui už rūpestį ir mūsų 
nuostabiems treneriams Li-
nui bei Jonui už buvimą su 
mumis dieną-naktį...

Stovyklautoja 
Augustė klimaitė 

Brokoliai – daržovės naudingos mūsų organizmui
Visi puikiai žinome, kad 
daržovės turi užimti pačią 
didžiausią mūsų maisto 
dalį, bet ne visada taip 
darome. 

Beje, ir ne visos daržovės 
turi tokią pačią maistinę ver-
tę, kai kurios jų mūsų organiz-
mui tiesiog būtinos. Šį kartą 
pateikiame informaciją apie 
kryžmažiedžių, arba bastu-
tinių, šeimos daržoves. Tai 
– įvairūs kopūstai: brokoliai, 
briuseliniai kopūstai, žiedi-
niai kopūstai (kalafiorai), ri-
dikėliai, grieščiai, ropės, ka-
liaropės ir gražgarstės, arba 
rukolos.

Šios daržovių grupės iš-
skirtinumą lemia jose esantis 
sulforafanas. Tai fitocheminė 
medžiaga, kurios gausa ir pa-
sižymi kryžmažiedžių šeimos 
augalai. Sulforafanas gauna-
mas iš gliukorafanino – natū-
ralaus kai kurių augalų jungi-
nio, veikiant fermentui miro-
zinazei. Ši reakcija prasideda 

daržovę pjaustant ar kramtant. 
Būtent bastutinių šeimos dar-
žovėse gausu gliukorafanino. 
O jis paverčia šias daržoves 
gamtinėmis jėgainėmis.

Turi antivėžinių 
savybių

Sulforafanas vis dažniau 
minimas kaip antivėžinių sa-
vybių turintis junginys. Ši re-
putacija daugiausiai siejama 
su jo antioksidacinėmis ir už-
degimą malšinančiomis savy-
bėmis (nesiskiriančiomis nuo 
ciberžolės savybių).

Įrodyta, kad didelis bastu-
tinių šeimos daržovių varto-
jimas gali sumažinti prostatos 
vėžio riziką.

Brokolių daigų ekstraktas 
aktyvuoja vadinamąjį „detok-
sikacijos“ geną ir gali padėti 
išvengti vėžio atsinaujinimo 
pacientams, išgyvenusiems 
po g®alvos ir kaklo vėžio.

Bastutinių šeimos daržo-
vių ekstraktai efektyviai slo-

pina plaučių adenokarcino-
mą, storosios žarnos polipus 
ir odos vėžį.

Nustatyta, kad brokolių 
daigai yra vertingas antioksi-
dantų šaltinis, padedantis ge-
riau apsiginti nuo oksidacinio 
streso storojoje žarnoje.

Gydymas sulforafanu ir 
selenu pagerina ląstelių išgy-
venamumą, veikiant laisvie-
siems radikalams kombinuoto 
gydymo metu.

Kiti naudingi poveikiai
Bastutinių šeimos daržovės 

ir jose esantis sulforafanas 
gali būti naudingas sergant 
depresija.Moksliškai įrodyta, 
kad sulforafanas gali būti itin 
vertinga priemonė skausmui 
malšinti, taip pat saugo nuo 
toksinų ir padeda juos šalinti 
iš organizmo (geriant broko-
lių daigų gėrimą).

Tyrimai rodo, kad sulfora-
fanas geba slopinti uždegimi-
nius procesus arterijų sienelė-

se, mažina nutukimą, arterinį 
kraujospūdį ir gydo kitus ne-
galavimus, kurie lydi širdies 
kraujagyslių ligas arba gali 
skatinti jų atsiradimą. Sulfo-
rafanas taip pat gali apsaugoti 
arterijas, suaktyvindamas na-
tūralius apsauginius organiz-
mo mechanizmus.

Gerai žinomas faktas, kad 
bastutinių šeimos 
daržovės, ypač bro-
koliai, yra puikus an-
tioksidantų šaltinis. 
2015 m. tyrimas vėl 
paliudijo aukštą bro-
kolių daigų ekstrakto 
veiksmingumą maži-
nant oksidacinį stre-
są, pastebėta ir pagal-
ba sveikai kepenų veiklai.

Bakterija Helicobacter py-
loti žinomiausia dėl savo są-
sajų su skrandžio opomis ir 
neretai – su skrandžio vėžiu. 
8 savaites trukusio tyrimo me-
tu, pacientams valgant po 75 
g brokolių daigų, buvo fik-
suotas ureazės sumažėjimas. 
Nutraukus brokolių daigų 

vartojimą, liga grįžo į pradinę 
stadiją. Tai rodo, kad tolesnis 
brokolių daigų vartojimas bū-
tų naudingas.

Moksliniai tyrimai paro-
dė, kad sulforafanas gali būti 
daug žadanti terapinė priemo-
nė kognityviniams procesams 
pagerinti sergant Alzheime-
rio liga.

Brokoliuose esantis sulfo-
rofanas uždegimą malšinan-
čiomis savybėmis nenusilei-
džia ciberžolės veikliajai me-
džiagai kurkuminui. 

Vis daugiau duomenų rodo, 
kad sulforafanas gali būti nau-
dinga terapinė priemonė, skir-
ta uždegimams ir uždegimi-
nėms būklėms gydyti. Tai dar 

ne visas privalumų, susijusių 
su bastutinių šeimos daržovių 
valgymu, sąrašas. Tyrimai ro-
do, kad suforafanas gali būti 
naudingas net autistams.

Naudinga diabetikams
Jau pripažinta, kad suba-

lansuota mityba ir fizinis ak-
tyvumas gali užkirsti kelią II 

tipo diabetui atsirasti. 
Tačiau specifinių tei-
giamų rezultatų buvo 
fiksuota ir vartojant 
sulforafano bei kitų 
bastutinių šeimos dar-
žovių.

Su brokoliais ar sul-
forafanu atlikti tyrimai 
pademonstravo suma-

žėjusį oksidacinį stresą ir ne-
jautrumą insulinui. Ir tai, kad 
sulforafanas gali užkirsti kelią 
nefropatijai, cukrinio diabeto 
sukeltai fibrozei ir kraujagys-
lių komplikacijoms atsirasti. 
Tai gera žinia sergantiesiems 
II tipo diabetu.

Parengta pagal žurnalo „Ko gy-
dytojai tau nepasako“ straipsnį
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redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. Sekmadienis, rugpjūčio 1� d. Pirmadienis, rugpjūčio 19 d. Antradienis, rugpjūčio �0 d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Beatos virtuvė 
(kart.) 2/12 07:00 Šventadienio 
mintys (kart.) 26/29 07:30 Klau-
simėlis.lt (kart.) 17/25 08:00 Gy-
venti kaime gera. Veikime kartu 
(kart.) 1/20 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite (kart.) 10/22 
09:00 Brolių Grimų pasakos 
(kart.) 50 10:00 Gustavo enci-
klopedija (kart.) 20/22 10:30 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai (kart.) 
11/12 11:30 Mūsų gyvūnai (kart.) 
4/34 12:00 Mėlynoji planeta 2 
(kart.) 2/4 12:55 Šokiai laukinėje 
gamtoje (kart.) 1 13:50 Mis Marpl 
(kart.) 15:25 Klausimėlis.lt (kart.) 
17/27 15:43 Loterija “Keno Loto” 
1845 15:45 Žinios. Orai (su verti-
mu į gestų kalbą) 526 16:00 Isto-
rijos detektyvai (kart.) 6/31 16:45 
Savaitė su “Dviračio žiniomis” 6 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 511 
18:00 Duokim garo! (kart.) 18/6 
19:30 Savaitė 316 20:25 Lote-
rijos “Keno loto” ir “Jėga” 243 
20:30 panorama 1839 20:52 
Sportas. Orai 511 21:00 laisvės 
kaina. Sąjūdis 11 21:55 laisvės 
kaina. Sąjūdis 12 22:50 Apetitas 
meilei (kart.) 

TV3
06:15 televitrina 34 06:30 Ele-
na iš avaloro (kart.) 1/8 07:00 
Keršytojų komanda 1/13 07:30 
aladinas 1/113 08:00 Elena iš 
avaloro 1/9 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 1/109 09:00 Simp-
sonai 12/19 09:30 Ūkio šefas 
1/12 10:00 Keliauk išmaniai 1/8 
10:30 Bibliotekininkai 4/7 11:30 
Sparkas. Kosminė istorija 13:10 
Orestas iš burtininkų giminės 
15:15 Išrinktasis. Blogio imperi-
jos iškilimas 17:25 Už Kaukazo 
1/3 18:30  tV3 žinios 230 19:22 
tV3 sportas 1 19:27  tV3 orai 
230 19:30 Greitis (Speed, 1994)  
21:55 Aš - robotas 

 
06:45 tomas ir Džeris 79 06:55 
tomas ir Džeris 80 07:05 Tomas 
ir Džeris 81 07:15 Broliai meški-
nai. Nuotykių ieškotojai 3 07:30 
Broliai meškinai. Nuotykių ieš-
kotojai 4 07:50 Monstrai prieš 
ateivius 10 08:20 Riterių prince-
sė Nela 16 08:50 tomo ir Džerio 
pasakos 7 09:20 Ogis ir tarako-
nai 1 09:30 Ogis ir tarakonai 2 
09:39 Ogis ir tarakonai 3 09:50 
Medžioklės sezonas atidarytas 
2! 11:25 antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu  13:15 Šokis sva-
jonės ritmu (High Strung, 2016)  
15:10 Tokia jau mano dalia (Just 
My luck, 2006)  17:20 Teleloto 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 Ugnies žiedas (paci-
fic Rim, 2013)  22:00 Gangsterių 
medžiotojai

06:30 Sportas: Baltijos galiūnų 
čempionatas 07:30 Džiunglių 
princesė Šina 32 08:30 Tauro 
ragas 09:00 Geriau vėliau, negu 
niekada 6 10:00 augintinių talen-
tų šou 1 10:30 Stambiosios katės 
2 11:40 ekstremalūs išbandymai 
8 12:10 Sportas: Būk ekstrema-
las 16 12:40 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal 8 13:40 po-
licijos akademija 22 14:40 Eks-
trasensų mūšis 4 17:20 Muchta-
ras. Naujas pėdsakas 21 18:20 
pavojingi kaimynai 6 19:30 Šuo 
17 20:40 Šuo 18 21:50 Juodasis 

sąrašas 10 22:50 Karo vilkai. li-
kvidatoriai VI 9 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Vintažinių dai-
nų vakaras su Neda ir “4 tango” 
(kart.) 1 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis (kart.) 23/15 
07:45 Kultūrų kryžkelė. Meno-
ra (kart.) 29/15 08:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita (kart.) 26/18 
08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
albumas (kart.) 17/23 08:30 Ma-
žesnieji broliai. pranciškonų ke-
lias lietuvoje (kart.) 10 09:00 Vil-
niečiai (kart.) 2 09:30 Euromaxx 
(kart.) 203 10:00 Nežinoma Če-
kijos lietuva 4 10:30 atspindžiai. 
paveldo kolekcija (kart.) 2/16 
11:00 Septynios Kauno dienos 
(kart.) 10/11 11:30 Linija, spalva, 
forma (kart.) 5/22 12:00 Lietuva 
mūsų lūpose (kart.) 3/7 12:30 
Neribotos žmogaus galimybės 
(kart.) 5 13:00 Stop juosta (kart.) 
3/9 13:30 “eurovizija 2019”. Na-
cionalinė atranka (kart.) 3 15:40 
Šventadienio mintys (kart.) 26/29 
16:10 Mokytojų kambarys (kart.) 
1/10 16:35 Mokslo sriuba (kart.) 
5/23 17:05 Vartotojų kontrolė 
(kart.) 6 18:00 Kultūringai su 
Nomeda (kart.) 1/24 18:45 Eks-
pedicija “Nuo Baltijos iki Benga-
lijos” (kart.) 1/1 19:40 Dauntono 
abatija 5/2 20:30 panorama 
297 20:52 Sportas. Orai 297 
21:00 Skambantys pasauliai 
su Nomeda Kazlaus (kart.) 4/6 
21:50 Vilniaus festivalis 2019 1 
23:00 Žmogus su auksiniu pis-
toletu (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Jokių 
kliūčių! (kart.) 1/105 07:30 Alias-
kos geležinkeliai (kart.) 1/102 
08:30 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai 26/46 09:00 Juokin-
giausi amerikos namų vaizdeliai 
28/2801 09:30 Vienam gale ka-
blys 20/33 10:00 Sandėlių karai 
(kart.) 6/5 10:30 Sandėlių karai 
(kart.) 6/6 11:00 Didieji senovės 
statiniai (kart.) 1/103 12:00 Jokių 
kliūčių! 1/106 13:00 Didieji seno-
vės statiniai 2/201 14:05 Išlikimas 
26/2 15:00 aliaskos geležinkeliai 
1/103 16:00 Iš peties 7/21 17:00 
Sandėlių karai 6/7 17:30 Sandė-
lių karai 6/8 18:00 Amerikos die-
vaitis 16/11 20:00 Gero vakaro 
šou 5/26 21:00 Žinios 230 21:50 
Sportas 1 21:58 Orai 230 22:00 
Nakties tOp. Vasara 3/11 22:30 
aukščiausia pavara 19/1907 
23:50 Šnipų tiltas

06:20 pasaulis iš viršaus 3/5 
06:40 Kitoks pokalbis 07:03 pro-
grama (programa, 2015) 07:04 
tV parduotuvė 07:20 Gluchario-
vas 2/39  08:30 Kaimo akademi-
ja 09:00 Neprijaukinti 09:30 Grilio 
skanėstai 10:00 Šiandien kimba 
11:00 laikykitės ten pokalbiai 
12:00 Detektyvas linlis 14:00 
Tu esi mano 15:00 Sportas: For-
mulės-1 čempionatas. Vengrijos 
Gp apžvalga 16:00 Žinios 16:30 
Krepšinis: Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu 17:00 laikykitės 
ten pokalbiai 18:00 Žinios 18:30 
pamiršk mane 1/53 19:00 pa-
miršk mane 1/54 19:30 pamiršk 
mane 1/55 20:00 Žinios 20:30 
Šviesoforas 1/43 21:00 Švieso-
foras 1/44 21:30 Nusikaltimas ir 
bausmė 22:30 Žinios 23:00 Lai-
kykitės ten pokalbiai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
lietuva 1387 06:30 Žinios. Orai 
353 06:37 Labas rytas, Lietuva 
1387 07:00 Žinios. Sportas. Orai 
353 07:10 Labas rytas, Lietuva 
1387 07:30 Žinios. Sportas. Orai 
354 07:40 Labas rytas, Lietu-
va 1387 08:00 Žinios. Orai 353 
08:07 labas rytas, lietuva 1387 
08:30 Žinios. Sportas. Orai 353 
08:40 labas rytas, lietuva 1387 
09:00 Žinios. Orai 241 09:10 
labas rytas, lietuva 1387 09:20 
Senis (kart.) 310 10:25 Štutgar-
to kriminalinė policija (kart.) 8/15 
11:10 Komisaras Reksas (kart.) 2 
12:00 Beatos virtuvė (kart.) 2/12 
13:00 Klauskite daktaro (kart.) 
4/132 13:58 Loterija “Keno Loto” 
1846 14:00 Žinios. Sportas. Orai 
1078 14:15 Laba diena, Lietu-
va 1742 15:00 Žinios. Orai 1125 
15:10 laba diena, lietuva 1742 
16:00 Žinios. Sportas. Orai 547 
16:15 laba diena, lietuva 1742 
16:35 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 43 16:40 
ponių rojus 132 17:20 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietu-
vas (kart.) 93 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 512 18:00 tV žaidimas 
“Kas ir kodėl?” (kart.) 4/186 18:30 
Klauskite daktaro (kart.) 4/122 
19:30  Baltijos keliui – 30. tegul 
žydi laisvė 1 20:25 Loterija “Keno 
loto” 1847 20:30 panorama 1840 
21:00 Dienos tema 240 21:20 
Sportas. Orai 512 21:29 Loterija 
“Jėga” 1317 21:30 Nacionalinė 
ekspedicija “Dniepru per Ukrainą” 
(kart.) 4/26 22:30 Dviračio žinios 
3/25 23:00 Kostiumuotieji 5/6 
23:43 Kostiumuotieji 5/7 

TV3
00:10 Iksmenai. pirma klasė 
(kart.) (X-men: First Class, 2011)  
02:35 Išlikęs gyvas (kart.) (lone 
Survivor, 2013)  04:45 Greis-
lendas 3/11 06:10 televitrina 36 
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
3/46 06:55 Simpsonai (kart.) 23/7 
07:25 Simpsonai (kart.) 23/8 07:55 
Ūkio šefas (kart.) 1/12 08:20 Mais-
to kelias (kart.) 2/8 08:55 Meilės 
sūkuryje 3130 10:00 paslaptin-
gas gyvenimas 1/33 11:00 Svotai 
10 12:00 Svotai 11 13:00 paža-
dėtoji 7/1978 13:30 pažadėtoji 
7/1979 14:00 pažadėtoji 7/1980 
14:30 pažadėtoji 7/1981 15:00 
Simpsonai 23/9 15:30 Simpso-
nai 23/10 16:00 tV3 žinios 164 
16:25 tV3 orai 164 16:30 TV 
pagalba 13/39 18:30 tV3 žinios 
231 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 231 19:30 atsargiai! 
Merginos 4/80 20:00 atsargiai! 
Merginos 4/81 20:30 Kam ta mei-
lė? 2/27 21:00 tV3 vakaro žinios 
131 21:52 tV3 sportas 1 21:57 
tV3 orai 131 22:00 Sumokėti 
vaiduokliui (pay the Ghost, 2015)  
23:50 Kaulai 12/9 

00:00 Merginų kovos (lady Blo-
odfight, 2016)  01:50 Šmėklos 
(the Haunting, 1999)  03:34 Clo-
sedown 06:05 pragaro virtuvė 1 
07:00 Sudaužytų žibintų gatvės 
32 08:00 teisingumo agentai 35 
09:00 Kobra 6 11:00 Ekstrasen-
sų mūšis 3 13:50 pragaro virtuvė 
2 14:50 Sudaužytų žibintų gatvės 
33 15:55 teisingumo agentai 36 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 7 
18:30 Mentalistas 16 19:30 Akloji 
zona 11 20:30 Kvailiai šėlsta 15 

21:00 Mergina traukiny (The Girl 
on the train, 2016)  23:15 pavo-
jai gelmėse

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Skamba skam-
ba kankliai 2019 (kart.) 1 07:15 
Mano tėviškė (kart.) 19 07:30 
Detektyvė Miretė (kart.) 37 07:40 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 
43 07:55 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės (kart.) 
1/18 08:20 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.) 5 08:45 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje (kart.) 14 
09:15 labas rytas, lietuva 1387 
12:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas (kart.) 1 12:15 Savaitė (kart.) 
316 13:10 Dainos galia. lionginas 
abarius (kart.) 1 13:45 Dauntono 
abatija (kart.) 5/1 14:50 Dauntono 
abatija (kart.) 5/2 15:40 Detektyvė 
Miretė (kart.) 38 15:50 pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai (kart.) 44 16:05 
leksė ir lotė – šauniosios detek-
tyvės dvynukės 1/19 16:30 Laba 
diena, lietuva 1742 18:00 Moks-
lo ekspresas (kart.) 73 18:15 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 
1 19:00 Martyno Liuterio gyveni-
mas (kart.) 2 19:15 Išpirka (kart.) 
20:10 Kultūros diena 1/223 20:30 
panorama 298 21:00 Dienos te-
ma 182 21:20 Sportas. Orai 298 
21:30 Narcizas (kart.) (Narcizas, 
2012)  23:15 Mažesnysis brolis 
augustinas Dirvelė 1 

TV6
07:30 Skorpionas (kart.) 2/25 
08:30 Rezidentai (kart.) 4/46 
09:00 Rezidentai (kart.) 4/47 
09:30 topmodeliai (kart.) 21/5 
10:30 Simpsonai 17/17 11:00 
Simpsonai 17/18 11:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas (kart.) 
2/151 12:00 Univeras. Naujas 
bendrikas (kart.) 2/152 12:30 Mi-
kė (kart.) 2/13 13:00 Mikė (kart.) 
2/14 13:30 Gelbėtojai (kart.) 2/18 
14:30 televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 3/1 16:00 CSI kriminalistai 
10/1009 17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 2/153 17:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/154 18:00 
Mikė 2/15 18:30 Mikė 2/16 19:00 
Gelbėtojai 2/19 20:00 Rezidentai 
4/48 20:30 Žinios 164 20:58 Orai 
40 21:00 Farai 12/20 22:00 Naša 
Raša 1/21 22:30 Naša Raša 2/22 
23:00 transformacija 

00:05 Inspektorius luisas 5/4 
02:15 Rojus 03:00 Nusikaltimas 
ir bausmė 03:40 Detektyvas lin-
lis 05:10 Kelrodė žvaigždė 05:50 
pasaulio turgūs 06:13 programa 
06:14 tV parduotuvė 06:30 Krep-
šinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu 
07:00 Šiandien kimba 08:00 Ant 
bangos 09:00 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 10:00 Rojus 
11:05 laikykitės ten pokalbiai 
12:10 Bruto ir Neto 12:40 Švieso-
foras 1/39 13:10 Šviesoforas 1/40 
13:55 Karo merginos 1/9 15:00 
laikykitės ten su andriumi tapinu 
16:00 Reporteris 16:48 Sportas: 
Sportas 17:00 Mentalistas 18:00 
Reporteris 18:45 Sportas: Sportas 
18:52 Verslo genas 18:55 Šeimi-
ninkė 1/13 20:00 Reporteris 20:48 
Sportas: Sportas 21:00 Bruto ir 
Neto 3/1 21:30 pamiršk mane 
1/67 22:00 pamiršk mane 1/68 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas: 
Sportas 23:27 Verslo genas 23:30 
laikykitės ten su andriumi tapinu 
TV1 TV1 00:40 aeroplanas 2. tę-
sinys 02:10 likimo šešėlis 5 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
lietuva 1388 06:30 Žinios. Orai 
354 06:37 Labas rytas, Lietuva 
1388 07:00 Žinios. Sportas. Orai 
354 07:10 Labas rytas, Lietuva 
1388 07:30 Žinios. Sportas. Orai 
355 07:40 Labas rytas, Lietu-
va 1388 08:00 Žinios. Orai 354 
08:07 labas rytas, lietuva 1388 
08:30 Žinios. Sportas. Orai 354 
08:40 labas rytas, lietuva 1388 
09:00 Žinios. Orai 242 09:10 La-
bas rytas, lietuva 1388 09:20 
Senis (kart.) 311 10:25 Štutgar-
to kriminalinė policija (kart.) 8/16 
11:10 Komisaras Reksas (kart.) 
3 12:00 Stilius (kart.) 23/4 13:00 
Klauskite daktaro (kart.) 4/121 
13:58 loterija “Keno loto” 1848 
14:00 Žinios. Sportas. Orai 1079 
14:15 laba diena, lietuva 1743 
15:00 Žinios. Orai 1126 15:10 
laba diena, lietuva 1743 16:00 
Žinios. Sportas. Orai 548 16:15 
laba diena, lietuva 1743 16:35 
Šimtas. trumpos istorijos apie 
dvi lietuvas (kart.) 44 16:40 ponių 
rojus 133 17:20 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 94 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 513 
18:00 tV žaidimas “Kas ir kodėl?” 
(kart.) 4/187 18:30 Klauskite dak-
taro (kart.) 4/130 19:30  Baltijos 
keliui – 30. tegul žydi laisvė 1 
20:25 loterija “Keno loto” 1849 
20:30 panorama 1841 21:00 
Dienos tema 241 21:20 Sportas. 
Orai 513 21:29 loterija “Jėga” 
1318 21:30 Nacionalinė ekspedi-
cija “Dniepru per Ukrainą” (kart.) 
4/27 22:30 Dviračio žinios 3/26 
23:00 Kostiumuotieji 5/8 23:43 
Kostiumuotieji 5/9 

TV3
00:55 Nuodėmių daktaras 1/103 
01:45 Raitelis be galvos 2/10 
02:30 Greislendas 3/12 03:20 
Kaulai (kart.) 12/9 04:10 Nauja-
kuriai 3/5 04:35 Naujakuriai 3/6 
05:00 Svotai (kart.) 10 06:10 
televitrina 36 06:25 Žvaigždžių 
karai. Sukilėliai 3/47 06:55 Simp-
sonai (kart.) 23/9 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23/10 07:55 atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4/80 08:25 atsargiai! 
Merginos (kart.) 4/81 08:55 Meilės 
sūkuryje 3131 10:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1/1 11:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1/2 12:00 Svotai 12 
13:00 pažadėtoji 7/1982 13:30 
pažadėtoji 7/1983 14:00 paža-
dėtoji 7/1984 14:30 pažadėtoji 
7/1985 15:00 Simpsonai 23/11 
15:30 Simpsonai 23/12 16:00 tV3 
žinios 165 16:25 tV3 orai 165 
16:30 tV pagalba 13/41 18:30 
tV3 žinios 232 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 232 19:30 
atsargiai! Merginos 4/82 20:00 At-
sargiai! Merginos 4/83 20:30 Kam 
ta meilė? 2/28 21:00 tV3 vakaro 
žinios 132 21:52 tV3 sportas 1 
21:57 tV3 orai 132 22:00 Įkalin-
tos po vandeniu (47 Meters Down, 
2017)  23:50 Kaulai 12/10 

06:25 Mentalistas 16 07:20 pra-
garo virtuvė 2 08:15 Sudaužytų 
žibintų gatvės 33 09:15 Teisin-
gumo agentai 36 10:15 Kobra 7 
11:15 ekstrasensų mūšis 4 13:50 
pragaro virtuvė 3 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 34 15:55 Teisin-
gumo agentai 37 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 8 18:30 Mentalistas 
17 19:30 akloji zona 12 20:30 
Kvailiai šėlsta 16 21:00 Apsup-

tyje (Under Siege, 1992)  23:10 
Mergina traukiny

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Džiazo mu-
zikos vakaras (kart.) 289 07:15 
Mano tėviškė (kart.) 20 07:30 De-
tektyvė Miretė (kart.) 38 07:40 pa-
šėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 44 
07:55 leksė ir lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.) 1/19 
08:20 Nežinoma Čekijos lietuva 
(kart.) 4 08:45 Vienuolynų kelias 
lietuvoje (kart.) 15 09:15 Labas 
rytas, lietuva 1388 12:00 Mar-
tyno liuterio gyvenimas (kart.) 3 
12:15 Gimę tą pačią dieną (kart.) 
12 13:10 “eurovizija 2019”. Na-
cionalinė atranka (kart.) 3 15:20 
...formatas (kart.) 46 15:40 Detek-
tyvė Miretė (kart.) 39 15:50 pašė-
lę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 45 
16:05 leksė ir lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės 1/20 16:30 
laba diena, lietuva 1743 18:00 
Mokslo ekspresas (kart.) 74 18:15 
Giminės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 
2 19:00 Martyno Liuterio gyve-
nimas (kart.) 4 19:15 Svajonės 
apie Naująjį pasaulį. europiečių 
emigracijos istorija (kart.) 2 20:10 
Kultūros diena 1/224 20:30 pano-
rama 299 21:00 Dienos tema 183 
21:20 Sportas. Orai 299 21:30 
edelveisų vėrinys 3 23:00 Cara-
vaggio. Siela ir kraujas (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 10/1009 07:30 
Skorpionas (kart.) 3/1 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/48 09:00 Nuo 
amato iki verslo (kart.) 5/13 09:30 
topmodeliai (kart.) 21/6 10:30 
Simpsonai 17/19 11:00 Simpso-
nai 17/20 11:30 Univeras. Nau-
jas bendrikas (kart.) 2/153 12:00 
Univeras. Naujas bendrikas (kart.) 
2/154 12:30 Mikė (kart.) 2/15 
13:00 Mikė (kart.) 2/16 13:30 Gel-
bėtojai (kart.) 2/19 14:30 Televitri-
na 13 15:00 Skorpionas 3/2 16:00 
CSI kriminalistai 10/1010 17:00 
Univeras. Naujas bendrikas 2/155 
17:30 Univeras. Naujas bendrikas 
2/156 18:00 Mikė 2/17 18:30 Mikė 
2/18 19:00 Gelbėtojai 2/20 20:00 
Rezidentai 4/49 20:30 Žinios 165 
20:58 Orai 41 21:00 profas (Safe, 
2012)  22:55 transporteris 2/203 
23:55 pėdsakai 1/126

02:35 Bruto ir Neto 3/1 03:00 pa-
miršk mane 1/67 03:20 pamiršk 
mane 1/68 03:40 laikykitės ten 
pokalbiai 04:30 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 05:20 Rojus 
06:13 programa 06:14 TV par-
duotuvė 06:30 Kaimo akademija 
07:00 Gluchariovas 2/45 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas: Spor-
tas 09:00 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 10:00 Rojus 11:05 
laikykitės ten pokalbiai 12:10 
Bruto ir Neto 2/35 12:40 Švieso-
foras 1/41 13:10 Šviesoforas 1/42 
13:55 Karo merginos 1/10 15:00 
laikykitės ten su andriumi tapinu 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas: 
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 
17:00 Mentalistas 18:00 Reporte-
ris 18:45 Sportas: Sportas 18:55 
Šeimininkė 1/14 20:00 Reporte-
ris 20:23 Sportas: Sportas 20:30 
Lietuva tiesiogiai 21:00 Bruto ir 
Neto 21:30 pamiršk mane 1/69 
22:00 pamiršk mane 1/70 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas: Spor-
tas 23:30 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu

 
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   
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
lietuva 1390 06:30 Žinios. Orai 
356 06:37 Labas rytas, Lietuva 
1390 07:00 Žinios. Sportas. Orai 
356 07:10 Labas rytas, Lietuva 
1390 07:30 Žinios. Sportas. Orai 
357 07:40 Labas rytas, Lietu-
va 1390 08:00 Žinios. Orai 356 
08:07 labas rytas, lietuva 1390 
08:30 Žinios. Sportas. Orai 356 
08:40 labas rytas, lietuva 1390 
09:00 Žinios. Orai 244 09:10 La-
bas rytas, lietuva 1390 09:20 
Senis (kart.) 313 10:25 Štutgar-
to kriminalinė policija (kart.) 8/18 
11:10 Komisaras Reksas (kart.) 
5 12:00 Gyvenimas (kart.) 5/20 
13:00 Klauskite daktaro (kart.) 
4/49 13:58 Loterija “Keno Loto” 
1852 14:00 Žinios. Sportas. Orai 
1081 14:15 Laba diena, Lietuva 
1745 15:00  prezidento Valdo 
adamkaus tarptautinė konferen-
cija 1 17:10 Laba diena, Lietuva 
1745 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
515 18:00 tV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?” (kart.) 4/189 18:30 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/72 19:30  Baltijos 
keliui – 30. tegul žydi laisvė 1 
20:25 loterija “Keno loto” 1853 
20:30 panorama 1843 21:00 
Dienos tema 243 21:20 Sportas. 
Orai 515 21:29 loterija “Jėga” 
1320 21:30 Daiktų istorijos 1/27 
22:30 Dviračio žinios 3/28 23:00 
Kostiumuotieji 5/12 23:43 Kostiu-
muotieji 5/13 

TV3
00:20 Kaulai 12/11 01:15 Nuodė-
mių daktaras 1/105 02:05 Raitelis 
be galvos 2/12 02:55 Rouzvudas 
1/1 03:50 Kaulai (kart.) 12/11 
04:40 Naujakuriai 3/9 05:05 Svo-
tai (kart.) 1 06:10 televitrina 36 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
1/108 06:55 Simpsonai (kart.) 
23/13 07:25 Simpsonai (kart.) 
23/14 07:55 atsargiai! Merginos 
(kart.) 4/84 08:25 atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4/85 08:55 Meilės 
sūkuryje 3133 10:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1/5 11:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1/6 12:00 Svotai 4/2 
13:00 pažadėtoji 7/1990 13:30 
pažadėtoji 7/1991 14:00 paža-
dėtoji 7/1992 14:30 pažadėtoji 
7/1993 15:00 Simpsonai 23/15 
15:30 Simpsonai 23/16 16:00 
tV3 žinios 167 16:25 tV3 orai 
167 16:30 tV pagalba 13/47 
18:30 tV3 žinios 234 19:22 tV3 
sportas 1 19:27 tV3 orai 234 
19:30  Baltijos kelias. 30 metų 
20:30 Kam ta meilė? 2/30 21:00 
tV3 vakaro žinios 134 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 134 
22:00 Žudymo žaidimai 

00:55 akloji zona 13 01:40 Close-
down 06:40 Mentalistas 18 07:35 
pragaro virtuvė 4 08:30 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 35 09:30 Teisin-
gumo agentai 38 10:30 Kobra 9 
11:30 ekstrasensų mūšis 2 13:50 
pragaro virtuvė 5 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 36 15:55 Teisin-
gumo agentai 39 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 10 18:30 Mentalistas 
19 19:30 akloji zona 14 20:30 
Kvailiai šėlsta 18 21:00 pažymė-
tas žmogus (Marked Man, 1996)  
23:05 Mirties apsuptyje 2

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis 2019 (kart.) 1 

07:00 lietuva mūsų lūpose (kart.) 
3/7 07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 
40 07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai (kart.) 46 07:55 leksė ir lotė 
– šauniosios detektyvės dvynukės 
(kart.) 1/21 08:15 Į sveikatą! (kart.) 
1/17 08:45 Vienuolynų kelias lie-
tuvoje (kart.) 17 09:15 Labas ry-
tas, lietuva 1390 12:00 Martyno 
liuterio gyvenimas (kart.) 7 12:15 
lietuvos tūkstantmečio vaikai 
(kart.) 11/10 13:05 Stambiu planu 
(kart.) 44 13:50 Mažesnysis brolis 
augustinas Dirvelė (kart.) 1 14:50 
Saulės superaudros (kart.) (Sau-
lės superaudros, 2015) 15:40 
Detektyvė Miretė (kart.) 41 15:50 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 
47 16:05 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 1/22 
16:30 Columbanas. Vienuolis, 
suvienijęs europą (kart.) 17:30 
euromaxx (kart.) 203 18:00 Moks-
lo ekspresas (kart.) 76 18:15 Gi-
minės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 
4 19:00 Martyno Liuterio gyve-
nimas (kart.) 8 19:15 Nepažintas 
Hemingway. Metai Italijoje (kart.) 
20:10 Kultūros diena 1/226 20:30 
panorama 301 21:00 Dienos te-
ma 185 21:20 Sportas. Orai 301 
21:30 Šešiolika ąžuolų (kart.) 
(Sechzehneichen, 2012)  23:00 
Honkongo trilogija (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 10/1011 07:30 
Skorpionas (kart.) 3/3 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/50 09:00 Vienam 
gale kablys (kart.) 20/33 09:30 To-
pmodeliai (kart.) 21/8 10:30 Simp-
sonai 20/1 11:00 Simpsonai 20/2 
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 
(kart.) 2/157 12:00 Univeras. Nau-
jas bendrikas (kart.) 2/158 12:30 
Mikė (kart.) 2/19 13:00 Mikė (kart.) 
2/20 13:30 Gelbėtojai (kart.) 2/21 
14:30 televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 3/4 16:00 CSI kriminalistai 
10/1012 17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 2/159 17:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/160 18:00 Iš 
los andželo į Vegasą 1/1 18:30 Iš 
los andželo į Vegasą 1/2 19:00 
Gelbėtojai 2/22 20:00 Rezidentai 
4/51 20:30 Žinios 167 20:58 Orai 
43 21:00 abraomas linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas (abraham 
lincoln: Vampire Hunter, 2012)  
23:05 transporteris 2/205

00:30 Mentalistas 01:35 Šeimi-
ninkė 1/15 02:35 Bruto ir Neto 
3/3 03:00 pamiršk mane 1/71 
03:20 pamiršk mane 1/72 03:40 
Karo merginos 1/2 04:30 Laikyki-
tės ten su andriumi tapinu 05:20 
Rojus 06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Vantos lapas 
07:00 Gluchariovas 2/47 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas: Spor-
tas 09:00 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 10:00 Rojus 11:05 
Šeimininkė 1/7 12:10 Bruto ir Ne-
to 3/2 12:40 pamiršk mane 1/66 
13:10 pamiršk mane 1/67 13:55 
Karo merginos 1/12 15:00 Lai-
kykitės ten su andriumi tapinu 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas: 
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 
17:00 Mentalistas 18:00 Reporte-
ris 18:45 Sportas: Sportas 18:55 
Šeimininkė 1/16 20:00 Reporte-
ris 20:23 Sportas: Sportas 20:30 
Lietuva tiesiogiai 21:00 Bruto ir 
Neto 3/4 21:30 pamiršk mane 
1/73 22:00 pamiršk mane 1/74 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas: 
Sportas 23:30 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
lietuva 1391 06:30 Žinios. Orai 
357 06:37 Labas rytas, Lietuva 
1391 07:00 Žinios. Sportas. Orai 
357 07:10 Labas rytas, Lietuva 
1391 07:30 Žinios. Sportas. Orai 
358 07:40 Labas rytas, Lietu-
va 1391 08:00 Žinios. Orai 357 
08:07 labas rytas, lietuva 1391 
08:30 Žinios. Sportas. Orai 357 
08:40 labas rytas, lietuva 1391 
09:00 Žinios. Orai 245 09:10 La-
bas rytas, lietuva 1391 09:20 
Senis (kart.) 314 10:25 Štutgar-
to kriminalinė policija (kart.) 8/19 
11:10 Komisaras Reksas (kart.) 
6 12:00 (Ne)emigrantai (kart.) 
1/13 13:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.) 1/35 13:58 Loterija “Keno 
loto” 1854 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai 1082 14:15 Laba diena, 
lietuva 1746 15:00 Žinios. Orai 
1129 15:10 Laba diena, Lietuva 
1746 16:00 Žinios. Sportas. Orai 
551 16:15 Laba diena, Lietuva 
1746 16:35 tV žaidimas “Kas ir 
kodėl?” (kart.) 4/190 17:00 Ne-
pakartojamas Baltijos kelias 1 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 516 
18:00 Kelias, nuvilnijęs į laisvę 1 
19:00  Vienybės banga 1 20:25 
loterija “Keno loto” 1855 20:30 
panorama 1844 21:00 Dienos 
tema 244 21:20 Sportas. Orai 
516 21:29 loterija “Jėga” 1321 
21:30 auksinis protas 6/1 23:00 
pelėdų kalnas 1 

TV3
00:05 Kaulai 12/12 01:05 Nuodė-
mių daktaras 1/106 01:55 Raitelis 
be galvos 2/13 02:45 Rouzvudas 
1/2 03:30 Kaulai (kart.) 12/12 
04:25 Naujakuriai 3/10 04:50 
Svotai (kart.) 4/2 06:10 Televi-
trina 36 06:25 Kempiniukas pla-
čiakelnis 1/109 06:55 Simpsonai 
(kart.) 23/15 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23/16 07:55 Baltijos ke-
lias. 30 metų (kart.) 08:55 Aš ma-
tau tave 1/12 10:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1/7 11:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1/8 12:00 Svotai 4/3 
13:00 pažadėtoji 7/1994 13:30 
pažadėtoji 7/1995 14:00 paža-
dėtoji 7/1996 14:30 pažadėtoji 
7/1997 15:00 Simpsonai 23/17 
15:30 Simpsonai 23/18 16:00 
tV3 žinios 168 16:25 tV3 orai 
168 16:30 tV pagalba 13/49 
18:30 tV3 žinios 235 19:22 tV3 
sportas 1 19:27 tV3 orai 235 
19:30 ledynmetis 2. eros pa-
baiga (Ice age 2: the Meltdown, 
2006)  21:15 Vienas šūvis. Dvi 
kulkos (the Heat, 2013)  23:45 
lemtingas posūkis 5 

00:55 akloji zona 14 01:40 Close-
down 06:40 Mentalistas 19 07:35 
pragaro virtuvė 5 08:30 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 36 09:30 Teisin-
gumo agentai 39 10:30 Kobra 10 
11:30 ekstrasensų mūšis 3 13:50 
pragaro virtuvė 6 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 37 15:55 Teisin-
gumo agentai 40 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 11 18:30 Mentalistas 
20 19:30 Imtynės: amerikietiškos 
imtynės 32 20:30 Imtynės: ame-
rikietiškos imtynės 32 21:30 Ste-
bėtojų lyga

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (kart.) 1 06:05 Klaipė-
dos pilies džiazo festivalis 2019 
(kart.) 1 07:00 Mokytojų kamba-

rys (kart.) 1/10 07:30 Detektyvė 
Miretė (kart.) 41 07:40 pašėlę 
Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 47 
07:55 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės (kart.) 
1/22 08:15 euromaxx (kart.) 203 
08:45 Vienuolynų kelias lietuvoje 
(kart.) 18 09:15 Labas rytas, Lie-
tuva 1391 12:00 Martyno Liuterio 
gyvenimas (kart.) 9 12:15 Ekspe-
dicija “Nuo Baltijos iki Bengalijos” 
(kart.) 1/1 13:10 Daiktų istorijos 
(kart.) 1/11 14:00 Neribotos žmo-
gaus galimybės (kart.) 5 14:30 
Nepažintas Hemingway. Metai 
Italijoje (kart.) 15:25 ...formatas 
(kart.) 48 15:40 Detektyvė Miretė 
(kart.) 42 15:50 pašėlę Blinkio Bi-
lo nuotykiai (kart.) 48 16:05 leksė 
ir lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 1/23 16:30 Laba die-
na, lietuva 1746 18:00 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi (kart.) 5 18:45 
Baltiškos sielos. Menai, legendos 
ir peizažai (kart.) 19:40 Mes nu-
galėjom 3/19 20:10 Kultūros die-
na 1/227 20:30 panorama 302 
20:52 Sportas. Orai 302 21:00 
emilija iš laisvės alėjos (kart.) 
(emilija iš laisvės alėjos, 2018) 
1  23:00 Kauno “Hanza dienos 
2019” 1 23:45 Mokslo ekspre-
sas (kart.) 77 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 10/1012 07:30 
Skorpionas (kart.) 3/4 08:30 Rezi-
dentai (kart.) 4/51 09:00 Sandėlių 
karai (kart.) 6/7 09:30 Topmode-
liai (kart.) 21/9 10:30 Simpso-
nai 20/3 11:00 Simpsonai 20/4 
11:30 Univeras. Naujas bendri-
kas (kart.) 2/159 12:00 Univeras. 
Naujas bendrikas (kart.) 2/160 
12:30 Iš los andželo į Vegasą 
(kart.) 1/1 13:00 Iš los andželo į 
Vegasą (kart.) 1/2 13:30 Gelbėto-
jai (kart.) 2/22 14:30 televitrina 13 
15:00 Skorpionas 3/5 16:00 CSI 
kriminalistai 10/1013 17:00 Uni-
veras. Naujas bendrikas 2/161 
17:30 Univeras. Naujas bendri-
kas 2/162 18:00 Iš los andželo į 
Vegasą 1/3 18:30 Iš los andže-
lo į Vegasą 1/4 19:00 Gelbėtojai 
3/1 20:00 Rezidentai 4/52 20:30 
Rezidentai 4/53 21:00 Žinios 235 
21:50 Sportas 1 21:58 Orai 235 
22:00 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis 

00:30 Mentalistas 01:35 Šeimi-
ninkė 1/16 02:35 Bruto ir Neto 
3/4 03:00 pamiršk mane 1/73 
03:20 pamiršk mane 1/74 03:40 
Karo merginos 1/3 04:30 Laikyki-
tės ten su andriumi tapinu 05:20 
Rojus 06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Baltijos kelias 
07:00 Gluchariovas 2/48 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas: Spor-
tas 09:00 laikykitės ten su an-
driumi Tapinu 10:00 Rojus 11:05 
Šeimininkė 1/8 12:10 Bruto ir 
Neto 3/3 12:40 pamiršk mane 
1/68 13:10 pamiršk mane 1/69 
13:55 Karo merginos 1/13 15:00 
laikykitės ten su andriumi tapinu 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas: 
Sportas 16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 Mentalistas 18:00 Reporte-
ris 18:45 Sportas: Sportas 18:55 
Šeimininkė 1/17 20:00 Reporte-
ris 20:23 Sportas: Sportas 20:30 
Kitoks pokalbis 21:00 Bruto ir 
Neto 3/5 21:30 pamiršk mane 
1/75 22:00 pamiršk mane 1/76 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas: 
Sportas 23:30 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (kart.) 1 06:05 Gyveni-
mas (kart.) 5/20 07:00 Klausi-
mėlis.lt (kart.) 17/26 07:30 pi-
nokis ir Nakties valdovas 09:00 
labas rytas, lietuva 99 09:30 
Žinios. Orai 212 09:35 Labas 
rytas, lietuva 99 10:30 Žinios. 
Orai 212 10:35 Labas rytas, 
lietuva 99 11:30 Žinios. Orai 
212 11:35 Labas rytas, Lietuva 
99 12:00 Baltieji liūtai. Gimę lais-
vėje (kart.) 2 12:55 Įstabiausios 
Indonezijos salos (kart.) 4 13:50 
Džesika Flečer 15 14:35 Džesi-
ka Flečer 16 15:28 Loterija “Ke-
no loto” 1856 15:30 Žinios. Orai 
(su vertimu į gestų kalbą) 527 
15:45 Sveikinimų koncertas 576 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 517 
18:00 Muzikinis pokalbių šou 
“Vakarėja” su Martynu Starkumi” 
8 19:30 Stilius 24/1 20:25 Lote-
rijos “Keno loto” ir “Jėga” 244 
20:30 panorama 1845 20:52 
Sportas. Orai 517 21:00 Gra-
žiausios poetų dainos 2/4 22:40 
Be abejo, turbūt (kart.)

TV3
01:25 Greitis (kart.) (Speed, 
1994) 03:25 Nusikaltėlis (kart.) 
(Criminal, 2016)  06:15 Tele-
vitrina 36 06:30 Elena iš Ava-
loro (kart.) 1/9 07:00 Bakuga-
nas. Kovos planeta 1/1 07:30 
aladinas 1/114 08:00 Elena iš 
avaloro 1/10 08:30 Kempiniu-
kas plačiakelnis 1/110 09:00  
Krepšinis: Kontrolinės vyrų 
krepšinio rungtynės. lietuva 
- pietų Korėja 7 11:00 Mais-
to kelias 2/9 11:30 Baltuolė ir 
Rožytė (Schneeweißchen und 
Rosenrot, 1979)  13:00 Ste-
buklinga žaislų krautuvėlė (Mr. 
Magorium’s Wonder Emporium, 
2007)  14:50 Jaunavedžiai (Just 
Married, 2003)  16:45 Ekstra-
sensų mūšis 13 18:30 tV3 ži-
nios 236 19:17 tV3 sportas 1 
19:22 tV3 orai 236 19:25 Euro-
jackpot 34 19:30 Garfildas (Gar-
field, 2004)  21:05 Iksmenai. 
praėjusios ateities dienos (X-
Men: Days of Future past, 2014)  
23:45  Nuodėminga aistra 

00:40 pažymėtas žmogus (Mar-
ked Man, 1996)  02:11 Close-
down 06:05 Kvailiai šėlsta 15 
06:30 Kvailiai šėlsta 16 07:00 
Kvailiai šėlsta 17 07:30 Džiun-
glių princesė Šina 33 08:30 
Kvailiai šėlsta 18 09:00 Lengvoji 
atletika: pasaulio rąsto kėlimo 
čempionatas 10:00 augintinių 
talentų šou 2 10:30 Koko – kal-
banti gorila 11:40 ekstremalūs 
išbandymai 9 12:10 Būk ekstre-
malas 17 12:40 Gordonas Ram-
zis. Iki pragaro ir atgal 9 13:40 
policijos akademija 23 14:40 
ekstrasensų mūšis 5 17:05 
Muchtaras. Naujas pėdsakas 
22 18:00 Nusikaltimų miestas 
18 18:30 pavojingi kaimynai 1 
19:30 Muzikinė kaukė 22:05 
Saldus kerštas

 
00:00 Dabar pasaulyje (kart.) 
1614 00:30 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 2019 (kart.) 1 
01:30 Šešiolika ąžuolų (kart.) 
(Sechzehneichen, 2012)  03:00 
“eurovizija 2019”. Nacionalinė 
atranka (kart.) 3 05:10 Gimi-

nės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 
5 06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (kart.) 1 06:05 Duokim 
garo! (kart.) 18/6 07:30 Ke-
lias (kart.) 26/25 07:45 Krikš-
čionio žodis (kart.) 25/4 08:00 
aRtS21. Meno ir kultūros žur-
nalas 204 08:30 Mažesnieji bro-
liai. pranciškonų kelias lietuvo-
je (kart.) 11 09:00 Mano mama 
gamina geriau! (kart.) 1/7 10:00 
Į sveikatą! (kart.) 1/18 10:30 
Meno ritmai (kart.) 7 11:00 pra-
dėk nuo savęs (kart.) 3/8 11:30 
Mokslo sriuba (kart.) 5/10 12:00 
ludwig van Beethoven. Opera 
“Fidelijus” (kart.) 1 14:00 XVII 
vaikų ir jaunimo muzikos festi-
valis “Mes – pasaulis” 1 15:05 
Martyno Liuterio gyvenimas 
(kart.) 10 15:20 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė (kart.) 20/21 15:50 
euromaxx 204 16:20 Klauskite 
daktaro (kart.) 18 17:10 Stilius 
(kart.) 6 18:05 Istorijos detekty-
vai (kart.) 6/10 18:55 Daiktų isto-
rijos (kart.) 1/6 19:40 Dauntono 
abatija 5/3 20:30 panorama 303 
20:52 Sportas. Orai 303 21:00 
Bilė 1 22:50 Koncertas “Open to 
the World” 1 23:45 Mes nugalė-
jom (kart.) 3/19

TV6
00:50 abraomas linkolnas. 
Vampyrų medžiotojas (kart.) 
(Abraham Lincoln: Vampire 
Hunter, 2012)  02:35 Amerikie-
tiška siaubo istorija 4/10 03:30 
lujis 5/5 03:55 lujis 5/6 06:15 
televitrina 14 06:30 Jokių kliū-
čių! (kart.) 1/106 07:30 Alias-
kos geležinkeliai (kart.) 1/103 
08:30 Sandėlių karai (kart.) 
6/8 09:00 Nuo amato iki verslo 
5/14 09:30 Statybų gidas 5/51 
10:00 Įspūdingiausios atostogų 
vietos 1/12 10:30 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 
28/2802 11:00 Didieji senovės 
statiniai (kart.) 2/201 12:00 Jo-
kių kliūčių! 1/107 13:00 Didieji 
senovės statiniai 2/202 14:05 
Išlikimas 26/3 15:05 Aliaskos 
geležinkeliai 1/104 16:00 Iš pe-
ties 8/1 17:00 Sandėlių karai 6/9 
17:30 Sandėlių karai 6/10 18:00 
amerikos dievaitis 16/12 20:00 
Gero vakaro šou 5/21 21:00 Ži-
nios 236 21:50 Sportas 1 21:58 
Orai 236 22:00 Infiltruoti 

00:30 Mentalistas 01:35 Šeimi-
ninkė 1/17 02:35 Bruto ir Neto 
3/5 03:00 pamiršk mane 1/75 
03:40 Karo merginos 1/4 04:30 
laikykitės ten su andriumi tapi-
nu 05:20 Rojus 06:10 pasaulis 
iš viršaus 3/6 06:35 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu 3/22 
07:03 programa 07:04 TV par-
duotuvė 07:20 Lietuvos moks-
lininkai 07:55 pasaulio turgūs 
08:30 pasaulio turgūs 09:00 
Nuostabūs pojūčiai 09:30 Van-
tos lapas 10:00 Grilio skanėstai 
10:30 Kitoks pokalbis 11:00 
laikykitės ten pokalbiai 12:00 
Inspektorius luisas 6/1 14:00 
Ragana 1/1 15:00 Ragana 1/2 
16:00 Žinios 16:30 Baltijos ke-
lias 17:00 laikykitės ten pokal-
biai 18:00 Žinios 18:30 Vasara 
tiesiogiai su D. Žeimyte 19:00 
Dekonstrukcijos su edmundu 
Jakilaičiu 20:00 Žinios 20:30 
Šviesoforas 1/45 21:00 Švieso-
foras 1/46 21:30 pamiršk mane 
1/77 22:30 Žinios 23:00 Laiky-
kitės ten pokalbiai

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Labas rytas, 
lietuva 1389 06:30 Žinios. Orai 
355 06:37 Labas rytas, Lietuva 
1389 07:00 Žinios. Sportas. Orai 
355 07:10 Labas rytas, Lietuva 
1389 07:30 Žinios. Sportas. Orai 
356 07:40 Labas rytas, Lietuva 
1389 08:00 Žinios. Orai 355 08:07 
labas rytas, lietuva 1389 08:30 
Žinios. Sportas. Orai 355 08:40 
labas rytas, lietuva 1389 09:00 
Žinios. Orai 243 09:10 Labas rytas, 
lietuva 1389 09:20 Senis (kart.) 
312 10:25 Štutgarto kriminalinė po-
licija (kart.) 8/17 11:10 Komisaras 
Reksas (kart.) 4 12:00 Nacionalinė 
paieškų tarnyba (kart.) 20/28 13:00 
Klauskite daktaro (kart.) 4/140 
13:58 loterija “Keno loto” 1850 
14:00 Žinios. Sportas. Orai 1080 
14:15 laba diena, lietuva 1744 
15:00 Žinios. Orai 1127 15:10 
laba diena, lietuva 1744 16:00 
Žinios. Sportas. Orai 549 16:15 
laba diena, lietuva 1744 16:35 
Šimtas. trumpos istorijos apie dvi 
lietuvas (kart.) 45 16:40 ponių 
rojus 134 17:20 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 
95 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
514 18:00 tV žaidimas “Kas ir ko-
dėl?” (kart.) 4/188 18:30 Klauskite 
daktaro (kart.) 4/102 19:30  Balti-
jos keliui – 30. tegul žydi laisvė 1 
20:25 loterija “Keno loto” 1851 
20:30 panorama 1842 21:00 Die-
nos tema 242 21:20 Sportas. Orai 
514 21:29 loterija “Jėga” 1319 
21:30 Nacionalinė ekspedicija 
“Dniepru per Ukrainą” (kart.) 4/28 
22:30 Dviračio žinios 3/27 23:00 
Kostiumuotieji 5/10 23:43 Kostiu-
muotieji 5/11 

TV3
02:25 Greislendas 3/13 03:15 
Kaulai (kart.) 12/10 04:05 Nauja-
kuriai 3/7 04:30 Naujakuriai 3/8 
04:55 Svotai (kart.) 12 06:10 Tele-
vitrina 36 06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 3/48 06:55 Simpsonai 
(kart.) 23/11 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23/12 07:55 atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4/82 08:25 atsargiai! 
Merginos (kart.) 4/83 08:55 Mei-
lės sūkuryje 3132 10:00 Nuo mei-
lės nepabėgsi 1/3 11:00 Nuo mei-
lės nepabėgsi 1/4 12:00 Svotai 1 
13:00 pažadėtoji 7/1986 13:30 pa-
žadėtoji 7/1987 14:00 pažadėtoji 
7/1988 14:30 pažadėtoji 7/1989 
15:00 Simpsonai 23/13 15:30 
Simpsonai 23/14 16:00 tV3 žinios 
166 16:25 tV3 orai 166 16:30 TV 
pagalba 13/45 18:30 tV3 žinios 
233 19:22 tV3 sportas 1 19:27 
tV3 orai 233 19:30 atsargiai! Mer-
ginos 4/84 20:00 atsargiai! Mergi-
nos 4/85 20:30 Kam ta meilė? 2/29 
21:00 tV3 vakaro žinios 133 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 133 
22:00 Nusikaltėlis (Criminal, 2016) 
22:25 Vikinglotto 34

01:20 akloji zona 12 02:05 Close-
down 06:35 Mentalistas 17 07:30 
pragaro virtuvė 3 08:25 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 34 09:25 Teisin-
gumo agentai 37 10:25 Kobra 8 
11:25 ekstrasensų mūšis 1 13:50 
pragaro virtuvė 4 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 35 15:55 Teisin-
gumo agentai 38 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 9 18:30 Mentalistas 
18 19:30 akloji zona 13 20:30 
Kvailiai šėlsta 17 21:00 Mirties ap-
suptyje 2 (Half past Dead 2, 2007)  
22:50 Apsuptyje

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Džiazo mu-
zikos vakaras (kart.) 290 07:30 
Detektyvė Miretė (kart.) 39 07:40 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 
45 07:55 leksė ir lotė – šauniosios 
detektyvės dvynukės (kart.) 1/20 
08:15 pradėk nuo savęs (kart.) 
3/7 08:45 Vienuolynų kelias lietu-
voje (kart.) 16 09:15 Labas rytas, 
lietuva 1389 12:00 Martyno Liu-
terio gyvenimas (kart.) 5 12:15 Aš 
– laidos vedėjas (kart.) 2/8 13:10 
Kultūringai su Nomeda (kart.) 1/25 
14:00 pradėk nuo savęs (kart.) 
3/7 14:30 Svajonės apie Naująjį 
pasaulį. europiečių emigracijos 
istorija (kart.) 2 15:25 ...formatas 
(kart.) 54 15:40 Detektyvė Miretė 
(kart.) 40 15:50 pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai (kart.) 46 16:05 leksė ir 
lotė – šauniosios detektyvės dvy-
nukės 1/21 16:30 Laba diena, Lie-
tuva 1744 18:00 Mokslo ekspresas 
(kart.) 75 18:15 Giminės. Gyveni-
mas tęsiasi (kart.) 3 19:00 Martyno 
liuterio gyvenimas (kart.) 6 19:15 
Saulės superaudros (kart.) (Saulės 
superaudros, 2015) 20:10 Kultūros 
diena 1/225 20:30 panorama 300 
21:00 Dienos tema 184 21:20 
Sportas. Orai 300 21:30 Moterų 
dalia (kart.) (pavilion of Women, 
2001)  23:25 Frankofonija

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 10/1010 07:30 
Skorpionas (kart.) 3/2 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/49 09:00 Statybų 
gidas (kart.) 5/50 09:30 Topmo-
deliai (kart.) 21/7 10:30 Simpso-
nai 17/21 11:00 Simpsonai 17/22 
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 
(kart.) 2/155 12:00 Univeras. Nau-
jas bendrikas (kart.) 2/156 12:30 
Mikė (kart.) 2/17 13:00 Mikė (kart.) 
2/18 13:30 Gelbėtojai (kart.) 2/20 
14:30 televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 3/3 16:00 CSI kriminalistai 
10/1011 17:00 Univeras. Naujas 
bendrikas 2/157 17:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/158 18:00 
Mikė 2/19 18:30 Mikė 2/20 19:00 
Gelbėtojai 2/21 20:00 Rezidentai 
4/50 20:30 Žinios 166 20:58 Orai 
42 21:00 Kikboksininkas 2. Sugrįži-
mas (Kickboxer 2: the Road Back, 
1991)  22:55 transporteris 2/204 
23:55 pėdsakai 1/127 

00:30 Mentalistas 01:35 Šeimi-
ninkė 1/14 02:35 Bruto ir Neto 3/2 
03:00 pamiršk mane 1/69 03:20 
pamiršk mane 1/70 03:40 Laiky-
kitės ten pokalbiai 04:30 Laikyki-
tės ten su andriumi tapinu 05:20 
Rojus 06:13 programa 06:14 TV 
parduotuvė 06:30 Grilio skanėstai 
07:00 Gluchariovas 2/46 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas: Sportas 
09:00 laikykitės ten su andriumi 
Tapinu 10:00 Rojus 11:05 Šeimi-
ninkė 1/6 12:10 Bruto ir Neto 3/1 
12:40 pamiršk mane 1/64 13:10 
pamiršk mane 1/65 13:55 Karo 
merginos 1/11 15:00 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 16:00 Repor-
teris 16:23 Sportas: Sportas 16:30 
Lietuva tiesiogiai 17:00 Mentalistas 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas: 
Sportas 18:55 Šeimininkė 1/15 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas: 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
21:00 Bruto ir Neto 3/3 21:30 pa-
miršk mane 1/71 22:00 pamiršk 
mane 1/72 22:30 Reporteris 23:20 
Sportas: Sportas 23:30 laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu
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sKELBImAI

REKLAMA

Kviečius ir kvietrugius. Atveža. Tel. 
8 675 78390.

Avižiniai šiaudai „kitkomis”. Tel. 8 
615 90307.

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

Šiaudus Prienų rajone. Tel. 8 600 
43893.

2 sraigtinius presus sultims spaus-
ti (centrifugas), girnas, agavą 
(gėlę,30 metų) 2 dviračius. Tel. 8 
654 17203.

Trivagį plūgą „Kverneland”. Tel. 8 
616 89821.

Kombainą  „John Deere 965“ su 
smulkintuvu. Tel. (8 319) 46236.

Traktorių ZETOR-5611, plūgą 
dviejų vagų, grėblį- vartytuvą, 
kultivatorių, 2 bičių šeimas su 
aviliais. Tel.: (8 319) 41829, 8 
633 56177.

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.

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.

Automobiliai, dalys

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

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.
Karvę ir telyčaitę. Ieško, kas gali 
padovanoti virtuvinį kampą. Tel. 
8 645 02260.

Nuo šių metų rugpjūčio 21 d. 
kiekvieną antradienį ir penk-
tadienį superkame nerūšinius 
obuolius (nuo 500 kg paimame 
ir susikrauname patys). Tel. 8 
682 04534.

Kviečius (8 Eur/50 kg). Tel.: 8 689 
58623, 8 671 72673.

Kvietrugių ir rugių sėklas; avis 
auginimui ir pjovimui. Dovanoja 
akmenis. Tel. 8 319 41484.

NUKelta Į 14 p. 

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.

Sausas kapotas malkas, statybi-
nę medieną, malkines, voljerus 
šunims, sandėliukus, lauko tua-
letus, sūpynes, šulinių apdailas, 
rūkyklas mėsai. Atvežame. Tel. 8 
648 61061.

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. 

Motobloką Neva-2 mb-2, bulvių 
kasamąją KTH-2B (Lydos gamyba, 
geras tech. stovis). Tel. : 8 319 
69353, 8 655 35350.

Vežimą mediniais ratais; me-
dinius ratus; rogutes, sodybos 
papuošimui; verpimo ratelį ir 
įvairių smulkių sendaikčių. Tel. 8 
609 66524. 

Visiškai naujas kieto kuro katilas 
DAKON 25 max. Anglys, briketai, 
malkos. Tel. 8 671 43553.

Paslaugos
Muzikantai visoms progoms! 
Grupė „VASARA”. Dainuojame, 
grojame, filmuojame, vedame 
įvairias šventes. Tegul Jūsų šven-
tės pražysta gražiausiais žiedais. 
Tel. 8 698 32925.

giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

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

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

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.

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

Tel. 8 682 61641.

išnuomoja
Vieną didelį garažą komercinei 
veiklai Prienuose. Parduoda mo-
tobloką (kultivatorius), naudotą 
kieto kuro katilą „Stropuva“ (ge-
ros būklės). Tel. 8 656 35185.

išsinuomoja
Vyresnio amžiaus vyriškis 1 k. 
bt. arba atskirą kambarį Jiezne, 
Birštone arba Prienuose. Tel. 8 
648 13287.

Nekilnojamas turtas

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.

Namą (4 kambariai, 1978 m. 
statybos, 106,29 kv. m,16 a že-
mės) Prienų r., Balbieriškio mst., 
Gerulių g. Kaina 21 000 Eur. Tel. 
8 684 98569.

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.

perka
Perka 2 kambarių butą Prienuo-
se arba šalia miesto. Tel. 8 607 
49133.

Ieško pirkti 2 kambarių butą Prie-
nuose. Tel. 8 620 90262.

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

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“).

Informuojame, kad 2019-08-08 Krasausiškių k., Stakliš-
kių sen., Prienų r. sav., buvo ženklinimas žemės sklypas 
(kad. Nr.6933/0002:148). Dėl matuojamo žemės sklypo 
bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pa-
reikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimų žemės skly-
pų (kad. Nr. 6933/0002:275; sav. Juozas Sakavičius, mi-
ręs 2000-08-30, ir kad. Nr. 6933/0002:345; sav. Domicelė 
Bačinskienė, mirusi 1993-01-02) turtinių teisių perėmėjus 
arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informaci-
jos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746 Da-
lė Gulijeva.

Prenumeruokite „Naująjį 
gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto naujienų!
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Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

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

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

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

Paminklus gaminančiai įmonei 
reikalingas darbuotojas bei ūkve-
dys. Tel. 8 687 12363.

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.

Medienos perdirbimo įmonei 
reikalingi pagalbiniai darbininkai. 
Tel. 8 698 15183.

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.

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.

Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8 601 
95611.

Našiu kombainu nuimu derlių. 
Tel. 8 601 54419.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El. p. aaukuras@gmail.com

laidojimo paslaugos:
Prienuose, birštone, balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
kremavimas lenkijoje ir lietuvoje

gedulo gėlės ir vainikai

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

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

Matininko - geodezininko pa-
slaugos visoje Lietuvoje! Dar-
bams taikome nuolaidas! Žemės 
sklypų ir statinių kadastriniai 
matavimai, namų pridavimas. 
Tel. 8 630 66633.

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.

Renginiai

ArTiMiAuSi rENgiNiAi 
priENŲ rAjoNE

Rugpjūčio 17 d. Naujosios Ūtos 
parke (Parko g.) – Naujosios Ūtos 
seniūnijos vasaros šventė „Gimti-
nės taku“, skirta Vietovardžių me-
tams.18.00 val. – Sporto varžybos 
(smiginis, šaškių turnyras, atrakcio-
nai).19.00–21.00 val. – Koncertinė 
programa. Dalyvauja N. Ūtos lais-
valaikio 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 kve-
piančiu taku...“, skirta Vietovar-
džių 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 20, 22, 27, 29 dienomis 
13.00 val. Prienų krašto muziejuje 
– edukacinė-pažintinė programa 
„Popieriaus dirbtuvės“. Šioje edu-
kacinėje-pažintinėje programoje 
bus supažindinama su metodu, 
leidžiančiu pasigaminti popierių. 
Įgiję istorinių žinių, lankytojai 
specialiomis formomis semdami 
skystą popieriaus masę, formuos, 
lygins ir džiovins popierius lakštus, 
kol išgaus senojo popieriaus pavyz-
džių. Būtina išankstinė registracija 
tel. (8 319) 60 379; 8 652 99 077.

Rugpjūčio 23-ąją kviečiame į 
Baltijos kelio 30-mečiui skirtus 
renginius, o 13 val. susiburkime 
prie atminimo ženklo 38,5 kilo-
metre Baltijos kely, kur 1989 m. 
rugpjūčio 23  d. rinkosi Prienų 
rajono savivaldybės gyventojai.

Rugpjūčio 23 d. 12 val. Stakliškių 
miestelio rekreacinėje aikštėje 
– minėjimas „Tautos vienybės 

kelyje“ skirtas Baltijos kelio 30-
mečiui. Kviečiame į renginį at-
sinešti po gėlės žiedą – kardelį, 
kuris taptų šio minėjimo simboliu. 
Organizatoriai Stakliškių kultūros 
ir laisvalaikio centras, Stakliškių 
seniūnija.

Rugpjūčio 23 d. 14 val. Šilavoto 
laisvalaikio salėje – popietė „Bal-
tijos keliu – į laisvę“, skirta Baltijos 
kelio 30-mečiui. Organizatoriai 
Šilavoto laisvalaikio salė, Šilavoto 
seniūnija.

Rugpjūčio 23 d. 17.00 val. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio centro pri-
eigose Vienybės valanda „Baltijos 
kelias – tai mes“, skirta Baltijos 
kelio 30-mečiui. Pagerbimo cere-
monija stalinizmo ir nacizmo au-
koms atminti. Koncertas „Susikibę 
širdimis“. Dalyvauja talentingas 
sodraus balso atlikėjas  Arnoldas 
Stonys ir koncertmeisterė Donata 
Domarkaitė. Vaikų kūrybinių dirb-
tuvių džiaugsmo vėrinio „Laisvės 
paukščiai Lietuvai, Latvijai, Estijai“ 
pristatymas. Organizatorius Prie-
nų kultūros ir laisvalaikio centras

Rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 12 d. 
Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
fotodokumentinė paroda „Bal-
tijos kelias į nepriklausomybę“. 
Organizatorius Prienų krašto 
muziejus

Rugpjūčio 23 d. 12 val. kviečia-
me kartu su Jiezno KLC folkloro 
ansambliu „Jieznelė“ vykti prie 
Prienų ir Birštono krašto atmini-
mo ženklo Baltijos kelyje. Liaudies 
dainomis drauge paminėsime 
Baltijos kelio 30- metį. Informacija 
tel. 8 670 09308. Organizatoriai 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centras, Jiezno seniūnija

Rugpjūčio 23 d. – Baltijos kelio 
30-mečio minėjimas Veiveriuose.  
18.00 val. – Šv. Mišios Veiverių 
šv. Liudviko bažnyčioje. 18.45 
val. – Baltijos kelio 30-mečio 
minėjimas Skausmo kalnelyje. 
Dalyvauja Veiverių kultūros ir lais-
valaikio centro moterų vokalinis 
ansamblis „Radasta“, Aleksoto 
bendruomenės centro liaudiš-
kos muzikos ansamblis „Svirbė“. 
Esant blogam orui, minėjimas 
vyks Veiverių šaulių namuose. 
Organizatoriai Veiverių  kultūros 
ir laisvalaikio centras, Veiverių 
seniūnija.

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 seniūnijos 
administracinio pastato)18.00 val. 
Linksmosios pramogos vaikams 
su „Burbulų dėde“,  „Gardžiausios 
žuvienės“ rinkimai, kūrybinė akci-
ja „Paveikslas Išlaužui“. 18.30 val. 
Šventės atidarymas. Iniciatyvos 
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HoroSKopAS
rugpjūčio 19-25 d.

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

DAINININkAS ANDRIuS MAMoNTovAS
stichija: žemė

planeta: merkurijus
savaitės diena: trečiadienis

Akmuo: karneolis ir nefritas
spalvos: mėlyna ir geltona

 AViNAS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje smalsumas 
gali jus nuvesti labai toli, gal net 
pernelyg toli. Jei negalite susilai-
kyti nuo abejotinų poelgių, bent 
jau būkite ypač atsargus. Antroje 
savaitės pusėje stebinsite aplin-
kinius savo nepaprastomis idėjo-
mis. Vargu ar jos bus įgyvendin-
tos, bet jūsų populiarumas gero-
kai išaugs.

 jAuTiS 
(04.21-05.21)

Savaitės pradžioje sugebėjimas 
gražbyliauti padės jums savo pusėn 
pritraukti naujų šalininkų. Nedvejo-
kite, veikite ryžtingai ir intuityviai 
- tai padės kopti karjeros laiptais. 
Antroje savaitės pusėje jums neti-
kėtai atsivers tokios galimybės, ko-
kių nė nedrįsote tikėtis.

 DVYNiAi 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje sunkiai rasite 
bendrą kalbą su draugais ar kolego-
mis, užtat finansiniai reikalai klosty-
sis puikiai. Savaitės viduryje imkitės 
darbų, reikalaujančių fizinės jėgos ir 
ištvermės. Savaitgalį vis dar jausitės 
toks pat stiprus ir nepriklausomas, 
bet jau būsite dėmesingesnis arti-
miesiems.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Pirmomis savaitės dienomis ven-
kite impulsyvių ir nepamatuotų 
sprendimų. Rizika nepasiteisins. 
Savaitės viduryje niekuo nepasi-
kliaukite, ypač verslo ar kitais da-
lykiniais klausimais, verskitės savo 
jėgomis. Tik savaitgalį verta praleisti 
su senais draugais.

 LiūTAS 
(07.23-08.21)

Ar nejaučiate, kad jums užėjo nie-
kuo nepagrįsto užsispyrimo laiko-
tarpis? Jei galite, atidėkite visus 
svarbius reikalus. Ši savaitė jums 
nepalanki imtis ko nors rimto. Kuo 
labiau veršitės į priekį, tuo toliau 
būsite nublokštas atgal.

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

Į bėdą pakliuvusiam draugui ver-
čiau padėkite protingu patarimu, 
nes jūsų paskolinti pinigai jam tikrai 
nepadės. Jei rasite bendrą kalbą su 
kolegomis, visi kartu savaitės vidu-
ryje nuveiksite tikrai didelį darbą. 
Savaitgalį nedrybsokite namie, il-
sėkitės aktyviai.

 SVArSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Kiekvieno darbo imatės su tokiu ne-
žabotu entuziazmu, kad kitus tai net 
baugina. Ne kiekvienam patinka ši-
tokia jūsų energija. Verčiau daugiau 
dėmesio skirkite šeimai ar mylimam 
žmogui, antraip santykiai gali neti-
kėtai pašlyti. Ketvirtadienį gali tekti 
apsispręsti dėl rimtos finansinės in-
vesticijos.

 SKorpioNAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje būsite kaip niekad 
nereiklus sau ir kitiems. Galėtumė-
te puikiai praleisti laiką su draugais. 
Savaitės viduryje būkite atsargus - į 
jūsų gyvenimą bandys brautis seni 
ir negeidautini pažįstami, su kuriais 
jau manėte visiškai nutraukęs bet 
kokius santykius. Pasistenkite likti 
ramus savaitgalį.

 ŠAuLYS 
(11.23-12.22)

Viskas, ką darote, turi prasmę ir yra 
toliaregiškai suplanuota. Nepanikuo-
kite dėl netikėtų pokyčių savaitės vi-
duryje. Viskas tik į gera. Turite gerus 
šansus viską padaryti geriau ir grei-
čiau už kitus. Nepaleiskite iniciaty-
vos iš savo rankų, kai savaitgalį reikės 
spręsti finansinius klausimus.

 oŽiArAgiS 
(12.23-01.20)

Netikėkite niekuo, ką stebinančio iš-
girsite pirmadienį ar antradienį. Vei-
kiausiai jus bando vedžioti už nosies. 
Antroje savaitės pusėje būsite linkęs 
išlaidauti. Niekam neskolinkite pini-
gų, juo labiau - geram draugui. Ketvir-
tadienį - didelė tikimybė įsimylėti.

 VANDENiS 
(01.21-02.18)

Pirmomis savaitės dienomis neper-
sistenkite bandydamas padėti ki-
tiems, ypač jei to jūsų niekas nepra-
šė. Savaitės viduryje laikykitės toliau 
nuo svetimų paslapčių - dėl jų tik 
bėdos turėsite. Galimos problemos 
šeimoje, tad skirkite artimiesiems 
daugiau dėmesio.

 ŽuVYS 
(02.19-03.20)

Pirmadienį pagaliau turėtų nusiristi 
nuo širdies jau kuris laikas jus slėgęs 
akmuo. Savaitės viduryje galimi ne-
susipratimai su partneriu, tad pasi-
stenkite kalbėti ir elgtis ypač aiškiai 
ir nedviprasmiškai. Jei turite draugą, 
šią savaitę švenčiantį savo gimtadienį, 
nepamirškite jo pasveikinti, antraip 
tikrai įsižeis.

„Laimingas Prienų kraštas“ ir 
atviros jaunimo erdvės „Prienas“ 
pristatymas. 19.00 val. Šventinis 
koncertas. Dalyvauja Išlaužo 
laisvalaikio salės vokalinis ansam-
blis, Ilgakiemio moterų vokalinis 
ansamblis „Jiesia“, Balbieriškio 
bendruomenės „Balbieriškis“ 
vyresniųjų  liaudiškų šokių ko-
lektyvas „Ringis“, Balbieriškio 
kultūros ir laisvalaikio salės fol-
kloro ansamblis „Dūmė“, Alšėnų 
vokalinė grupė „Dainupė“, Prienų 
kultūros centro vokalinė grupė 
„Aksomas“. 20.30 val. Grupės 
„Lietuvaičiai“ koncertas. 22.00 
val. Šventinis fejerverkas. Rug-
pjūčio 25 d. 11.00 val. Šv. Mišios 
už Išlaužo krašto žmones Išlaužo 
Švč. Mergelės Marijos Krikščionių 
Pagalbos bažnyčioje.

Rugpjūčio 26 d. 17 val. Prienuose, 
Kęstučio gatvėje esančioje žydų 
žudynių vietoje – minėjimas, skir-
tas 78-osioms Prienų žydų žūties 
metinėms. 1941 m. rugpjūčio 26 
d. Prienuose vokiečiai su jiems 
talkinusiais lietuviais sušaudė 
1100 beginklių žydų tautybės 
rajono gyventojų. Kviečiame da-
lyvauti ir pagerbti tragiško likimo 
Lietuvos piliečių atminimą.  

Rugpjūčio 29 d. 16.00 val. Prienų 
Justino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje – Aldonos Ruseckai-
tės eilėraščių knygos „Debesiu“ 
sutiktuvės. Dalyvaus kraštietė, 
poetė, prozininkė, eilėraščių kny-
gos „Debesiu“ autorė ALDONA 
RUSECKAITĖ, knygos leidėjas ir 
redaktorius, poetas, leidyklos 
„Kauko laiptai“ vadovas VIKTO-
RAS RUDŽIANSKAS, aktorė DAIVA 
ŠKELEVAITĖ. Grieš smuikininkė 
KRISTINA KATAVIČIŪTĖ. Renginio 
metu bus galima įsigyti knygą.

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 ekspo-
nuojama paroda „Prienų tilto 
istorija“.

Prienų krašto muziejuje nuo rug-
pjūčio 23 d. bus eksponuojama 
Lietuvos nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos fotodoku-
mentinė paroda „Baltijos kelias į 
nepriklausomybę“. Paroda veiks 
iki rugsėjo 12 d. 

Pakuonio laisvalaikio salėje-bi-
bliotekoje eksponuojama Eglės 
Targanskienės (Kaunas) tapybos 
darbų paroda.

Nuo pardavimų vadybininkės iki 
vadovės: sėkmės istorijai reikėjo drąsos
Kai dirbi mėgstamą darbą, 
o tai darai su užsidegimu, 
tuomet aplanko ir sėkmė, 
ir įvertinimas. Tuo įsitikino 
Lina Juodelė, prieš 8 
metus karjerą pradėjusi 
kaip „Tele2“ pardavimų 
vadybininkė ir jau 
išbandžiusi ne tik salono, 
bet ir skirtingų didžiųjų 
šalies regionų vadovės 
pareigas.

„Karjeros tikslingai net ne-
siekiau, tiesiog dirbau mėgs-
tamą darbą, dariau tai su už-
sidegimu. Su vyru buvome 
ką tik sukūrę šeimą, norėjosi 
užsidirbti. Mūsų įmonės va-
dybininkų alga priklauso nuo 
pardavimų, kuo jie geresni, 
tuo ir atlyginimas didesnis. 
Kai rezultatai tapo tokie geri, 
kad net kolegos iš kitų regio-
nų pradėjo lankytis klausdami 
patarimų – man pasiūlė va-
dovauti salonui“, – sėkmin-
gą darbo pradžią prisiminė 
L. Juodelė.

Tačiau naujoje pozicijoje L. 
Juodelei neteko ilgai užsibū-
ti – netrukus jai buvo patikė-
tos Kauno regiono vadovės 
pareigos.

„Aš nesu kažkuo išskirtinė, 
tiesiog „Tele2“ kaip darbda-
vys yra dosnus – dalijasi tiek 
sėkme, tiek galimybėmis. Jei 
tik yra noro, visos sąlygos 
tobulėti, pasiekti ir uždirbti 
yra suteikiamos. Iš patirties 
žinau, kad geru pardavimų 
vadybininku galima tapti: 
įmonė nuolat rengia įvairiau-
sius mokymus, suteikia visus 
įrankius, o taip pat ir laisvę 
priimti sprendimus“, – pasa-
kojo L. Juodelė.

Jokio nuobodulio ir 
rutinos

Vis dėlto Lina Juodelė pri-
pažįsta, kad kiekvienai sė-
kmės istorijai reikia drąsos 
– jai pačiai jos daugiausiai 
prireikė grįžus į darbą po mo-
tinystės atostogų.

„Po dvejų metų pertrau-
kos net ir senosios pareigos 
atrodė kaip naujos, o čia vėl 
iššūkis iš darbdavio – tapk 
Vilniaus regiono vadove! Pa-
rodytas pasitikėjimas įkvė-
pė, tačiau buvo nedrąsu, ku-
rį laiką svarsčiau, ar priimti 
pasiūlymą. Pati esu kaunietė, 
vaikelis mažas, iš pradžių gal-
vojau, kad bus sunku. Tačiau 
išdrįsau ir dabar džiaugiuosi, 
kad netenka patirti rutinos“, 
– sakė dabar jau Rytų regio-

no vadovė.
Pasak L. Juodelės, būtent 

tokie iššūkiai ir vis besikei-
čiančios pozicijos nulėmė tai, 
jog 8 metai toje pačioje ben-
drovėje neprailgo.

„Kiekviena diena vis kito-
kia, kaip pirmoji. Už mane il-
giau dirbančių kolegų taip pat 
netrūksta, manau, visus mus 
motyvuoja darbo pobūdis: 
daug veiksmo, jokio nuobo-
dulio bei nuolatiniai iššūkiai. 
Ne mažiau svarbi ir įmonės 
kultūra, vertybės bei koman-
dinė atmosfera“, – teigė L. 
Juodelė.

Anot pašnekovės, nors dir-
ba skirtinguose miestuose, sa-
lonuose ir pozicijose, tačiau 
visi „Tele2“ darbuotojai yra 
kaip šeima.

„Tai nulemia ir plokščia 
įmonės struktūra: darbiniuose 
santykiuose nesijaučia hierar-
chinių skirtumų, kiekvienas 
vadovas yra labiau pagalbi-
ninkas ir patarėjas, padedantis 
siekti ne tik bendrovės, bet ir 
asmenių darbuotojo rezulta-
tų“, – sakė L. Juodelė.

Alga – ne mažiau 
svarbi

L. Juodelė pasakoja, kad 
tokia lydere stengiasi būti ir 
pati: skatinanti ir pastebin-
ti kiekvieno darbuotojo po-
tencialą bei norą augti. Kaip 
tik šiuo metu Švenčionyse ir 
Ignalinoje komandas plečian-
ti Rytų regiono vadovė teigė, 
jog ieškodama naujų kolegų, 
daugiausiai dėmesio skirian-
ti asmeninėms kandidatų sa-
vybėms.

„Dirbant „Tele2“ svarbiau-
sia yra noras tobulėti ir drąsa 
priimti iššūkius, o šias savy-
bes atskleisti darbo patirties 
bei gyvenimo aprašymuose 
nėra paprasta. Todėl atranko-

se degančios kandidato akys 
neretai nugali įspūdingus CV 
– tokius kiekvienas norin-
tis galės susikurti jau pradė-
jęs dirbti pas mus“, – sakė L. 
Juodelė.

Ji pastebi, kad be suteikia-
mų galimybių tobulėti ir pa-
siekti daugiau, „Tele2“ savo 
darbuotojus motyvuoja ir at-
lyginimais.

„Nuo kitų darbdavių „Te-
le2“ skiriasi tuo, jog algą 
pardavimų vadybininkams 
ne duoda, bet leidžia ją už-
sidirbti patiems. Todėl kie-
kvieno mėnesio atlyginimas 
yra tiesiogiai susijęs su dar-
buotojo pastangomis, o už-
mokesčio lubų nėra“, – teigė 
L. Juodelė.

Tokia atlyginimo sistema 
kartais suglumina naujus dar-
buotojus, tačiau jie labai grei-
tai supranta, kad jaudintis, jog 
uždirbs per mažai, tikrai nėra 
reikalo.

Tai rodo ir naujausi reitin-
gai – „Verslo žinios“ ben-
drovę „Tele2“ pripažino gei-
džiamiausiu šių metų darb-
daviu Lietuvos technologijų 
sektoriuje. Operatorių įver-
tino ir specialistų paieškos 
portalas „CVMarket.lt“ – jų 
rengiamuose „Patraukliausio 
Lietuvos darbdavio“ rinki-
muose „Tele2“ pateko į TOP 
10-tuką.

Kaip prisijungti prie 
„Tele2“ komandos?
Jei domitės technologijo-

mis ir drąsiai priimate nau-
jus iššūkius, „Tele2“ kviečia 
išbandyti savo jėgas ir suda-
lyvauti atrankose laisvoms 
darbo vietoms užimti. Dau-
giau apie karjeros galimybes 
sužinoti galite internetiniame 
tinklapyje https://karjera.te-
le2.lt/. 

Lina Juodelė TELE2 Rytų regiono vadovė
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pAsKuTINIs pusLApIs

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
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Šio kryžiažodžio atsakymas – 
VALTorNoS.

Savaitė istorijos puslapiuose

191�m. rugpjūčio 17 d.: priimta gin-
tarinė deklaracija. deklaracijos 

autoriai buvo jonas Basanavičius, stasys Ši-
lingas ir donatas malinauskas. deklaracijo-
je buvo išreikštas lietuvių tautos lojalumas 
rusijos imperijai prasidėjusiame kare bei 
reiškiamos viltys, kad rusijai laimėjus karą 
rusijos imperijos sudėtyje bus sujungtos 
didžioji ir mažoji Lietuva, suteikiant auto-
nomiją rusijos sudėtyje.

199� m. rugpjūčio 17 d.: prasidėjo 
199� m. rusijos ekonominė 

krizė. rublio kursas per pusmetį nukrito 
daugiau kaip tris kartus – nuo � rublių iki �1 
rublio už dolerį. pagrindinė krizės priežastis 
buvo didelė valstybės skola, sumažėjusios 
žaliavų kainos, didelis vyriausybės opti-
mizmas ūkio klausimu, “piramidės statyba” 
(ėmė trumpalaikes valstybines paskolas).

191�m. rugpjūčio 18 d.: užimta 
Kauno tvirtovė. po 11 dienų tru-

kusių kautynių, įtvirtinimų zona buvo pra-
laužta. Vokiečiai užėmė miestą ir paėmė į 
nelaisvę apie �0 000 carinės rusijos karių, 
taip pat apie 1��0 artilerijos pabūklų.

19��m. rugpjūčio 18 d.: Lietuvos 
ssr AT įteisino lietuvių kalbą 

kaip valstybinę, legalizavo Vytį, gedimino 
stulpus, Trispalvę ir Tautišką giesmę.

1991m. rugpjūčio 18 d.: maskvoje 
bandyta įvykdyti perversmą 

(pučą) – sovietų sąjungos prezidentui mi-
chailui gorbačiovui pritaikytas namų areš-
tas jo rezidencijoje Kryme (pučas baigėsi 
mažiau nei per 7� valandas).

1919m. rugpjūčio 19 d.: Afganista-
nas atgavo nepriklausomybę 

po jungtinės Karalystės valdymo. Vėlyvaja-
me XIX a. Afganistanas tapo buferine vals-
tybe didžiajame žaidime tarp Britų Indijos 
ir rusijos imperijos.

19�0m. rugpjūčio 19 d.: sovietų 
sąjunga į kosmosą paleido 

raketą sputnik � su šunimis Belka ir strelka, 
�0 pelių, � žiurkėm ir augalų pavyzdžiais. 
Kosminis laivas su sveikais gyvūnais nusi-
leido kitą dieną.

1�99m. rugpjūčio 20 d.: palango-
je suvaidintas pirmasis viešas 

lietuviškas spektaklis – Antano Vilkutaičio-
Keturakio „Amerika pirtyje“.

19�� m. rugpjūčio 20 d.: ssrs pra-
nešė išbandžiusi vandenili-

nę bombą.

19��m. rugpjūčio 20 d.: Varšu-
vos sutarties organizacijos 

pajėgos su �00 000 karių ir �000 tankų 
įsiveržė į Čekoslovakiją ir užbaigė politi-
nės liberalizacijos laikotarpį, vadintą „pra-
hos pavasariu“.

19��m. rugpjūčio 21 d.: prasidėjo 
stalingrado mūšis. Antrojo pa-

saulinio karo mūšis, vykęs 19�� m. rugpjū-
čio �1 d.–19�� m. vasario � d. tarp Vokietijos 
su sąjungininkais ir Tsrs kariuomenių dėl 
stalingrado miesto. stalingrado mūšis buvo 
didžiausias ir daugiausiai istorijoje gyvybių 
atėmęs karo mūšis, jis baigėsi Vokietijos 
pralaimėjimu. mūšyje žuvo ��0 000 ir buvo 
sužeista 91 000 Vokietijos ir jos sąjungininkų 
karių. Taip pat, žuvo �7� 7�1 žuvo ir buvo 
sužeista ��0 �7� Tsrs karių.

19�7 m. rugpjūčio 21 d.: Tsrs pirmą 
kartą sėkmingai išbandė tarp-

kontinentinę balistinę raketą – r-7. ji buvo 
�� metrų ilgio, � metrų skersmens, svėre 
��0 tonų ir galėjo nunešti �000 kg atominį 

užtaisą į už ��00 km esantį taikinį, pataiky-
damas iki � km tikslumu.

1999 m. rugpjūčio 22 d.: dviratinin-
kė diana žiliūtė tapo daugia-

dienių dviračių lenktynių „Tour de France“ 
nugalėtoja.

19��m. rugpjūčio 23 d.: Kaune pra-
sidėjo pirmoji Tautinė dainų 

šventė. joje dalyvavo �000 žmonių bendras 
jungtinis choras, kurį sudarė �� chorai. jie 
sudainavo �� dainas.

19�7m. rugpjūčio 23 d.: prie Ado-
mo mickevičiaus paminklo Vil-

niuje susirinko apie �00–1000 žmonių, tyliai 
pasmerkti ribentropo-molotovo pakto.

19��m. rugpjūčio 23 d.: Vingio 
parke ribentropo-molotovo 

pakto metinių proga sąjūdis suorganiza-
vo mitingą, kuriame dalyvavo apie ��0 
000 žmonių.

19�9m. rugpjūčio 23 d.: Baltijos 
kelias: apie � mln. žmonių 

iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos išsirikiavo Vil-
niaus-Talino kelyje (apie �00 km), susikib-
dami rankomis ir taip pažymėdami riben-
tropo-molotovo pakto jubiliejų.

Rugpjūčio 17 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 05:55
leidžiasi 20:50

Dienos ilgumas 14.55
pilnatis (16 mėnulio diena)
Hiacintas, jacintas, Saulenis, 

Mažvilė, jackus
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 18 d.
SEkMADIENIS

Saulė teka 05:57
leidžiasi 20:48

Dienos ilgumas 14.51
pilnatis (17 mėnulio diena)
Elena, Mantautas, gendvi-

lė, ilona
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 19 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė fotografijos diena 
Saulė teka 05:59
leidžiasi 20:45

Dienos ilgumas 14.46
pilnatis (18 mėnulio diena)

Emilija, Argaudas, Tolvina, Bo-
leslovas, Balys

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti ir šaldyti vaisius, 

naikinti piktžoles.

Rugpjūčio 20 d.
ANTRADIENIS

Estijos nepriklausomybės at-
kūrimo diena 

Saulė teka 06:01
leidžiasi 20:43

Dienos ilgumas 14.42
pilnatis (19 mėnulio diena)

Bernardas, Tolvinas, Neringa, 
Nemunas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti ir šaldyti vaisius, 

naikinti piktžoles.

Rugpjūčio 21 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:03
leidžiasi 20:41

Dienos ilgumas 14.38
pilnatis (20 mėnulio diena)

Linda, pijus, gaudvydas, joana, 
Kazimiera, Medeinė

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

Rugpjūčio 22 d.
kETvIRTADIENIS
Saulė teka 06:05
leidžiasi 20:39

Dienos ilgumas 14.34
pilnatis (21 mėnulio diena)
Karijotas, rimantė, ipolitas, 

Zygfridas
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, kalendras, pankolius, 
sėjamąsias gėles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 

konservuoti šakniavaisius.

orAi

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

g0geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAuNE 
nSv/val. 

41ALYTujE 
nSv/val.

FuKuŠiMoS AE 
8238 nSv/val. 
čErNoBYLio AE 
8420 nSv/val. 

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

Atsakymai

rugpjūčio

17
Š E Š TA d I E N I s

VILNIus
+24

+18
rugpjūčio

18
sEKmAdIENIs

+26
KLAIpĖdA

+16 +24+19

rugpjūčio

19
p I r m A d I E N I s

rugpjūčio

20
A N T r A d I E N I s

rugpjūčio

21
T r E Č I A d I E N I s

rugpjūčio

22
KETV IrTAd IEN Is

rugpjūčio

23
p E N K TA d I E N I s

VILNIus
+22

+14
+23
KLAIpĖdA

+14 +21+17

VILNIus
+25

+20
+24
KLAIpĖdA

+20 +20+18

VILNIus
+22

+18
+23
KLAIpĖdA

+18 +20+17

VILNIus
+22

+15
+21
KLAIpĖdA

+14 +17+14

VILNIus
+17

+19
+18
KLAIpĖdA

+17 +18+14

VILNIus
+19

+12
+20
KLAIpĖdA

+12 +17+16


