
2019 m. rugpjūčio 24 d., Nr. 65 (2095) ŠEŠTADIENIS www.naujasisgelupis.lt             http://www.facebook.com/labirintai Kaina 0,50 €

NUKelta Į 2 p. 
REKLAMA

NEMuNo KrAŠTo LAiKrAŠTiS

NUKelta Į 5 p. 

nuo 1989

privažiavimą prie 
konteinerinių aikštelių 
sunkina užstatyti 
lengvieji automobiliai

SKAiTYKiTE 2 p.

Kaip pasirinkti 
geriausius žuvų taukus: 
viską atskleidžia kelios 
raidės sudėtyje

Ar didžiuojatės, kad 
Baltijos kelias tapo 
vienybės ir laisvės 
pavyzdžiu?

SKAiTYKiTE 2 p. SKAiTYKiTE 3 p.

glaukoma – akių liga, 
kurios padariniai 
negrįžtami: gydytoja 
patarė, kaip jai 
užkirsti kelią laiku

SKAiTYKiTE 6 p.

Štangos trauka 
tiesiomis kojomis

SKAiTYKiTE 9 p.

SKAiTYKiTE 5 p.

Bitė, širšė ir vapsva: 
nuo naudos iki 
pavojaus gyvybei

gyvosios grandinės gyva atmintis: 
ką tą dieną veikė E. jakilaitis, V. 
radzevičius ir N. Marčėnaitė? Lietuvai neišvengiamai 

reikės pertvarkyti mokyklų 
tinklą, bet tai galima daryti 
ne „sukuriant buldozerio 
mechanizmą“, o žiūrint 
lanksčiau, sako švietimo, 
mokslo ir sporto ministras 
Algirdas Monkevičius.

Pasak jo, pagrindiniu kri-
terijumi optimizuojant ugdy-
mo įstaigų tinklą turėtų tapti 
mokinių pasiekimai, ir gerus 
rezultatus demonstruojančios 
mokyklos regionuose galėtų 
būti išlaikomos skiriant joms 
papildomą finansavimą.

„Lietuvai ateity neišvengia-
mai reikės daryti struktūrinę 
reformą, negali būti ta pradi-
nė mokykla keturmetė, kur 
tik vienas mokytojas, viena 
mama dirba“, – ketvirtadienį 
interviu Žinių radijui sakė A. 
Monkevičius.

Anot jo, tai nereiškia, kad 
mažąsias mokyklas regionuo-
se reikės uždaryti, tačiau jos 
turėtų būti sujungtos su aukš-
tesnės pakopos mokykla toje 
pačioje vietovėje.

„Mes turime ne sukurti bul-
dozerio mechanizmą, kuris 

Lietuvai neišvengiamai 
reikės pertvarkyti mokyklų 
tinklą – ministras

važiuoja per mokyklas vie-
nodai, bet žiūrėti lanksčiau, ir 
finansavimą sukurti tokį, kad 
jei savivaldybės tvarkosi ir re-
zultatai yra geri, svarbiausia 
– vaikų rezultatai yra geri, tas 
(papildomas – BNS) finansa-
vimas ne pro šalį“, – kalbėjo 
A. Monkevičius.

Ministerijos vadovas teigė 
kalbėdamas su merais matan-
tis, kad savivaldybių atstovai 
patys imasi žingsnių pertvar-
kydami tinklą.

„Po savivaldos rinkimų esu 
susitikęs su nemaža dalimi 
merų, aš džiaugiuosi, kad yra 
labai daug gero suvokimo, kad 
esmė – ne pastatai, ne pati mo-
kykla savaime kaip reiškinys, 
o vaikai, jų rezultatai, kartu, 
aišku, ir mokytojai. Svarbu, 
kaip tą potencialą nukreipti 
link vaiko sėkmės, jie jau tai 
mato per tinklą“, – kalbėjo 
ministras.

Lietuvoje yra daugiau nei 
tūkstantis mokyklų, jose mo-
kosi apie 320 tūkst. mokinių, 
iš jų šiemet bus apie 29 tūkst. 
pirmokų, 22 tūkst. – abituri-
entų.   BNS

Naujasis Žemės ūkio ministras Andrius 
palionis žada peržiūrėti žemės ūkio 
finansavimo prioritetus

Naujose aikštelėse 
Birštone 
– ir konteineriai su 
užraktais 

SKAiTYKiTE 10 p.

Ministrų kabinetas sutarė 
kitais metais padidinti 
pareiginės algos bazinį 
dydį nuo 173 iki 176 eurų. 

Šis sprendimas leis padidin-
ti didžiosios dalies viešajame 
sektoriuje dirbančiųjų darbo 
užmokestį, tarp jų ir pedago-
gų, ikimokyklinio ir priešmo-

kyklinių ugdymo įstaigų au-
klėtojų, socialinių darbuotojų, 
pareigūnų bei kitų valstybės 
ir savivaldybių tarnautojų ar 
darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis.

Pareiginės algos bazinio 
dydžio didinimui 2020 me-

Vyriausybė pritarė: didžiajai daliai 
viešojo sektoriaus darbuotojų 
kitąmet didės darbo užmokestis

Nuo be galo stiprių 
emocijų iki buitinių detalių 
ir begalinės rimties – taip 
į atmintį šiandien visoje 
Lietuvoje žinomiems 
žmonėms įsirėžė prieš 30 
metų tris tautas suvienijęs 
Baltijos kelias. Laisvės 
dvasia, tautos valia, 
žmonių atkaklumas ir 
organizuotumas abejingų 
nepalieka iki šiol.

Žurnalisto Edmundo Jaki-
laičio, keliautojo ir žurnalis-
to Vytaro Radzevičius, meni-
ninkės Nomedos Marčėnaitės 
istorinės dienos atsiminimus 
ir liudijimus pristato nacio-

naliniai jaunimo pilietišku-
mo apdovanojimai „Tėvyne 
mūsų“.

Edmundas Jakilaitis: 
susilaukiau daug 
pagyrų dėl savo 

tautinio kaklaraiščio 
E. Jakilaitis prisimena, kad 

iš Kauno išvažiavo su tėvų ga-
ražo kaimyno moskvičiumi ir 
link Ukmergės važiavo lėtai, 
mažiausiai trimis eilėmis. 

„Kadangi tuomet man buvo 
vos 12 metų, labiau pamenu 
ne ideologinius ar vertybinius 
dalykus, o buitines detales, pa-

vyzdžiui, kad neturėjau Lie-
tuvos vėliavos, bet sulaukiau 
daug pagyrų dėl savo tautinės 
juostos kaklaraiščio. Mašinos 
stovėjo keturiomis, o žmonės 
– dviem eilėmis, mes ir turė-
jome stotis į antrą žmonių ei-
lę, kurios pradžios ir galo net 
nesimatė. Pamenu, kad nuo-
širdžiai buvo gaila tų, kurių 
žiguliukai įstrigo šalikelėse, 
nes „užvirė“ nuo ilgo stovė-
jimo kamštyje, bet tai nesu-
trukdė žmonėms jungtis į gyvą 
grandinę. Atrodo, kad mačiau 
ir „kukurūzniką“, skridusį virš 
Baltijos kelio, nors gal tai jau 

V.Radzevičius (dešinėje) kartu su „Kupiškėnų mintys” redakcija. Iš asmeninio V. Radzevčiaus albumo.

 Siekiant, kad finansinės 
paramos nesusigriebtų tik 
stambūs ūkiai, rugpjūčio 20 
d. naujais paskirtasis žemės 
ūkio ministras Andrius Palio-
nis užsimena apie žemės ūkio 
finansavimo ir subsidijavimo 
prioritetų peržiūrą.

„Gvildenome tokią idėją, 
kad išskirti smulkius, viduti-
nius ir stambius ūkius, kad bū-
tų trys vokai pasiūlymų, o ne 
kad būtų bendras, kad ta kon-
kurencija būtų tarp ūkininkų, 

kurie yra smulkūs, daugiau 
teisingesnė, o visos paramos 
nepasiimtų tik stambūs ūkiai“, 
– antradienį Seime kalbėjo A. 
Palionis.   

Lietuvai 2021–2027 me-
tais tiesioginėms išmokoms 
numatoma skirti 3,344 mlrd. 
eurų, arba 5,8 proc. daugiau 
nei 2014–2020 metais, tačiau 
Kaimo plėtros programai nu-
matoma skirti tik 1,214 mlrd. 
eurų – 26,2 proc. mažiau.

Plačiau apie LR Seimo na-

rio Andriaus Palionio pasky-
rimą Žemės ūkio ministru bei 
perspektyvas Lietuvos žemės 
ūkyje - kituose laikraščio nu-
meriuose.
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Seimas lapkričio 2-ąją išbraukė iš atmintinų 
dienų sąrašo
Seimas lapkričio 2-ąją – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) dieną 
–išbraukė iš atmintinų dienų sąrašo, nes šį antradienį, 
pakeitęs Darbo kodeksą, įteisino ją nedarbo diena. 
Lapkričio 2-oji nedarbo diena kaip ir lapkričio 1-oji, bus nuo 
2020 metų.

Mokyklos gali pačios pasirinkti, kada 
pradėti mokslo metus – ministerija
Šiemet į daugiau nei tūkstantį mokyklų susirinks apie 320 
tūkst. mokinių, iš jų – apie 29 tūkst. pirmokų, 22 tūkst. 
– abiturientų. „rugsėjo 1-ąjai, sutapus su poilsio diena, 
ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti 
nukeliama į artimiausią darbo dieną” - sako ŠMSM.

Mintimis 
dalijasi 
praeiviai Kalbina ir fotografuoja 

Laima Duoblienė

Ar didžiuojatės, kad Baltijos kelias tapo 
vienybės ir laisvės pavyzdžiu visam pasauliui? 

Andrius Meška

Labai didžiuojuosi Balti-
jos keliu, nes tokio dalyko 
iki tol nebuvo pasaulyje. 
Čia vien didžiuotis neuž-
tenka, reikia visiems kitose 
šalyse pasakoti, kad taikiu 
būdu buvo iškovota laisvė. 
Nesutinku su tais, kurie sa-
ko, kad mes „sugedome“, 
pradėjome geriau gyven-
ti, mums niekas neberūpi 
ir dabar nepakartotume to, 
kas buvo 1918, 1941, 1943 
ar 1989 metais. Be abejo-
nės, visi eitų ginti Lietu-
vos. 1989 m. rugpjūčio 23 
dieną aš stovėjau Katedros 
aikštėje. Ir aš iki šiol stoviu 
Baltijos kelyje, nes man tai 
yra alegorija. Ir mes, visi lie-
tuviai, iki šiol stovime susi-
kabinę už rankų, nesvarbu, 
kur gyvename – Lietuvo-
je, Anglijoje, Vokietijoje... 
Mūsų šeima jau devintus 
metus gyvena Vokietijo-
je. Ir kasmet per atostogas 
važiuojame į Lietuvą, o ne 
į maljorkas, tuo stebinda-
mi vietinius. Matome, kaip 
gražėja Lietuva, koks pro-
gresas vyksta. Ir Vokietijo-
je gyvendami mes kvėpuo-
jame lietuvišku oru, net į 
debesis žiūrėdami sakome, 
kad šiandien debesys kaip 
Lietuvoje, ir oras mums ge-
riausias tada, kai lyja.

Asta Jurelevičiūtė 

Labai didžiuojuosi Bal-
tijos keliu – tai gyva mūsų 
istorija. Aš jau dešimt metų 
gyvenu Kanadoje, todėl la-
bai didžiuojuosi, kad mes 
prisimename ir minime 
Baltijos kelią, didžiuojuosi 
ir mūsų lietuvių kalba. O 
dabar mūsų vienybė ir lais-
vės siekis tapo pavyzdžiu 
toli esančiam Honkongui. 
Man smagu matyti, kad vi-
sur Lietuvoje daug tautiškos 
atributikos – kabo trispal-
vės, vos ne kas antras au-
tomobilis papuoštas Vyčiu. 
Tai rodo, kad didžiuojamės, 
jog esame lietuviai. Kana-
dos lietuviai taip pat palai-
ko lietuvybę: mūsų vaikai 
kalba lietuviškai, visur, kur 
tik galime, pasakojame apie 
Lietuvą, dažnai grįžtame į 
gimtinę – esame Lietuvos 
ambasadoriai. 

Marija Andriuškevičienė 

Labai didžiuojuosi, kad 
mūsų – lietuvių, latvių ir 
estų – pavyzdžiu ruošiasi 
pasekti Honkongas ir per 
miestą nutiesti gyvąją gran-
dinę. Man iki šiol virpa šir-
dis per televizorių pamačius 
istorinius Baltijos kelio ka-
drus. Ir, ačiū Dievui, kad 
taip buvo, kad dalyvavo-
me, kad buvome vieningi. 
Manau, kad ir dabar lengvai 
vėl susikibtume už rankų 
ir nutiestume dar ilgesnę 
grandinę. 

Antanas

Prisimindamas Baltijos 
kelią didžiuojuosi, kad mes 
buvome vieningi ir iškovo-
jome laisvę. Žiūrėdamas 
istorinius Baltijos kelio ka-
drus džiaugiuosi, kad tai yra 
užfiksuota, kad bus prisimi-
nimas ne tik mums, bet ir 
ateinančioms kartoms, jog 
laisvės mums niekas ne-
davė, mes patys ją išsiko-
vojome. Džiaugiuosi, kad 
net ir tolimame Honkonge 
žmonės „užsikrėtė“ Baltijos 
kelio „virusu“, suprato, kad 
daugybės žmonių vienybė 
gali daug pasiekti. Didžiuo-
juosi tuo.

Specialiojo transporto privažiavimą prie 
konteinerinių aikštelių sunkina užstatyti 
lengvieji automobiliai
Prienų rajone baigiamas 
įgyvendinti komunalinių 
atliekų tvarkymo 
infrastruktūros plėtros 
projektas. 

Numatytose vietose įren-
gus konteinerines aikšteles ir 
pradėjus vykdyti konteinerių 
ištuštinimą pasitvirtino būti-
nybė beveik prie kiekvienos 
naujai įrengtos konteinerių 
aikštelės įrengti transporto 
priemonių stovėjimo laiką ri-
bojančius ženklus. 

Rugpjūčio 20 d. Prienų r. 
savivaldybės atstovai – mero 
pavaduotoja L. Jakinevičie-
nė, Statybos ir ekonominės 
plėtros skyriaus vyriausiosios 
specialistės I. Ramanauskienė 
ir L. Milkevičienė bei Prie-
nų seniūnas A. Matulevičius 
– apžiūrėjo jau įrengtas kon-
teinerines aikšteles Prienuo-

se ir nustatė, kad prie kai ku-
rių aikštelių spec. transportas  
negali privažiuoti ir ištuštinti 
konteinerių.

Prienų r. savivaldybė krei-
piasi į gyventojus prašydama, 
kol bus įrengti transporto prie-
monėms stovėti draudžiantys 
ženklai ir papildomai aikštelių 
kraštai pažymėti geltona išti-
sine linija, neužstatyti spec. 
transportui privažiavimo prie 
konteinerinių aikštelių. Ypač 
atkreipti dėmesį turėtų Prienų 

J. Brundzos g. 6, 7, 8, 10, 11, 
taip pat Laisvės a. 3 ir Vytauto 
g. 30, 32, 34, 36 bei Vytauto g. 
14 daugiabučių namų gyven-
tojai, statantys automobilius 
šiems namams priklausančio-
se aikštelėse. 

Įgyvendinant komunalinių 
atliekų infrastruktūros plė-
tros projektą Prienų r. savi-
valdybėje iš viso bus įrengta 
40 konteinerinių aikštelių: be 
jau baigiamų įrengti 16 pože-
minių, bus pastatyta dar 12 
pusiau požeminių ir 12 ant-
žeminių.

Prienų r. savivaldybės 
informacija 

Vyriausybė pritarė: didžiajai daliai 
viešojo sektoriaus darbuotojų kitąmet 
didės darbo užmokestis
tais valstybės biudžete papil-
domai prireiks 60 mln. eurų. 
Pareiginės algos bazinis dy-
dis taikomas apskaičiuojant 
visų valstybės tarnautojų, 
valstybės ir savivaldybių biu-
džetinių įstaigų darbuotojų, 
valstybės pareigūnų, teisė-
jų, karių ir valstybės politikų 
darbo užmokestį, o pareiginės 
algos pastovioji dalis sudaro-
ma bazinį dydį padauginus iš 
nustatyto pareiginės algos ko-
eficiento.

Susitarimas 2020 m. didin-
ti darbo užmokestį viešojo 
sektoriaus darbuotojams bu-
vo numatytas liepos pradžio-
je Vyriausybės ir penkiolikos 
profesinių sąjungų pasirašyto-
je Nacionalinėje kolektyvinė-
je sutartyje.

Nacionalinėje kolektyvi-
nėje sutartyje – koeficientų 
didinimas ir papildomos ga-

rantijos
Primename, kad Nacio-

nalinėje kolektyvinėje sutar-
tyje taip pat sutarta kilstelti 
žemiausius pareiginės algos 
koeficientus mažiausius dar-
bo užmokesčius gaunantiems 
pareigūnams, žemiausių gran-
džių valstybės tarnautojams, 
ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio ugdymo pedagogams, 
specialiesiems pedagogams, 
logopedams, psichologams 
ir kitiems pagalbos specia-
listams, taip pat auklėtojams 
koncertmeisteriams ir akom-
paniatoriams. Kartu didina-
mi minimalūs koeficientai 
visoms kvalifikuotoms parei-
gybėms valstybės ir savival-
dybių įstaigose. Koeficientų 
kilstelėjimas palies apie 50 
tūkst. darbuotojų iš viso biu-
džetinio sektoriaus.

Nacionalinę kolektyvinę 
sutartį pasirašiusių profesinių 

sąjungų nariai, be kita ko, įgis 
papildomas garantijas, kurios 
suteiks apčiuopiamos naudos 
apie 32,4 tūkst. profesinių są-
jungų narių. Papildomos ga-
rantijos profesinių sąjungų 
nariams suteikiamos norint 
paskatinti darbuotojus ginti 
savo interesus kolektyviai ir 
stiprinti profesines sąjungas.

Papildomos garantijos Na-
cionalinę kolektyvinę sutartį 
pasirašiusių profesinių sąjun-
gų nariams:

> 2 papildomos apmokamų 
kasmetinių atostogų dienos, 
kurios turi būti išnaudojamos 
per vienus metus;

> 10 darbo dienų trukmės 
mokymosi atostogos per me-
tus, kurių metu mokamas vi-
sas vidutinis darbuotojo darbo 
užmokestis, arba 20 darbo die-
nų trukmės mokymosi atos-
togos per metus, kurių metu 
mokama bent pusė darbuoto-
jo vidutinio darbo užmokes-
čio. SADM 

atKelta IŠ 1 p.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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Gyvenimas be dantų kelia 
daug fiziologinių ir psichologi-
nių problemų. Deja, kai kurie 
žmonės vis dar delsia spręsti 
šią problemą prisiklausę mi-
tų, neva dantų implantacija 
yra varginantis ir skausmin-
gas procesas. Šiandieninė im-
plantologija yra kitokia – ko-
kybiška, saugi ir neskausmin-
ga procedūra, padedanti su-
sigrąžinti kramtymo funkciją 
ir šypseną. Apie tai pasakoja 
Ž. Kazakevičiaus implanto-
logijos centro M.Sc. gydyto-
jas implantologas Žydrūnas 
Kazakevičius.  

Priežastys dėl kurių 
netenkama dantų

Dantų netekimo priežasčių 
gali būti daug: traumos, dan-
tų, burnos ertmės ir bendros 
lėtinės ligos, pvz., cukrinis 
diabetas, AIDS, onkologiniai 
susirgimai, nekokybiškas dan-
tų gydymas bei protezavimas, 
prasta burnos higiena, netinka-
mi mitybos įpročiai – gausus 
angliavandenių vartojimas, 
maisto medžiagų, ypač kalcio, 
stygius ir kt.

Implantacijos eiga
Dantys implantuojami ke-

liais etapais. Konsultacijos me-
tu pacientas gauna atsakymus 
į visus jį dominančius klausi-
mus. Atliekami būtini tyrimai 
siekiant nustatyti, ar procedū-
rą galima atlikti, nustatant vi-
sas aplinkybes, svarbias koky-
biškam rezultatui gauti. Pagal 
tyrimus parenkami ir 
tinkamiausi implantai. 
Pačios operacijos laikas 
priklauso nuo to, kiek 
implantų reikia, kokia 
žandikaulių būklė, ar 
reikalingos papildomos 
procedūros. Į žandikau-
lį įsriegiamas implantas 
– mažas titaninis varžte-
lis. Operacija atliekama 
taikant vietinę nejautrą, 
todėl pacientas skaus-
mo nejaučia. Po operaci-
jos skiriami antibiotikai. 
Implantas prigyja per 

Dantų implantai – ilgalaikis 
sprendimas

kelis mėnesius, o paskui jau 
galima dantį protezuoti – im-
plantas tampa puikia atrama 
dantų vainikėliams ir tiltams. 
Implantacijai reikalingi du vi-
zitai, protezavimui –3–4. O 
tada žmogus jau gali džiaugtis 
atkurta šypsena. 

Kokiais atvejais dantų im-
plantai nerekomenduojami?

Implantai dažniausiai nere-
komenduojami sergant labai 
sunkiomis ligomis, pvz., cu-
kriniu diabetu, onkologinė-
mis ligomis, žandikaulio at-
rofija ir kt. Amžiaus ribų nėra. 
Esu ir 88 m. pacientui įsukęs 
implantą, ir jis sėkmingai pri-
gijo. Vaikams ir jaunimui im-
plantus dėti galima, nors re-
komenduojama sulaukti bent 
24–25 m. Visgi dėl to, kad iki 
18 m. implantai kompensuo-
jami, neretai sudedami dar iki 
pilnametystės ir dažniausiai 
sėkmingai prigyja. Svarbiausia 
sąlyga – pakankamas kaulinio 
audinio storis.

Daugiau informacijos apie 
klinikoje atliekamas dantų 

implantacijos paslaugas: 
 tel. +370 605 27574   

www.kazakevičiausklinika.lt 

Į klausimus atsako gydytojas

Ž. Kazakevičiaus  
implantologijos centro 

gydytojas omplantologas  
ŽYDRŪNAS KAZAKEVIČIUS

V. Zelenskis: sugrąžinus Krymą ir nutraukus 
kovas Donbase rusija galėtų grįžti į g-8
ukrainos prezidentas pareiškė, kad Krymo 
sugrąžinimas jo šaliai, kovų rytų ukrainoje 
nutraukimas ir politinių kalinių išlaisvinimas būtų 
signalas, kad rusija yra pasirengusi grįžti į galingųjų 
pasaulio valstybių klubą – Didįjį aštuonetą (g-8).

V. putinas: „Nord Stream 2“ ateitis priklauso 
ne tik nuo rusijos, bet ir nuo Europos
rusijos prezidentas Vladimiras putinas pareiškė, jog 
Baltijos jūrą kertančio rusijos eksporto dujotiekio plėtros 
projekto „Nord Stream 2“ užbaigimas bei perspektyvos 
priklauso ir nuo Europos, taip pat ir nuo Europos požiūrio 
į jAV suskystintų gamtinių dujų (SgD) pasiūlą.

• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Pieninių dantų gydymas
• Estetinis plombavimas
• Dantų gydymas
• Protezavimas
• Dantų implantacija
• Periodontologinis gydymas
• Endodontinis gydymas
• Gydymas su mikroskopu
• Protinių dantų rovimas
• Estetinė medicina

3D
kompiuterinė 
tomografija

Tel. +370 605 27574
A. Valaičio g. 7, LT–68176, Marijampolė

info@kazakeviciausklinika.lt
www.kazakeviciausklinika.lt

Kaip pasirinkti geriausius žuvų taukus: viską 
atskleidžia kelios raidės sudėtyje

kiekis, tuo naudingų medžia-
gų koncentracija stipresnė ir 
geresnė.

„Rekomenduojama per pa-
rą suvartoti maždaug 1000 
mg omega-3 riebiųjų rūgš-
čių, bet nereikėtų galvoti, kad 
1000 mg preparato yra tik ši 
medžiaga. Priklausomai nuo 
produkto kokybės, omega-
3 kiekis gali svyruoti net la-
bai ženkliai, todėl būtina jų 
kiekį pasitikrinti etiketėje“, 
– paaiškina „Eurovaistinės“ 
specialistė.

Visų skoniams
Dar vienas rodiklis renkan-

tis – forma. Skysti, kramto-
mi, kapsulėmis – žuvų taukų 
galima rasti įvairiausiais pa-
vidalais. „Jeigu žmogus gali 
gerti skystus žuvų taukus, vi-
sada rekomenduojama rink-
tis skystus, nes jie įsisavina 
greičiau, paprasčiau. Tai yra 
natūralus, neapdirbtas pro-
duktas“, – sako J. Juodsnu-
kytė. Kita vertus, kapsulės 
jau yra sudozuotos, tad tokia 
forma kitiems gali būti ir pa-
togesnė.

Paskaninti skysi žuvų tau-
kai – multivitaminų, citrinų ar 
obuolių skonio – skirti tiems, 
kurie netoleruoja gryno žuvų 

taukų skonio ir kvapo, taip 
pat jie puikiai tinka vaikams 
iki 3 metų, dar negalintiems 
praryti kapsulių. Kiek vyres-
niems vaikams gamintojai jau 
yra sukūrę ir dar patraukles-
nės formos papildus –  gu-
minukus.

Poreikį diktuoja 
kūnas

Tarp gausybės prepara-
tų taip pat galima rasti žuvų 
taukų, papildytų kitais vita-
minais, pavyzdžiui D, A ar E. 
Jei vasaros sezonu pilnai už-
tenka grynų žuvų taukų, tokie 
kompleksiniai variantai itin 
praverčia rudenį, kai mažėja 
saulės, daugiau laiko pralei-
džiama sausose patalpose.

„Vitaminas D naudingas 
imunitetui, o A ir E vitaminai 
į papildus dedami kaip kon-
servantai, jie padeda žuvų 
taukams ilgiau išlaikyti švie-
žumą. Šiuos papildus reikėtų 
rinktis tiems žmonėms, kurie 
skundžiasi sausėjančiomis 
akimis, silpstančia rega, taip 
pat šie vitaminai naudingi 
odai, tad juos verta rinktis jei-
gu odai trūksta drėgmės, yra 
polinkis į egzemą, žvyneli-
nę“, – pataria „Eurovaistinės“ 
vaistininkė.

Tiesa, jei jau renkate pa-
pildus vaikams, tokius papil-
domus vitaminus ir jų kiekį 
reikia vertinti atidžiau. „Jei 
vaikui duodate vitaminą D, 
būtina įvertinti šio vitamino 
kiekį pagal gydytojo reko-
mendacijas ir neperdozuoti, 
o jei abejojate dėl kiekio, ge-
riau rinktis tuos žuvų taukus, 
kuriuose nėra papildomų vita-
minų“,  – sako J. Juodsnukytė 
ir kviečia renkantis prepara-
tus drąsiai pasikonsultuoti su 
vaistininkais, kurie padės ap-
skaičiuoti tinkamiausią ome-
ga rūgščių ir jas papildančių 
medžiagų kiekį ir formą. 

yra 4:1, bet galutinė suvar-
tojama dozė dar priklauso ir 
nuo mitybos – jei labai mėgs-
tate riešutus, grūdinius pro-
duktus ar aliejų, organizmas 
naudingų omega-6 medžia-
gų turėtų gauti pakankamai 
ir verta rinktis tik tuos žuvų 
taukus, kuriuose yra tik ome-
ga-3 rūgščių.

Omega-9 taip pat galima 
gauti su maistu, į racioną 
įtraukiant alyvuogių aliejaus, 
migdolų, avokado. O jei kū-
nas gauna pakankamai ome-
ga-3 ir omega-6 rūgščių, visai 
organizmo veiklai naudingą 
omega-9 rūgštį organizmas 
gamina ir pats.

Naudą parodo etiketė
Bene pagrindinis rodiklis 

renkantis tarp gausybės pa-
našių preparatų, pasak „Eu-
rovaistinės“ vaistininkės, yra 
trijų raidžių trumpiniai EPR 
ir DHR, užrašyti produk-
to sudėtyje. Jie užkoduoja 
svarbiausias omega-3 rieba-
lų rūgštis – eikozapantaeno 
(EPR) ir dokozahaeksaeno 
(DHR) rūgštis. Būtent šių 
riebalų rūgščių koncentraci-
ja parodo, kuris maisto pa-
pildas veiks efektyviausiai. 
Kuo didesnis EPR ir DHR 

Nors per vasarą iš šviežių 
vaisių ir daržovių gauti 
vitaminai bei saulės 
vitaminas D jau pastiprino 
imunitetą, pasitinkant 
rudenį organizmui dar 
labai praverstų ir žuvų 
taukai, kuriuose gausu 
omega riebalų rūgščių. 

Tai – nepamainoma nauda 
smegenims ir atminčiai ruo-
šiantis naujiems mokslo me-
tams bei po atostogų sugrįž-
tant į darbus. Tačiau vaistinių 
lentynose dabar galima rasi 
kone 50 skirtingų žuvų taukų 
preparatų ir išsirinkti ne visa-
da lengva. Vaistininkė patei-
kia svarbiausius patarimus, 
kaip rinktis sau tinkamiausius 
žuvų taukus.

Daugiau – ne visada 
geriau

„Eurovaistinės“ vaistininkė 
Jovita Juodsnukytė atkreipia 
dėmesį, kad žuvų taukų su-
dėtyje gali būti trys riebių-
jų rūgščių rūšys – omega-3, 
omega-6, omega-9. Vartoja-
mi tinkamai visi šie riebalai 
padeda gerinti širdies darbą, 
atmintį, stiprina imunitetą, yra 
naudingi odai. Tačiau visų jų 
iškart vartoti tikrai nereikia.

„Pagrindinė riebalų rūgštis 
yra omega-3, ji gerina širdies 
veiklą, todėl ypač naudinga 
senjorams, kurie skundžia-
si širdies ligomis ar padidė-
jusiu kraujospūdžiu. Kitoms 
amžiaus grupėms omega-3 
naudingos ir dėl kitų savy-
bių – stiprina imunitetą, geri-
na smegenų veiklą. Besilau-
kiančioms moterims ome-
ga-3 naudingos, nes yra atsa-
kingos už vaisiaus smegenų 
vystymąsi. O štai omega-6 
pagrindinė nauda – imuni-
teto stiprinimas“, – išskiria 
vaistininkė.

Renkantis omega-6 prepa-
ratus vaistininkė pataria bū-
ti budriems, nes per didelis 
omega-6 kiekis organizme 
gali sukelti uždegiminius pro-
cesus ar net slopinti omega-3 
poveikį. Rekomenduojamas 
omega-3 ir rūgščių santykis 
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Tauragėje iš trečio aukšto iškrito moteris, 
sulaikyti du neblaivūs vyrai
Tauragėje trečiadienio vakarą iš trečio daugiabučio 
aukšto iškrito 1982 m. g. moteris. Į areštinę uždaryti, 
kaip manoma, su įvykiu susiję 1962 ir 1985 metais gimę 
vyrai, jiems nustatytas atitinkamai 2,74 bei 2,48 promilės 
girtumas.

S. Skvernelis: buvę ministrai E. Misiūnas ir 
g. Surplys gaus politines pareigas 
premjeras Saulius Skvernelis sako, kad buvę vidaus 
reikalų ir žemės ūkio ministrai Eimutis Misiūnas ir 
giedrius Surplys gaus politines pareigas. „Tai bus politinio, 
asmeninio pasitikėjimo pareigybės“, – pridūrė jis.

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

2019-08-15 apie 16.32 val. gautas 
pranešimas, kad Balbieriškio 
sen., paprūdžių k. ant važiuoja-
mosios kelio dalies nuvirtęs me-
dis. Nuvirtęs medis supjaustytas 
grandininiu pjūklu ir patrauktas 
nuo važiuojamosios kelio dalies, 
kelio danga nušluota.

2019-08-15 po pietų, 16.46 val., 
gautas pranešimas, kad prienų 
sen., Strielčių k. Miško g. dega 
senas medinis namas. Apleistas, 
nenaudojamas 5x5 m rąstinis 
pastatas skiedrų stogu buvo 
beveik sudegęs ir sukritęs. pas-
tatas sudegė visiškai, išdegė 
apie 20 arų žolės. išgelbėti 10 m 
atstumu stovintys apleistas, be 
stogo 6x10 m medinis namas ir 
6x8 m medinis ūkinis pastatas 
šiferio stogu.

2019-08-15 apie 22.30 val. prienų 
r. Veiverių mstl., neblaivus (1, 27 
prom. alkoholio) vyras (g. 1989 
m.) smurtavo prieš buvusią sugy-
ventinę (g. 1993 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2019-08-16 apie 11.15 val. prienų 
r., gyvenamojo namo kambaryje, 
rastas vyro (g. 1935 m., gyvenusio 
ten pat) lavonas be išorinių kūno 
sužalojimų.

2019-08-16 vakare, 20.47 val., 
gautas pranešimas, kad jiezno 
sen., jiezne, Dariaus ir girėno g. 
dega namas. prie namo 1,5 aro 
plote degė žolė ir šiukšlės.

2019-08-16 vakare, 21.22 val., 
gautas pranešimas, kad Balbie-
riškio sen., išmanų k. iš miško 
sklinda dūmai, netoli sodyba, 
neaišku, kas dega. paaiškėjo, kad 
kieme iškastoje duobėje saugiu 
atstumu nuo pastatų buvo degi-
namos gamtinės atliekos. 

2019-08-17 apie 21.30 val. prienų 
m. sūnus (g. 1981m.) smurtavo 
prieš motiną (g. 1944 m.). Vado-
vaujantis Lr BpK 140 str., sūnus 
sulaikytas ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VpK areštinę.

2019-08-17 apie 13.20 val. gautas 
pareiškimas, kad 2019-08-17 

pareiškėja pastebėjo, jog iš namų 
prienų m. pavogta 180 eurų. 
Moterys (g. 1994 m. ir 1955 m., 
gyv. jonavoje), įtariamos padarę 
nusikalstamą veiką, numatytą 
Lr BK 178 str. 2 d., vadovaujantis 
Lr BpK 140 str. sulaikytos ir už-
darytos į Alytaus apskrities VpK 
areštinę.

2019-08-17 apie 14.58 val. gautas 
gMp pranešimas, kad prienuose, 
Stadiono g. reikia pagalbos iš-
nešti apie 130 kg sveriantį ligonį. 
Ligonis išneštas ir įkeltas į gMp 
automobilį.

2019-08-17 apie 18.15 val. gautas 
pranešimas, kad prienų sen. 
Strielčių k. Miško g. šalia sudegu-
sio pastato galimai dega žolė. 10 
m2 plote degė šiukšlės (prieš dvi 
dienas degusio pastato likučiai).

2019-08-18 apie 14.50 val. gautas 
pranešimas, kad Veiverių sen., 
Mažųjų Zariškių k., riešuto g. 
dega konteineris prie geležin-
kelio. Sudegė keturi plastikiniai 
šiukšlių konteineriai.

2019-08-18 apie 17.08 val. gautas 
pranešimas, kad pakuonio sen., 
Malinavo k., ilgojoje g. užsidegė 
6–7 šieno ritiniai. Atvykus pgp, 
atvira liepsna degė ant savadar-
bės priekabos sukrauti šiaudų 
ritiniai. Sudegė 9 ritiniai šiaudų, 
savadarbė priekaba išsaugota.

2019-08-18 vakare, 20.41 val., 
gautas pranešimas, kad Veiverių 
sen., gyvių k. į šulinį įkrito vyras. 
5 m gylio šulinyje rastas sąmo-
ningas vyras (g. 1955 m.) buvo 
ištraukiamosiomis kopėčiomis ir 
virve iškeltas ir perduotas greito-
sios pagalbos medikams. 

2019-08-19 po pietų,16.39 val., 
gautas pranešimas iš Balbieriškio 
uK, kad Balbieriškio sen., Balbie-
riškio mstl., parko g. parke dega 
kelmas. užgesinta.

2019-08-19 apie 22 val. prienų 
r. Balbieriškio sen. gerulių k. 
vyras (g. 1992 m.) smurtavo prieš 
motiną (g. 1957 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2019-08-20 ryte, 08.16 val., gau-
tas pranešimas, kad prienuose, 
Statybininkų g., vaikų žaidimų 
aikštelėje pavojingai kybo metalo 
konstrukcijos. Darželio teritorijoje 
pavojaus niekam nebuvo. Metalo 
konstrukcijos nupjautos.

2019-08-20 ryte, 09.18 val., gautas 
pranešimas, kad prienų sen., 
Bagrėno k., Laukų g. miške dega 
durpės. Degė apie 10 arų dur-
pių. 

Soti mišrainė žiemai (tiks ir sriuboms)
Reikės: 2 kg kopūstų, 2 kg pomidorų, 1 kg raudonų-

jų paprikų, 1 kg morkų, 1 kg svogūnų, 400 ml aliejaus, 
1 stiklinės cukraus, 0,5 stiklinės druskos, 200 ml acto (9 
proc.), kelių žirnelių juodųjų pipirų.

Visas daržoves supjaustykite šiaudeliais (pomidorus prieš 
tai nulupkite) ir dėkite į puodą. Suberkite visus prieskonius, 
druską bei cukrų, išmaišykite ir palikite kambario tempera-
tūroje kelioms valandoms. 

Po to mišrainės masę virkite maždaug 60 minučių, kol 
visos daržovės suminkštės. Išvirusią mišrainę sudėkite į iš-
kaitintus stiklainius ir sandariai uždarykite. Palaikykite sti-
klainius šiltai apklotus kelias valandas, o paskui išneškite į 
vėsesnę vietą arba rūsį.

greitai raugti pomidorai
Reikės: 1 kg pomidorų, 10 skiltelių česnako, krapų, 

pusės aštriosios paprikos, 1 valg. šaukšto druskos, 1 arb. 
šaukštelio cukraus.

Pirmiausia pomidorus nuplaukite ir nušluostykite sausai. 
Iš viršaus padarykite įpjovą kryželiu, neįpjaudamos iki galo. 
Krapus smulkiai sukapokite. Aštriąją papriką bei česnaką 
smulkiai supjaustykite.  Pomidorus dėkite į maišelį, berkite 
druskos, cukraus, krapų, pipirų ir česnakų. Gerai užriškite, 
dėkite į antrą maišelį, užriškite ir labai gerai papurtykite. 
Dėkite maišelį į šaldytuvą 1–2 paroms. Po to lepinkitės pa-
čiais fantastiškiausias pomidorais.

Bavariškai raugti agurkai
Reikės: 1 kilogramo agurkų, 1 (mažo) svogūno, 1 mor-

kos, 2–3 skiltelių česnako, krapų,  2 arbatinių šaukšte-
lių cukraus, 1 arbatinio  šaukštelio druskos, 45 ml 9% 
acto.

Pirmiausia užmerkite agurkus šaltame vandenyje maž-
daug 4–5 valandoms.

Po to į sterilizuotų stiklainių dugną dėkite pirmiausia mor-
ką, supjaustytą griežinėliais, tada česnako skilteles, krapo 
šakelę bei supjaustytą svogūną.

Nupjaukite agurkų galiukus ir tankiai sudėkite į stiklainį. 
Berkite į stiklainį druską, cukrų ir supilkite actą. Užpilkite 
šaltu vandeniu ir sterilizuokite. 

Dėkite stiklainį su agurkais į puodą, užpilkite vandeniu 
„iki pečių“ (kakliuko) ir sterilizuokite nuo vandens užviri-
mo momento puode ne ilgiau kaip 3 minutes. 

Po to iškart užsukite dangtelį ir užklokite, kol visiškai 
atvės. 
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pietų Korėja ketina nutraukti dalijimosi 
žvalgybine informacija paktą su japonija
pietų Korėja ketvirtadienį pranešė, kad ketina 
nutraukti su japonija sudarytą dalijimosi karine 
žvalgybine informacija paktą, vis stiprėjant 
prekybiniams ir diplomatiniams Seulo ginčams su 
Tokiju.  

per gimdymą namuose mirė naujagimis
Vilniuje moteriai gimdant namuose mirė naujagimis, 
dėl įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas. policijos 
duomenimis, 1979 metais gimusi moteris gimdė 
vandenyje su pribuvėja. gimęs berniukas nerodė gyvybės 
ženklų. jį gaivino atvykę greitosios medikai, tačiau jie 
konstatavo mirtį. Kūdikio motina išgabenta į ligoninę.

glaukoma – akių liga, kurios padariniai negrįžtami: 
gydytoja patarė, kaip jai užkirsti kelią laiku

turėti ir mūsų gyvensena bei 
darbo pobūdis: „Tiems, kurie 
visą dieną dirba prie kompiu-
terio arba biure su dirbtiniu 
apšvietimu ir ventiliacija, la-
bai išsausėja akies paviršius, 
vystosi sausų akių sindro-
mas. Tuomet jaučiamas akių 
diskomfortas, graužimas, 

svetimkūnio pojūtis akyse. 
Dienos eigoje akys paraus-
ta, jaučiami akių ir galvos 
skausmai.“

Pirmųjų pavojingų ligų 
simptomų galime ir 

nepajausti
Pasak E. Skarupskienės, 

yra tokių akių ligų, kurių pats 
žmogus iš pradžių nepastebi, 
pavyzdžiui, tinklainės ligos ar 
glaukoma. Pirmieji jaučiami 
simptomai atsiranda tik tada, 
kai liga jau būna progresa-
vusi, o dalis regos nervo jau 
žuvę ir atsiradę pakitimai jau 
negrįžtami.

„Glaukoma – lėtinė ir pro-
gresuojanti liga. Tai viena iš 
ligų, kuri sukelia niekaip ne-
išgydomą aklumą – jei žmo-
gus ligą užleidžia ir nesigydo, 
jis apanka. Visame pasauly-
je glaukoma yra dažniausia 
žmonių, perkopusių 40 metų 
ribą, aklumo priežastis. Regos 
sutrikimai pasireiškia esant 
jau toli pažengusiai glauko-
mai“,  – teigia oftalmologė.

Sergant glaukoma padidė-
ja akies skysčio gamyba arba 
sutrinka jo nutekėjimas, todėl 
padidėja akies spaudimas,  po 
truputį nyksta regos nervo ląs-
telės, ir jis žūva. Žūstant ner-
vui, sako gydytoja, pakinta re-
gėjimo laukas (akiplotis), ne-
grįžtamai pablogėja matymas. 
Iš pradžių akiplotis pradeda 
žmogui siaurėti iš periferijos, 

todėl žmogus to nepajaučia.
„Didžiausias glaukomos ri-

zikos veiksnys – genetika, jei 
šeimoje yra glaukoma sergan-
čių žmonių. Taip pat ligą gali 
lemti amžius, nes tai yra vy-
resnio amžiaus žmonių liga, 
bet retais atvejais serga ir jau-
ni žmonės, vaikai. Glaukoma 

gali susirgti ir sergantys cu-
kriniu diabetu, turintys padi-
dintą kraujospūdį ir vartojan-
tys kraujospūdį mažinančius 
vaistus. Taip pat įtakos gali 
turėti trumparegystė“, – var-
dija E. Skarupskienė.

Glaukoma 
nepagydoma, bet 
pristabdyti galima

Oftalmologė pabrėžia, kad 
glaukomos išgydyti neįma-
noma: „Gydytojai siekia sta-
bilizuoti ligą gydant, kad ji 
toliau neprogresuotų ir žmo-
gus neapaktų. Kadangi glau-
komos metu yra padidintas 
akispūdis, mūsų tikslas yra 
sumažinti akispūdį tiek, kad 
apsaugotume regos nervą nuo 
tolimesnio pakenkimo.“

Pasak specialistės, kiekvie-
no žmogaus siektinas akispū-
dis yra individualus, o glau-
koma gydoma keliais būdais: 
„Glaukomos gydymo meto-
dai yra trys – lašų lašinimas, 
gydymas lazeriu, o jei šių 
metodų nepakanka, imamasi 
chirurginio gydymo.“

E. Skarupskienė sako, kad 
patiems sau diagnozuoti li-
gas gali būti pavojinga, todėl 
sunerimus dėl regos būtina 
kreiptis į gydytojus ir atlikti 
detalų ištyrimą. „Jei jums virš 
40 metų, būtina apsilankyti 
pas akių gydytoją bent kartą 
per metus ir pasimatuoti akis-
pūdį“, – pataria gydytoja.

Laiku pastebėti ligą 
padės profilaktika

Siekiant kuo ilgiau išsau-
goti glaukomos pažeistą re-
gėjimą, svarbiausia suspėti 
ligos procesams užbėgti už 
akių, sako gydytoja. Glauko-
mą pastebėti galima atlikus 
kompiuterinės perimetrijos 
tyrimą, neseniai pradėtą tai-
kyti ir Svalbono klinikoje.

„Šio tyrimo tikslas – aki-
pločio įvertinimas. Akiplotis 
yra mūsų periferinis maty-
mas, kuris padeda orientuo-
tis aplinkoje. Akiplotis – tai 
erdvė, kurią mato nejudanti 
akis, kai galva taip pat neju-
da. Kompiuterinė perimetri-
ja tiria atsiradusius defektus 
mūsų akiplotyje, kurie daž-
nai būna įvairių ligų pirmieji 
simptomai. Defektai gali bū-
ti koncentriniai, kai akiplotis 
siaurėja iš visų pusių arba 
lokalūs“, – pasakoja E. Ska-
rupskienė.

Tyrimo metu pacientui 
duodamas specialus pultelis 
su mygtuku. Akipločio tyri-
mas atliekamas atskirai kie-
kvienai akiai, kita akis turi 
būti uždengta.  Žmogus pa-
deda smakrą ant specialaus 
laikiklio ir žiūri į perimetro 
centre esantį tašką, o aplink jį 
pradeda blyksėti įvairaus in-
tensyvumo švieselės. Kai pa-
cientas pamato švieselę, turi 
paspausti mygtuką. Vienos 
akies ištyrimas trunka apie 
7 minutes, priklausomai nuo 
pasirinktos programos.

Kompiuterinės perimetri-
jos tyrimas padeda nustaty-
ti ir kitas ligas, kurių metu 
gali būti pažeidžiami regos 
takai.  Jis taikomas nustaty-
ti akipločio defektus esant 
galvos augliams, insultams, 
galvos traumoms, demieli-
nizuojančioms smegenų li-
goms. Tai padeda nustatyti 
galvos smegenų pažeidimo 
vietą, vertinti ligos eigą bei 
vertinti gydymo efektyvumą. 
Taip pat šis tyrimas atlieka-
mas vairuotojams, o vairuo-
tojams profesionalams yra 
privalomas. 

Glaukoma yra viena iš 
ligų, kuri gali sukelti 
neišgydomą aklumą. 

Glaukoma dažniausiai ser-
ga vyresnio amžiaus žmonės, 
tačiau ligos atvejų pasitaiko 
ir jauniems žmonėms bei vai-
kams. Kaip pastebi Svalbono 
klinikos Akių centro gydytoja 
oftalmologė Eglė Skarupskie-
nė, ligos pradžioje gali nebū-
ti jokių nusiskundimų, o kai 
pacientas jau pajaučia regos 
sutrikimus ir kreipiasi į oftal-
mologą, glaukoma būna pa-
žengusi. Todėl labai svarbu 
tikrintis profilaktiškai, diagno-
zuoti glaukomą kuo anksčiau 
ir pradėti gydymą.

Priklausomai nuo amžiaus, 
į akių gydytojus pacientai 
kreipiasi dėl skirtingų priežas-
čių. Vaikams ir jaunesniems 
žmonėms dažniau pasitaiko 
akių uždegimai ir refrakcinės 
ydos, o vyresniems – katarak-
ta, glaukoma, amžinė gelto-
nosios dėmės degeneracija ir 
sausų akių sindromas. Tačiau 
net nejaučiant žymaus dis-
komforto profilaktiškai tikrin-
tis akis visiems būtina bent 
kartą per 1–2 metus.

„Vaikus oftalmologas turėtų 
tikrinti bet kartą per metus, o 
esant sparčiai progresuojan-
čioms refrakcinėms ydoms - 
ir dažniau. Kadangi vaikams 
iki 7 metų formuojasi regos 
centrai, būtina pilna refrakci-
nių ydų korekcija. Jei refrak-
cinės ydos negydomos, jos 
progresuoja, kartais vystosi 
ambliopija (tinginė akis), kuri 
jau visą likusį gyvenimą mato 
prasčiau. 

Suaugusiesiems, tuo tarpu, 
gali atrodyti, kad akių parau-
dimas – paprastas simptomas, 
jie vaistinėje paprašo lašų ir į 
gydytojus nesikreipia. Tačiau 
akių paraudimo priežastys gali 
būti labai įvairios, net iki sti-
prių uždegimų, glaukomos bei 
kitų ligų, besibaigiančių net 
aklumu. Nors savidiagnostika 
yra dažnas reiškinys, jos imtis 
nereikėtų“, – tikina gydytoja 
E. Skarupskienė.

Įtakos akių sveikatai gali 

ir šimtus kartų matytų archyvų 
vaizdų poveikis“, – prisimini-
mais dalijasi žinomas žurnalis-
tas ir televizijos prodiuseris.

Po savaitės atėjęs į mokyklą 
Edmundas buvo nustebęs, kad 
Baltijos kelias turėjo ir atša-
kų – vieni susikibo ties Jona-
va, kiti kažkur tarp Jonavos ir 
Ukmergės. 

„Vertinant Baltijos kelią iš 
šiandieninės perspektyvos, 
akivaizdu, kad tokio įvykio 
pakartoti nepavyktų jokiai ini-
ciatyvai. Nebent susiklostytų 
tam tikros istorinės aplinky-
bės, nes tokią energiją gali su-
kurti tik istorija, o ne žmonės“, 
– sako E. Jakilaitis.

Keliautojas Vytaras 
Radzevičius: atrodė, 
kad palietė elektros 

srovė 
Tuo metu 21-erių žurnalisti-

kos studentas Vytaras Radze-
vičius prisimena, kad 1989-
ųjų vasarą buvo apsistojęs pas 
močiutę Kupiškyje, kur atliko 
praktiką laikraštyje „Kupiškė-
nų mintys“.

Šeimą ir žmoną palikęs Vil-
niuje, su visa redakcija auto-
busu pajudėjo tiesiai iš darbo 
ir į gyvą grandinę įsijungė ke-
lyje ties Raguva. 

„Sustoję į eilę dainavome 
visas tuo metu mitinguose 
populiarias dainas, tokias kaip 
„Lietuva brangi“. Pamenu la-
bai džiaugsmingus, šypsenų 
pilnus žmonių veidus, o tuo 
momentu, kai susikibome ran-
komis, atrodė, kad būtų tekė-
jusi elektros srovė. Juk 1989-
aisiais, rodos, visi alsavo tuo 
pačiu laisvės troškuliu, todėl 
atvirai reikia prisipažinti, kad 
tais laikais dažnai užspausda-
vo gerklę ne tik moterims, bet 
ir vyrams. Nors formaliai dar 
nebuvome išsilaisvinę, bet 
rugpjūčio 23-iąją visi pajuto, 
kad esame laisvi ir patys nu-
spręsime, kaip mums gyven-
ti. Baltijos kelias nebuvo vie-
nadienis projektas, bet drąsiai 
pareikšta visos tautos valia“, 

gyvosios grandinės gyva atmintis: 
ką tą dieną veikė E. jakilaitis, V. 
radzevičius ir N. Marčėnaitė?

– prisimena V. Radzevičius.
Jo teigimu, būtent tokiomis 

akimirkomis tapo akivaizdu, 
kokia galinga ir telkianti jėga 
gali būti žiniasklaida.

„Tuomet nebuvo nei inter-
neto nei mobiliųjų telefonų, 
tačiau žinios sklido ir visa ko-
munikacija  sklandžiai įvy-
ko per tradicines priemones 
– spaudą, televiziją, radiją. 
Apie Baltijos kelią žinojo vi-
si“, – sako V. Radzevičius  

Nomeda Marčėnaitė: 
staiga iš savo namų 

užpakalius pakėlė visi
N. Marčėnaitė į Baltijos 

kelio grandinę stojo kartu su 
šeima, būdama 24-erių. Kaip 
ir daugelis, vykdami, koopera-
vosi su draugais, ir visi sutilpę 
į mažą „žiguliuką“ iš Vilniaus 
važiavo tol, kol kelyje rado 
laisvesnę atkarpą.

„Kad atrastume tuštesnę 
vietą autostradoje, reikėjo la-
bai pasistengti. Dažnai pa-
galvoju, kokiu gi būdu vieni 
kitiems perdavėme žinią, kad 
staiga iš savo namų užpaka-
lius pakėlė ir atvažiavo visi 
– ir seni, ir jauni, ir sergantys, 
ir žmonės su negalia... Laikui 
bėgant prisiminimai tampa 
sentimentalūs, tačiau kalbant 
apie Baltijos kelią tai nega-
lioja. Nes viskas taip ir buvo, 
be jokio perdėjimo ar pagra-
žinimų. Tiesą sakant, nelabai 
pamenu, kas buvo prieš ir kas 
vyko po to, atmintyje išliko 
tik tas unikalus, stebuklingas 
jausmas“, – prisiminimais da-
lijasi N. Marčėnaitė.

Pasak jos, atmintyje įstrigo 
ir žmonių ramybė, užtikrin-
tumas. 

„Mėgstu sakyti, kad stebu-
klai, kaip ir tikra laimė, mėgsta 
tylą. Gal todėl Baltijos kelyje 
niekas aplinkui nerėkavo, ne-
sidraskė, nebuvo ir kažkokios 
perdėtos euforijos. Kai susiki-
bome rankomis, visi stovėjo-
me tarsi persmelkti pakylėji-
mo, buvome patys nustebę ir 
nuščiuvę nuo tokio jausmo“, 
– sako menininkė.  BNS
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Kaune trūko mišrių nuotekų vamzdis
 Kaune, panerių gatvėje, įvyko mišrių nuotekų tinklo 
avarija, rekomenduojama nesimaudyti Neryje ir 
Nemune ties šių upių santaka. Bendrovės duomenimis, 
trisdešimties metų senumo vamzdis greičiausiai neatlaikė 
gausaus kritulių kiekio trečiadienį.

Zoologijos sodas piktinasi lankytojais, 
užrašiusiais savo vardus ant raganosio
Vieno prancūzijos zoologijos sodo darbuotojai pasmerkė 
lankytojų, kurie ant raganosio nugaros išbraižė savo vardus, 
„kvailumą“. Lankytojai nagu išbraižė savo vardus ant 
raganosio nugaros esančio dulkių, smėlio ir negyvos odos 
sluoksnio. gyvūnui nebuvo padaryta jokios žalos.

REKLAMA

Eucharistijos, maldos, apaš-
talų mokymo ir bendrystės su 
broliais ir seserimis suvokimo 
dėka pirmoji krikščionių ben-
druomenė gyveno tobuloje 
bendrystėje. Apaštalų darbų 
knygoje sakoma: „Visi įtikė-
jusieji buvo vienos širdies ir 
vienos sielos. Ką turėjo, nė 
vienas nevadino savo nuo-
savybe, nes jiems visa buvo 
bendra. […] Tarp jų nebuvo 
vargšų. Kurie turėjo žemės 
sklypus ar namus, juos par-
duodavo, gautus pinigus su-
dėdavo prie apaštalų kojų, ir 
kiekvienam buvo dalijama, 
kiek kam reikėjo“ (Apd 4, 
32. 34–25).

Popiežius pridūrė, kad vi-
sais laikais Bažnyčioje buvo 
krikščionių, kurie atsisakyda-
vo perteklinių dalykų, to, kas 
jiems nebūtina, ir atiduodavo 
tiems, kam labiau reikia. Jie 
aukodavo ne tik pinigus, bet 
ir laiką. Tokių pavyzdžių ne-
trūksta ir šiandien. Popiežius 
paminėjo ypač Italijoje papli-
tusią savanorystę. Kiek daug 
krikščionių savanoriauja! Tai 
labai kilnu! Tai bendrystė, 
savo laiko aukojimas kitam 

žmogui, pagalba stokojan-
čiajam.

Bendrystė – tai Viešpaties 
mokinių tarpusavio santykių 
forma, sakė popiežius. „Toks 
buvimo kartu būdas, tokia tar-
pusavio meilė pasiekia netgi 
kišenę, paskatina vaduotis iš 
pinigų nelaisvės, aukoti juos 
kitiems, nežiūrėti vien savo 
naudos. Buvimas Kristaus kū-
no nariais reikalauja būti vie-
niems už kitus atsakingiems. 
Jėzaus mokiniai yra vieni už 
kitus atsakingi. Krikščionis, 
matydamas sunkumų prislėg-
tą žmogų, nesako: „tai jo rei-
kalas, man nerūpi“, bet mato 
kenčiančiojo sunkumus, sten-

giasi padėti.“ Konkreti meilė 
– tai ženklas, pagal kurį atpa-
žįstame tikrus krikščionis, sa-
kė popiežius.

Trečiadienio bendrosios au-
diencijos katechezėje popie-
žius paminėjo ir Apaštalų dar-
bų knygoje aprašytą egoizmo 
ir veidmainystės atvejį – Ana-
nijo ir Sapfyros apgaulę (žr. 
Apd 5, 1–10). Šiedu sutuok-
tiniai pardavė savo sklypą ir 
apsiskelbė, kad gautus pinigus 
paaukojo vargšams, tačiau iš 
tiesų vargšams jie skyrė tik 
dalį, o kitą dalį pasiliko sau. 
„Veidmainystė yra didžiau-
sias krikščionių bendruome-
nės, krikščioniškosios meilės 
priešas: apsimeti, kad darai 
gera, o iš tiesų sieki savo nau-
dos“, – sakė Pranciškus. „Kas 
nenuoširdžiai dalijasi gėrybė-
mis, kas nenuoširdžiai myli – 
tas veidmainiauja, tolsta nuo 
tiesos, virsta egoistu. Jo širdy-
je gesta bendrystės ugnis, jo 
širdis užšąla ir miršta.“

Kas šitaip elgiasi – jis ne 
Bažnyčios narys, bet tik ją 
lankantis turistas. Toks dvasi-
nis turizmas klaidina. Žmogus 
mano, kad jis krikščionis, o iš 

tiesų jis tik turistas, tik kata-
kombų lankytojas. Kiek žmo-
nių sakosi esą artimi Bažny-
čiai, bičiuliaujasi su kunigais 
ir vyskupais, bet iš tikrųjų tik 
siekia naudos. „Veidmainystė 
žudo Bažnyčią!“

„Viešpats teišlieja mūsų 
širdyse gerumo Dvasią, te-
padeda nugalėti veidmainys-
tę, teišmoko mus vadovautis 
tiesa, skatinančia krikščioniš-
kąjį solidarumą, kuris nėra tik 
socialinė pagalba, bet yra pa-
grindinė Bažnyčios prigimties 
išraiška, Bažnyčios, kuri yra 
visų, bet ypač vargstančiųjų, 
geroji motina.”

VATiCAN NEWS

Kenkėjų kontrolės 
ekspertai „Dezinfa“ 
fiksuoja atvejus, kai 
gyventojai vapsvų 
bei širšių sugeliami 
tiesiog nuosavuose 
balkonuose, terasose, o 
nepageidaujami vabzdžiai 
įsikuria net šuliniuose, 
kambariuose, malkų 
rietuvėse, lietvamzdžiuose, 
karaliauja sirpstančių 
vaisių pilnuose soduose.

Nusiskundimų gausa
Kaip pasakoja ilgametę 

patirtį turintis biologas, Liu-
tauras Grigaliūnas, šią vasarą 
vapsvos itin aktyvios, tikėti-
na, kad ir rudens pradžioje jų 
bus gausu.

„Fiksuojame ryškų širšių 
aktyvumą. Vasaros pabaigo-
je užauga vabzdžių kolonijos, 
todėl puolimai dažnesni: liz-
dus susisukusios po balkonų, 
terasų stogeliais, prie langų, 
palėpėse ir kitose netoli gy-
venamųjų patalpų esančiose 
vietose širšės ne juokais ke-
lia baimę. Viena gyventoja 
sunerimusi prašė pagalbos, 
kai vapsvų lizdą rado medi-
niame vaikų žaidimų name-
lyje, kita moteris kreipėsi dėl 
vapsvų paukščių inkiluose“, 
– situaciją komentuoja L. Gri-
galiūnas.

Gyvybei pavojingi 
įkandimai: kaip 

apsisaugoti?
Vapsvos ne tik nemaloniai 

zirzia, tačiau ir gelia. Vapsvų 
įgėlimai būna itin skausmin-
gi, alergiškiems žmonėms 
gali sukelti anafilaksinį šo-
ką. Jei įgėlus širšei ar bitei, 
ima svaigti galva, darosi sun-
ku kvėpuoti, tirpsta galūnės, 
staiga mažėja kraujospūdis, 
reikia nedelsiant kviesti medi-
kus, nes kyla pavojus asmens 
gyvybei.

„Perspėjame, kad pastebė-
jus skraidančius vabzdžius į 
pilkšvos spalvos lizdus, reikė-
tų pasistengti nedaryti langų ir 
durų, kad į patalpas nepatek-
tų kenkėjų, pašalinti, namuo-

se uždengti vaisius, uogas ir 
kitus vabzdžius viliojančius 
produktus. Patiems bandyti 
susidoroti su kenkėjais nere-
komenduojama – suerzintos 
vapsvos, širšės ar bitės gelia 
dar aršiau, todėl pasekmės 

gali būti kelis kartus liūdnes-
nės“, – pasakoja kenkėjų 
kontrolės ekspertas L. Gri-
galiūnas.

Širšuolai, vapsvos ir 
bitės – kaip atskirti?
Nors atrodo, kad lietuviai 

bites puikiai skiria nuo kitų 
panašių vabzdžių, pasak bio-
logo, būna atvejų, kai gyven-
tojai kreipiasi į ekspertus ne-
žinodami, ar vapsvos, ar bitės 
apsigyveno jų namo palėpėje 
ir kelia nerimą gyventojams, 
ypač mažamečius vaikus au-
ginantiems.

„Širšuolų pilvelis geltonas 
ir juodas, vapsvos – oranžinės 
spalvos su rudais dryžiais. Šir-
šuolai yra didelės – iki 4,5 cm 
ilgio. Širšuolių sparnai rausvai 
oranžinės spalvos. Vapsvos 
yra smulkesnės, laibesnės ir 
margesnės už namines bites. 
Mums, specialistams, atskirti 
kenkėjus vieną nuo kito pa-
prasta, tačiau visai supran-
tama, kad išsigandę žmonės 
tikrai ne apie vabzdžio spar-
nų spalvą galvoja, o stengia-
si išvengti įgėlimo. Visgi re-
komenduotina vabzdžius ir 
jų lizdus nufotografuoti, kad 
specialistai iš anksto pasi-
rengtų vizitui Jūsų namuose ir 
naikinimo procedūros truktų 
trumpiau, būtų efektyvesnės“, 
– kalba pašnekovas.

Bitė, širšė ir vapsva: nuo naudos iki 
pavojaus gyvybei

popiežiaus bendroji 
audiencija: veidmai-
nystė – pavojingiau-

sia grėsmė
Tęsdamas katechezę apie 

Apaštalų darbų knygoje ap-
rašytą Bažnyčios gyvenimo 
pradžią, šio trečiadienio ben-
drosios audiencijos dalyviams 
popiežius kalbėjo apie pirmų-
jų krikščionių solidarumą ir 
bendrystę.

Pirmąją krikščionių ben-
druomenę subūrė gausiai iš-
liesta Šventoji Dvasia, o jos 
augimą nulėmęs pradas buvo 
broliškas dalijimasis, solida-
rumas, „koinonijos“ patirtis. 

Ką reiškia šis keistas žodis?  
Šis graikų kalbos žodis ir reiš-
kia dalijimąsi, bendrą dalyva-
vimą, bendrą nuosavybę, gy-
venimą bendruomenėje, o ne 
atsiskyrus nuo kitų, kalbėjo 
popiežius, primindamas, kad 
nuo pat Bažnyčios istorijos 
pradžios tokios bendrystės 
– koinonijos – šaltinis ir pa-
grindas buvo dalyvavimas 
Eucharistijoje, Kristaus Kū-
no ir Kraujo sakramente. Taip 
pat žodis „komunija“ reiškia 
bendrystę: priimdami Komu-
niją bendraujame su Jėzumi, 
o bendrystė su Jėzumi mus 
veda į bendrystę su broliais ir 
seserimis.

Nauda arba pavojus
Priešingai nei bitės, vapsvos 

laikomos žmogaus sveikatai 
pavojingais vabzdžiais. Bitės 
gerbiamos už medų ir kitus 
produktus, jos apdulkina ki-
tus augalus taip pagausinda-
mos derlių. Kita vertus, bitės 
žmonėms gali kenkti – kai 

kuriais atvejais jos gelia. Nors 
po įgėlimo bitė miršta, jos 
geluonis lieka odoje. Bičių 
įgėlimas taip pat gali sukelti 
alerginę reakciją, sunkesniu 
atveju net anafilaksinį šoką. 
Tiesa, bitė gelia tik gindama-
si, tačiau svarbu pažymėti, 
kad tais atvejais, kai laukinės 
ar naminės bitės kelia pavojų 
gyventojų sveikatai (įsikuria 
namų plyšiuose, terasose, prie 
langų ar durų ir pan.), kyla bū-
tinybė jas pašalinti iš žmogaus 
aplinkos.

„Žinoma, visada stengia-
mės bites „iškeldinti“ švel-
niai. Susidarius tokiai situ-
acijai, patartina kviesti ken-
kėjų kontrolės specialistus ar 
bitininkus, kurie gali pagauti 
spiečių ir jį saugiai perkelti į 
neutralią vietą. Jei problema 
būna sudėtingesnė ir bitės įsi-
kūrusios sunkiai prieinamose 
vietose (po grindimis, giliuose 
plyšiuose ar pan.), kelia pavo-
jų žmonių sveikatai, tenka jas 
naikinti“, – apibendrina UAB 
„Dezinfa“ specialistas. 

ĮDOMU
Vapsvos 
nemoka 
plaukti.
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V. pranckietis žada pasitraukti iš 
„valstiečių“ iki rugsėjo 6 dienos
Seimo pirmininkas Viktoras pranckietis ketvirtadienį 
pranešė, kad pasitrauks iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos iki rugsėjo 6 dienos, kai partijos taryboje 
turėjo būti svarstomas klausimas dėl jo pašalinimo.

Keleivių rygos oro uoste pirmąjį šiemet 
padaugėjo dešimtadaliu
rygos oro uostas pranešė per septynis šių metų 
mėnesius aptarnavęs 4,393 mln. keleivių – 10,2 proc. 
daugiau nei prieš metus. Lėktuvai į rygos oro uostą 
sausio-liepos mėnesiais leidosi bei iš jo kilo 49,98 
tūkst. kartų. Krovinių perkrauta 15,53 tūkst. tonų. NG

Žolinė Birštono vienkiemio bendruomenėje
stasė

AsipAvičiEnė
Lietuvoje Žolinė švenčiama 
rugpjūčio 15-ąją. Tai lyg 
ir atsisveikinimas su 
žolynais, su vasara, lyg ir 
gražaus rudens sutiktuvės. 

Dar šilta, dar labai nenori-
me, kad saulutė mus paliktų, 
bet jau jaučiame, kad rude-
nėlis ne už kalnų. Žolinė – 
tai diena, kai ir senais laikais 
tradiciškai buvo švenčiama 
visuotinė augmenijos bran-
da, dėkojama už naują derlių, 
o per Žolinę bažnyčioje 
šventinamos puokštės 
simbolizuoja gyvenimo, 
pasaulio pilnatvę.

Žolinė kasmet šven-
čiama ir Birštono vien-
kiemio bendruomenėje. 
Šiemet rugpjūčio 14-ąją 
bendruomenės žmonės 
šventė ne savo gražia-
me parke, o seniūnijos 
salėje, nes dangus vis 
po truputį laistė žemę, 
kuriai dar labai reikia 
lietaus.

Birštoniečiai Žolinę pasiti-
ko smagiai, su muzika, daino-
mis, vaišėmis ir dideliu drau-
gų būriu.

Renginio vedėja Beata Kli-
mavičienė priminė, kad Žo-
linė švenčiama labai gražiu 
metų laiku, kai dar galime 
džiaugtis nesibaigusia vasa-

ra, jos gėrybėmis, kai galime 
Dievui ir dangui dėkoti už 
gamtos dovanas, už žmogaus 
darbo įvertinimą.

Susirinkusiuosius į Žolinės 

šventę sveikino ir Vienkiemio 
bendruomenės pirmininkas 
Vytas Kederys. Jis priminė, 
kad pagal Žolinės senus pa-
pročius reikia susieiti drau-

gėn, pasidžiaugti tuo, 
ką užauginome ir ką 
galime padėti ant stalo 
ir pamylėti svečius.

Susirinkusius į šven-
tę bendruomenės na-
rius ir jų svečius links-
momis dainomis pa-
sveikino Nemajūnų 
dienos centro vaikų 
vokalinis ansamblis, o 
po jų scenoje dainavo 
bendruomenės mišrus 
vokalinis ansamblis, 

taip pat vadovaujamas Inesos 
Rutkauskienės.

Birštono vienkiemio ben-
druomenėje viešėjo ir kartu 
linksminosi Jiezno kultūros ir 

laisvalaikio centro ansamblis 
„Jieznelė“. Ansamblio vado-
vė Ingrida Valentienė sakė, 
kad nuo senolių laikų daina 
darbą lengvina ir dieną trum-
pina. O kur šokis ir daina – ten 

jaunystė...
Jiezno kultūros ir laisva-

laikio centro direktorė Dalia 
Vertinskienė dar ir nemažai 
įvairių dalykų, susijusių su 
Žoline, pasakojo.

Žolinių dieną moterys, su-
skynusios iš savo darželių 
gražiausias puokštes, nešė jas 
šventinti į bažnyčią. Vėliau tie 
sudžiūvę žolynai buvo laiko-
mi už seklyčios lubų balkio 
ar švento paveikslo, saugo-
jo namus nuo blogio. Be to, 
daugelis žolynų ir žolelių turi 
ir gydomųjų galių.

„Kas Žolinės dieną neturės 
žolynų puokštės, tam velnias 

į delną savo uodegą įbruks“, 
– sakydavo kaimo moterys. 
Žolinė vadinama padėkos 
diena Dievui, gamtos jėgoms 
ir žmogui. Juk dauguma šių-
mečio derliaus jau nuimta, 
tad reikia tinkamai padėkoti 
Dievui, nes žmogus žino, kad 
nepadėkojęs kitais metais gali 
nieko negauti. 

Per Žolinę buvo tradicija 

naujojo derliaus vaisius pa-
šventinti bažnyčioje, o pas-
kui susirinkti visiems pabūti 
kartu. Buvo sakoma, kad tas, 
kas per Žolinę neviešės ir ne-
susitiks su bičiuliais, visą gy-
venimą gyvens nuobodžiai ir 
skurdžiai.

Yra dar ir kitas pasakoji-
mas, labiau susijęs su Jėzaus 
Motina šv. Marija. Lietuvoje 
įvedus krikščionybę, Žolinė 
buvo pradėta vadinti ir Švč. 
Mergelės dangun ėmimo 
švente. Pasakojama, kad po 
šv. Marijos mirties apaštalai 
budėjo prie jos kapo. Petras 
išvydo, kaip Marija prisikėlė 

iš numirusiųjų ir Viešpats ją 
paėmė į dangų. Atidarę pati-
krinti karstą, apaštalai Mari-
jos kūno neberado, karste bu-
vo tik daugybė gražių gėlių. 
„Ir pasirodė danguje didingas 
ženklas: moteris, apsisiautusi 
saule, po jos kojų mėnulis, o 
ant galvos dvylikos žvaigž-
džių vainikas“ (Apr 12, 1). 
Taip apaštalas Jonas aprašo 

regėjimuose matytą Saulėtąją 
moterį – Bažnyčios, kovojan-
čios prieš žemės blogį, biblinį 
slibiną, simbolį. Marijos dan-
gun ėmimo dogma paskelbta 
tik 1950 m., tačiau liturginis 
šio įvykio minėjimas žinomas 
nuo V amžiaus.

Lietuviai tiki ir šiuo nutiki-
mu, bet tiki ir tuo, kad reikia 
džiaugtis ir dėkoti už tai, ką 
turime. Birštoniečiai nenori 
gyventi skurdžiai, todėl ant 
stalų nieko netrūko ne tik pa-
tiems pasivaišinti, bet ir gra-
žiai svečius priimti, už gražų 
ir nuotaikingą koncertą pa-
dėkoti.
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pentagonas: į pratęstą STArT sutartį reikia 
įtraukti visus naujus rusiškų ginklų tipus
jAV gynybos sekretorius Markas Esperas trečiadienį 
pareiškė, kad jei bus pratęsta Strateginės ginkluotės 
mažinimo (STArT) sutartis, ji turėtų apimti visas naujas 
rusijos ginkluotės sistemas. Dabartinė STArT sutartis 
galios iki 2021 metų. 

Turi sumokėti 200 tūkst. eurų mokesčių 
Stomatologinės implantacijos centras turi sumokėti per 
200 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio (gpM), 
delspinigių ir baudos, galutinai nusprendė teismas. 
Bendrovė jos vadovui petrui gervei formaliai suteikė per 
550 tūkst. eurų paskolų, nors realiai jam atidavė pelną, 
išvengdama mokesčių.

REKLAMA

rimanto Kmitos popromanas 
„pietinia kronikas“ – tarsi laiko 
mašina

Rugpjūčio 14-osios gaivų 
vakarą kurorto svečiai 
ir birštoniečiai rinkosi į 
kitokio formato projekto 
„Po žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai 
vakarai Birštone 2019 m.“ 
renginį. 

Esame įpratę, kad projekto 
vakaruose skamba muzika,  
aktorių skaitoma poezija, ta-
čiau įsitikinome, kad gera 
diskusija pakylėja ir sujudina 
jausmų, prisiminimų klodus 
ne mažiau, nes svečiuose bu-
vo įdomus žmogus, poetas, 
prozininkas, literatūros kri-
tikas, humanitarinių mokslų 
daktaras Rimantas Kmita. 
Pirmoji poezijos knyga „Ne-
kalto prasidėjimo: eilėraščiai“ 
gavo Zigmo Gėlės literatūrinę 
premiją, o štai pirmasis roma-
nas „Pietinia kronikas“ pelnė 
Jurgos Ivanauskaitės vardo 
premija ir 2018 metais tapo 
metų knyga suaugusiųjų kate-
gorijoje. Negana to, viešojoje 
erdvėje Marijus Mikutavičius 
apgailestavo, kad ne jis para-
šė šį romaną, o Andrius Ma-
montovas prisipažino, kad 
perskaitęs knygą atrado kaž-
ką, ko buvo netekęs.

Popromanas „Pietinia kro-
nikas“ yra pirmasis parašytas 
ne bendrine kalba, o šiaulie-
čių šnekta ir pasakoja vieno 
šiauliečio brendimo istoriją 
po Nepriklausomybės atga-
vimo – 1993-1996 metais. 
Tai ir pirmasis kūrinys apie 
regbį. Autorius sakė svars-
tęs rašyti apie krepšinį, tačiau 
Šiauliai buvo regbio miestas, 
todėl siekta išlaikyti autentiš-
kumą. Rimantas Kmita pasi-
džiaugė, kad knyga paskatino 

teigiamą požiūrį į tarmes, nes 
iki šiol didžiausią stigmą jau-
tę šiauliečiai pradėjo drąsiau 
kalbėti tarmiškai. Juk daug 
talentingų žmonių yra gimę 
Šiauliuose, tačiau tik po kny-
gos išėjimo jie pradėjo apie tai 
kalbėti. „Ne vienas asmuo, su 
kuriuo esu ilgai pažįstamas, 
tik dabar man pasakė, jog ir-
gi yra iš Šiaulių ar iš Pietinio. 
Tarytum anoniminių alkoho-
likų klubo nario prisipažini-
mas.“, – juokėsi rašytojas. 
Kalbėdamas apskritai apie 
kalbą, Rimantas Kmita sako, 
kad bendrinė kalba buvo su-
kurta, todėl daugelis ir klysta, 
ir dažnai nemoka taisyklingai 
kirčiuoti. To nereikia bijoti. 
„Ir aš darau klaidų“, – prisipa-
žino. Kažkada, kai buvo ryš-
kesni skirtumai tarp tarmių, 
bendrinė kalba buvo būtina, 
tačiau dabar, tarmėms asimi-
liuojantis, galime tarpusavyje 
kalbėti ir tarmiškai, mano Ri-
mantas Kmita.

Susitikimo metu autorius 
skaitė knygos ištraukas, dali-
nosi, ką buvo smagu prisimin-
ti, kokios to meto realijos ste-
bino, kaip istorija kartojasi ir 
kas niekad nesikeičia. Susirin-
kusieji domėjosi, kurios kny-
goje minėtos istorijos yra au-
tobiografinės, kas yra Pietinis, 
dalinosi asmeninėmis knygos 
skaitymo patirtimis. „Skaityti 
tarmiškai buvo sunku tik pir-
mus kelis puslapius“, – prisi-
pažino vienas žiūrovas. 

Rimantas Kmita sako: „Pi-
etinis yra visur!“, o mes ga-
lime tik patvirtinti: „Pietinis 
yra ir Birštone!“. Ačiū, kad 
atėjote, kartu juokėtės, klau-
sėtės, klausinėjote, kad kartu 
nuotaikingai keliavome laiko 
mašina! Šis susitikimas tikrai 
papildys smagiausių, šilčiau-
sių susitikimų prisiminimų 
bagažą. O kas dar neskaitėte 
knygos, kviečiame į bibliote-
ką paskaityti.

Projektą ,,Po žvaigždėtu 
vasaros dangum. Literatūri-
niai vakarai Birštone 2019 
m.” remia Lietuvos kultūros 
taryba, LR Kultūros minis-
terija ir Birštono savivaldy-
bė. 

Mototurizmo ralis „Ryterna Modul Moto-
tourism Rally 2019“ jau rugpjūčio 24 dieną! 

„ryterna modul Mototourism rally 2019“ –  kultūrinis, intelek-
tualus mototuristinis ralis, kurio metu dalyviai važiuoja motoci-
klais po Lietuvą, aplanko ir pažįsta įdomias Lietuvos vietoves, 
susitinka ir bendrauja su lankomų vietų bendruomenėmis ir už 
organizatorių pateiktų užduočių įvykdymą gauna taškus. užduo-
tys yra susijusios su Lietuvos istorija, architektūra, etnografiniu 
paveldu ir leidžia ralio dalyviams, vietiniams ir šalies svečiams, 
geriau pažinti Lietuvą bei nuotaikingai praleisti laiką. Komanda, 
surinkusi daugiausiai taškų, laimi.

Šįmet Mototurizmo ralis vyks 2019 m. rugpjūčio 24 d. pagrin-
dinė ralio tema – „Baltijos kelio 30-metis“

2019-08-24 programa:
8.00 val. Startas iš bet kurios Lietuvos vietos.
16.00–18.00 val. Masinis tūkstančio dalyvių iš visos Lietuvos 

finišas Birštono miesto centre.
17.30 val. Birštono savivaldybės merės sveikinimo žodis.
17.35 val. oficialus uNESCo atstovo žodis.
17.40 val. Baltijos kelio daina „Bunda jau Baltija“.
17.45 val. Muzikinės grupės „4FuN“ pasirodymas.
19.30 val. Apdovanojimai.
20.00 val. oficialios dalies pabaiga (dalyviai vyksta į kem-

pingą).
20.10 val. pabendravimas, nakvynė.
2019-08-25
12.00 val. Kempingo uždarymas.

Kauno regiono plėtros tarybos posėdyje aptarti regioninės 
politikos pokyčiai

stasė
AsipAvičiEnė

Šių metų rugpjūčio 20 
dieną, antradienį, Birštono 
kurhauze vyko pirmasis 
naujos sudėties Kauno 
regiono plėtros tarybos 
posėdis. Jame dalyvavo LR 
vidaus reikalų ministerijos, 
VšĮ „Investuok Lietuvoje“ 
atstovai, Kauno regiono 
savivaldybių merai, 
verslo, akademinės 
bendruomenės nariai, 
socialiniai partneriai.

Birštono savivaldybės me-
rė pasveikino susirinkusius 
kolegas į Birštoną ir po posė-
džio visus pakvietė aplankyti 
aukščiausią Lietuvoje apžval-
gos bokštą. 

Posėdį vedęs Lietuvos Res-
publikos skirtas asmuo Vytau-
tas Petružis pastebėjo, kad iš 
30 Kauno regiono plėtros ta-
rybos narių nedalyvauja 3. 

Tvirtinant darbotvarkę, be 
pagrindinių darbotvarkėje 
numatytų klausimų, nutarta 
svarstyti dar vieną papildomą, 
kurį pateikė VĮ Kauno plėtros 
agentūra.

Posėdžio pradžioje buvo 
pristatyti Kauno regiono plė-
tros tarybos nuostatai ir re-
glamentas.

Antras darbotvarkės klausi-
mas buvo dėl Kauno regiono 
plėtros tarybos pirmininko iš-
rinkimo ir įgaliojimų suteiki-
mo. Jonavos meras Mindau-
gas Sinkevičius į šias pareigas 
pasiūlė Birštono merę Nijolę 
Dirginčienę. Jos kandidatūrai 
buvo pritarta vienbalsiai. 

„Dėkoju kolegoms ir visai 
tarybai už pasitikėjimą. Tai 
yra didžiulė atsakomybė ir 
įpareigojimas man. Manau, 
kad bendrai dirbdami galime 
daug nuveikti tobulindami 
regionų plėtros tarybų darbą. 
Laukia reformų metas. Lin-
kiu visiems būti aktyviems 
ir ryžtingai spręsti Kauno re-
giono problemas ir iššūkius. 
Laikas keisti požiūrį, laikas 
kartu spręsti visam regionui 
svarbius klausimus – pirma-
sis iš jų galėtų būti bendra 
viešojo transporto sistema, 
bendras viešojo transporto bi-
lietas Kauno regione. Galbūt 
ateityje galėtume inicijuoti 
ir nemokamą bendrą trans-
porto bilietą“, – sakė N. Dir-
ginčienė. 

Išrinkta Kauno regiono plė-
tros tarybos pirmininkė N. 
Dirginčienė savo pavaduoto-
ju pasiūlė Kaišiadorių rajono 
merą Vytenį Tomkų, kurio 
kandidatūrai buvo pritarta 
bendru sutarimu.

LR vidaus reikalų minis-
terijos atstovė posėdžio da-
lyviams pristatė numatomus 
regioninės politikos sistemos 
pokyčius po 2020 metų, ren-
giamą naują regioninės plė-
tros įstatymą. VšĮ „Investuok 
Lietuvoje“ atstovai prista-
tė miesto inžinerinės infras-
truktūros, svarbios verslui, 
finansavimo galimybes. Ta-
ryba išrinko Kauno regiono 
atstovus į Europos Sąjungos 
regionų komitetą, į Europos 
Tarybos vietos ir regionų val-
džių kongresą. Posėdyje ap-
tarti ir Kauno regiono plėtros 
plano iki 2020 m. pakeitimai 

bei Kauno regiono projektai: 
„Miestų kompleksinė plėtra“, 
„Vietinių kelių vystymas“, 
„Pėsčiųjų ir dviračių takų re-
konstrukcija ir plėtra“, „Ne-
formaliojo švietimo infras-
truktūros tobulinimas“. 

Taryba išrinko Kauno regi-
ono atstovus į Europos Sąjun-
gos regionų komitetą, į Euro-
pos Tarybos vietos ir regionų 
valdžių kongresą. 

Kauno regiono plėtros ta-

ryba jungia 8 savivaldybes, 
savo narių skaičiumi ji yra 
didžiausia Lietuvoje. Kitas 
regiono tarybos posėdis nu-
matytas Jonavoje, rugsėjo 
pabaigoje. 

Visi Kauno regiono plėtros 
tarybos posėdžio dalyviai ap-
silankė Birštono apžvalgos 
bokšte, kuriame šeštadienį 
neoficialiai lankėsi ir LR pre-
zidentas Gitanas Nausėda su 
žmona.
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laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

Baltarusija kalio trąšų eksportą pirmąjį 
pusmetį padidino 1,4 proc.
Baltarusija kalio trąšų eksportą, kurio dalį nukreipia per 
Klaipėdos uostą, pirmąjį pusmetį, palyginti tuo pačiu 
laikotarpiu pernai, padidino 1,4 proc. iki 3,39 mln. tonų 
veikliosios medžiagos. Beveik visas šis kiekis išgabentas už 
NVS ribų.

Sankt peterburge per gaisrą kruiziniame 
laive žuvo žmogus
Sankt peterburge per gaisrą motorlaivyje „piotras 
čaikovskis“ žuvo žmogus. gaisras kilo pirmajame keturių 
denių laivo „piotras čaikovskis“ denyje. iš laivo buvo 
evakuoti 240 keleivių ir 80 įgulos narių. gaisrą gesino 61 
žmogus ir 14 technikos vienetų.

REKLAMA

Dovilė Goštautaitė
treniruoklių salės trenerė

Kontaktai:  
gostautaitedov@gmail.com

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

Tai labai efektyvus, bet 
techniškai sudėtingiausias 
pratimas galinei šlaunies da-
liai. Norint, kad šis pratimas 
duotų naudos, o ne žalotų, 
būtina preciziška atlikimo 
technika ir jos išmanymas. 
„Mano patirtis rodo, kad 
dauguma nesupranta, ką jie 
šio pratimo metu turi dary-
ti, o visų judesio subtilybių 
išmokyti kartais neužtenka 
ir valandos“, – priduria Do-
vilė ir kviečia mokytis šio 
pratimo. 

Iš pradžių reikėtų išmok-
ti taisyklingos laikysenos be 
jokios apkrovos – pasilenkti 
ir išsitiesti nelenkiant nuga-

Štangos trauka 
tiesiomis 
kojomis

POzIcIJA. paimkite svorį (girą). rankos šlaunų išorinėje pusėje 
(jeigu darbinis įrankis štanga). pėdos pečių plotyje. nugara vi-
so judesio metu turi likti tiesi. mentės suvestos atgal, krūtinė ir 
smakras pakelti, keliai vos vos sulenkti. 

ATLIKIMAS. laikydami svorį kuo arčiau kūno, nugarą tiesią, 
įkvėpdami lenkitės žemyn, kol pajusite tempimą galinėje šlau-
nų dalyje. Tada iškvėpdami stokitės į viršų, tik negrįžkite į visiškai 
vertikalią padėtį, nes tai apkrauna apatinę stuburo dalį. kartokite 
judesį. Pakartojimų skaičius 3x12.

ros, lenkiantis tik per klubus. 
Kitas etapas – pasilenkimai ir 
išsitiesimai su nedideliu svo-
riu, pavyzdžiui, su svarsčiu 
ar svareliu.

Pagrindinės klaidos
Daugeliui sunku išlaiky-

ti tiesią nugarą. Skirtingiems 
žmonėms nugara linksta skir-
tingose vietose, o tai gali 
sukelti stuburo traumą. Di-
džiausia žala kūnui, kai nu-
gara linksta apatinėje dalyje 
ties juosmeniu. Kai nugara 
linksta viršutinėje dalyje, ne-
pakankamai aktyviai dirba 
mentės (jos nesugeba išlaikyti 
svorio). Tad reikia išsiaiškinti 
silpnąsias vietas ir jas stiprin-
ti, aktyvuoti.
Pratimo metu negalima 

užlaužti sprando. Galva turi 
būti neutralioje padėtyje, pra-
tęsti natūralią stuburo liniją.
Kita dažna klaida – į 

priekį linkstantys keliai. 
Blauzdikauliai turėtų būti 
kiek įmanoma vertikalioje 
padėtyje. Kai judesio metu 
keliai linksta į priekį, ima 
dominuoti kelių lenkiama-
sis judesys ir pratimas jau 
virsta daugiau pritūpimu 
nei trauka.
Taip pat labai svarbu 

keliamą svorį laikyti kuo ar-
čiau kūno (svoris viso jude-
sio metu turi judėti palei pat 
kojas). Kuo svoris toliau nuo 
kūno, tuo jį sunkiau kelti, o 
pats judesys tampa ne tokiu 
naudingu, greičiau priešin-
gai – labiau žalojančiu.

Pats pratimo pavadinimas „trauka tiesiomis 
kojomis“ yra sąlygiškas, nes judesio metu ko-
jos per kelius turi būti šiek tiek sulenktos, an-
traip galima traumuoti kelius.


PASTABA. Šį pratimą ga-
lima atlikti tiek su štan-
ga, tiek su svarsčiu (gira) ar 
svarmenimis.

!

Birštono medžiai – „žaliasis rūbas“, kuriuo 
didžiuojamės ir puoselėjame
Birštonas iš kitų miestų 
visuomet išsiskyrė medžių 
gausa, dar ankstesniais 
laikais mieste augo tiek 
medžių, jog kiekvienam 
birštoniečiui teko po vieną. 

Tai patvirtino ir prieš de-
šimt metų darytos inventori-
zacijos duomenys. Visuomet 
vyravo vidutinio amžiaus 
– beveik nebuvo jaunų me-
džių. Džiugu, kad pavyko iš 
dalies pasikeisti: kiekvienais 
metais buvo sodinami jauni, 
nauji augalai ir dabar jau ga-
lima drąsiai teigti, kad dalyje 
kurorto auga tinkama pamai-
na seniesiems medžiams. Šie 
darbai bus vykdomi ir ateity-
je, tačiau, atsižvelgiant į pasi-
keitusias klimato sąlygas, nuo 
šiol jaunus medžius planuoja-
ma sodinti rudeniop, kadangi 
pavasariai yra labai karšti ir 
sausringi. Birštone inventori-
zuojamų miesto medžių dar-
bai jau netrukus bus baigti ir 
galėsime pasidžiaugti sume-

dėjusių augalų būklės galuti-
niais rezultatais.

Pavyzdžiui, jaunos liepai-
tės, pasodintos prie Vytauto 
paminklo, yra tik genimos, 
siekiant suformuoti rūšiai bū-
dingą lają. Dar anksčiau buvo 
teikiamas siūlymas minimas 
liepaites išpjauti ir atsodinti 
jaunus, sveikus medžius, ka-
dangi dabar esanti padėtis nė-
ra priimtina: medžiai ligoti, 
nestabilūs, juose daug sausų 
šakų – šie medžiai, kaip mies-
to želdiniai, yra nebetinkami, 
nes neturi nei gausios lapijos, 
užtikrinančios aplinkos oro 
valymą, nei estetinio vaizdo. 
Mieste po truputį išpjauna-
mos Duglaso pocūgės, ku-
rios masiškai serga snieginiu 
spygliakričiu ir dėl šios prie-
žasties miesto želdynuose yra 
nepriimtinos.

Kad nesusidarytų nuomonė, 
jog medžiai tik kertami ar nu-
matomi kirsti, norime praneš-
ti, kad seni, vertingi medžiai 

yra tvarkomi, pasitelkiant ar-
boristus ir kiekvienais metais 
tokių medžių mieste atsiran-
da vis daugiau. Tai labai im-
lus darbui procesas, kadangi 
vieno didelio medžio sutvar-
kymas dažnai užtrunka visą 
darbo dieną: medžio laja yra 
praretinama, surišama lanks-
čiomis jungtimis. Visos šios 
priemonės užtikrina medžio 
stabilumą ir apsaugo nuo ne-
tikėtų ir pavojingų aplinkai 
lūžimų ar skilimų. Taip su-
tvarkytas medis, net ir lūžda-
mas, paprastai nepridaro di-
delių bėdų.

Taip pat šį rudenį ir žiemą 
numatoma iškirsti džiūstan-
čių pušų židinį 403 kvartalo 
antrame taksaciniame sklype, 
numatyti sanitariniai kirtimai 
miesto Centriniame parke. 
Medžių sodinimas planuo-
jamas Nemuno krantinėje, 
prie Kurhauzo ir kitose mies-
to vietose.

Kraštovaizdžio architektės 
A. Audzevičiūtės-Daubarienės 

informacija 

Agurkinė sriuba žiemai 
su perlinėmis kruopomis

Jeigu liko neužraugtų daržo ar šiltnamio 
agurkų, galite pasiruošti puikių atsargų žie-
mai su kruopomis.

Reikės: 2,5 kg agurkų, 1 kg morkų, 1 kg 
svogūnų, 1 kg luptų pomidorų, 0,8 kg per-
linių kruopų, 200 ml 9 proc. acto, 3 valg. 
šaukštų druskos, 300 g cukraus, 200 ml 
aliejaus ir pagal skonį pipirų.

Perlines kruopas išvirkite. Galite iš vakaro 
gerai išplauti po tekančiu vandeniu, suberti į 
puodą storu dugnu, tada užpilti vandeniu, kad 
apsemtų per kokius 2 pirštus, viską užvirti. Po 
to apvynioti visą puodą pledu, kad ilgiau lai-
kytųsi šiluma. Rytą kruopos būna išvirusios. 
Arba galite virti ir kaip esate įpratusios.

Svogūnus supjaustykite kubeliais, morkas 

sutarkuokite, pakepinkite aliejuje. 
Dėkite kubeliais supjaustytus agurkus, po-

midorus, virtas perlines kruopas, druską, cu-
krų, pipirus ir pilkite actą. Kai užvirs, troš-
kinkite viską maždaug pusvalandį, vis pa-
maišydamos.

Išvirusį troškinį supilstykite į iškaitintus 
stiklainius ir uždarykite dezinfekuotais dang-
teliais. Viską šiltai apdenkite ir palikite visiš-
kai atvėsti.

Labai gardu ir taip, bet galite išsivirti ir sriu-
bą. Tereikia iškratyti stiklainio turinį į verdantį 
vandenį ir užkaitinti. 
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Tel. 8 604 80752 
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 24 d. 19:00 val. Pa-
žaislio muzikos festivalis pristato 
„Vidurio Europos ritmai ir melodi-
jos“. Vieta: Birštono kurhauzas 

Rugpjūčio 24 d. 18:00 val. De-
gustacinė vakarienė „Vytautas 
mineral SPA“ restorane „Moon“. 

pentagonas nutraukė 1 mlrd. dolerių vertės 
priešraketinės gynybos sutartį
jAV gynybos departamentas paskelbė, kad dėl Boeing 
projektavimo problemų nutraukia milijardo dolerių vertės 
balistinių raketų naikinimo sistemos kūrimo programą.  Ši 
antžeminė sistema turėjo būti skirta apsaugoti jungtines 
Valstijas nuo ilgojo nuotolio balistinių raketų atakų.  

Dėl vėjo virto medžiai, 15 tūkst. vartotojų buvo 
sutrikęs elektros tiekimas
Trečiadienį ugniagesiai 22 kartus vyko šalinti vėjo 
nuverstų medžių, elektros tiekimas buvo sutrikęs 
15 tūkst. vartotojų. Hidrometeorologijos tarnybos 
duomenimis, po vėjuoto ir lietingo trečiadienio vyraus 
ramūs ir saulėti orai be lietaus.

Vieta: Vytautas Mineral SPA 

Rugpjūčio 24 d. 15:00 val. Turas 
„Grožėkitės Birštonu, važiuojant 
elektromobiliu“. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Rugpjūčio 25 d. 20:00 val. Kino 
filmų vakaras. Vieta: Eglės sa-
natorija 

Rugpjūčio 26 d. 15:00 val. Turas 

Naujose aikštelėse Birštone – ir konteineriai su užraktais 
Prie Birštono daugiabučių 
jau baigiamos įrengti 
naujos požeminių 
konteinerių aikštelės. 
Kiekvienoje jų yra po 
penkis konteinerius, 
skirtus mišrioms 
komunalinėms atliekoms, 
plastiko ir metalo pakuotei 
bei atliekoms, popieriaus 
ir kartono pakuotei bei 
atliekoms, stiklo pakuotei 
ir atliekoms bei maisto 
atliekoms.  

Dar viena naujovė naujo-
se aikštelėse – rakinami miš-
rių atliekų konteineriai. Juos 
bus galima atidaryti tik pasi-
naudojant identifikaciniu rak-
tu. Toks raktas bus atsiųstas 
paštu asmeniškai kiekvienam 
rinkliavos mokėtojui.  

Kiekvienas rinkliavos mo-
kėtojas nemokamai gaus po 
vieną identifikacinį raktą. Pa-
metus šį raktą ar norint įsigyti 
papildomą tą bus galima pa-
daryti Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centre. Vieno papil-
domo rakto kaina - 5 eurai.  

„Identifikacinis raktas yra 
skirtas atrakinti mišrių atliekų 
konteinerį. Šiuo raktu galima 
atrakinti bet kurioje Birštono 
aikštelėje esantį konteinerį, 
tad gyventojai patys gali pasi-
rinkti, į kurią požeminių kon-
teinerių aikštelę jiems nešti 
atliekas – nebus jokių apri-
bojimų“, - sakė Alytaus regi-

ono atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) Rinkliavos admi-
nistravimo padalinio vadovas 
Povilas Turčinavičius. 

Anot jo, Birštono savival-
dybė yra pirmoji iš Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo 
sistemą kuriančių 
savivaldybių, pasi-
rinkusi naujausios 
kartos požeminius 
konteinerius su už-
raktais. 

„Tai – ilgalaikė 
investicija į koky-
biškai aukštesnį 
atliekų tvarkymo 
lygį. Identifika-
ciniais užraktais  
besinaudojantys 
gyventojai atsa-
kingiau tvarko ir 
rūšiuoja atliekas“, 
- įsitikinęs P. Tur-
činavičius. 

O įrengus nau-
jas aikšteles atsiranda ir nau-
jos galimybės rūšiuoti, mat 

šiose aikštelėse yra vienu 
konteineriu daugiau nei iki 
šiol. Jis skirtas maisto atlie-
koms.  

„Maisto atliekų rūšiavi-
mas – jau įsibėgėjantis pro-
cesas. Jas atskirai jau renka 

Lazdijų, Prienų miestų dau-
giabučių gyventojai. Naujos 
aikštelės su atskirais kontei-
neriais maisto atliekoms pra-
dedamos įrenginėti Alytaus 
mieste. Individualių namų 
gyventojai maisto atliekas 
pradėjo rūšiuoti beveik prieš 
metus“, – pasakojo ARATC 
Rūšiavimo centrų veiklos 
organizavimo padalinio Eks-
ploatavimo inžinierė - padali-
nio vadovo pavaduotoja Rasa 
Opolskienė. 

Anot jos, kai kurie gyven-
tojai dar turi nepagrįstų bai-
mių dėl atskiro maisto atliekų 

Mielos moterys, kviečiame  
NEMOKAMAI pasitikrinti krūtis! 

prevencinio projekto prieš krūties vėžį „Nedelsk“ „rožinio 
kaspino“ autobusėlis 

š. m. rugpjūčio 28 d. (trečiadienį) nuo 9 iki 18 val. at-
vyksta į Birštono PSPc (Jaunimo g. 8, Birštonas). Pie-
tūs 12–13 val. 

išankstinė registracija tel. 8 613 10 356.
Moterų krūtys bus tikrinamos echoskopu.
DĖMESio! Krūties vėžys – dažniausia moterų onkologinė 

liga Lietuvoje. pasinaudokite galimybe greitai ir nemoka-
mai pasitikrinti krūtis.

patikrų organizatorė – Birštono savivaldybės gydytoja E. 
grinevičienė. projektas finansuojamas Birštono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios progra-
mos lėšomis. 

surinkimo, nuogąstaudami, 
kad atskirai surinktos maisto 
atliekos skleis blogą kvapą ar 

sukels kitokių proble-
mų. „Daugiausia pro-
blemų kyla, kai mais-
to atliekos yra išmeta-
mos kartu su kitomis 
atliekomis, o įvairios 
baimės labiausia susi-
jusios su nenoru daryti 
ką nors naujo – pradė-
jusieji rūšiuoti maisto 
atliekas įsitikina, kad 
tai nėra nei sudėtin-
ga, nei sukelia kokių 
nors papildomų nepa-
togumų“, - kalbėjo R. 
Opolskienė. 

Ji  priminė, jog 
ARATC ne tik teikia 
visokeriopą informa-

ciją ir konsultacijas rūšiavi-
mo klausimais, bet ir nuolat 
kontroliuoja, kaip rūšiuo-
jamos atliekos – rūšiavimo 
konteineriuose aptikus ne-
tinkamas atliekas jie neištuš-
tinami.  

„Švara aplink labiausia pri-
klauso nuo kiekvieno iš mū-
sų elgesio. Tad visas atliekas, 
kurias patys pagaminame, 
patys pirmiausia ir turime su-
tvarkyti. Juolab, kad visos są-
lygos tam yra – belieka jomis 
tinkamai ir atsakingai naudo-
tis“, - ragino ARATC atstovė 
R. Opolskienė. 

„Grožėkitės Birštonu, važiuojant 
elektromobiliu“. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Rugpjūčio 26 d. 16:00 val. Kinezi-
terapija nėščiosioms. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Rugpjūčio 26 d. 17:00 val. Veiks-
minga ir efektyvi treniruotė van-
denyje. Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 26 d. 20:00 val. Kino 
filmų vakaras.. Vieta: Eglės sa-
natorija 

Rugpjūčio 26 d. 17:00 val. Spor-
tinis renginys. Draugiškos šach-
matų varžybos. Vieta: Eglės sa-
natorija 

Rugpjūčio 27 d. 15:00 val. Turas 
„Grožėkitės Birštonu, važiuojant 
elektromobiliu“. Vieta: Eglės 

sanatorija 

Rugpjūčio 27 d. 17:00 val. „Gyms-
tick treniruotė“. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Rugpjūčio 27 d. 16:00 val. TRX 
funkcinė treniruotė su diržais. 
Vieta: Eglės sanatorija 

Rugpjūčio 27 d. 14:00 val. Sporti-
nis užsėmimas lauke. Vieta: Eglės 

sanatorija 

Rugpjūčio 28 d. 10:00 val. Vaikų 
socializacijos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programa „Knyga – tiltas 
per laiką ir erdves“. Vieta: Biršto-
no viešoji biblioteka 

Rugpjūčio 28 d. 15:00 val. Turas 
„Grožėkitės Birštonu, važiuojant 
elektromobiliu“. Vieta: Eglės 
sanatorija 

Birštono kurorte įrengta 17 naujų aikštelių su požeminiais konteineriais. 

Mišrių atliekų konteineriai nuo 
šiol – su specialiais užraktais. 

 Identifikacinį raktą kiekvienas rinkliavos mokėtojas gaus nemokamai.  
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Tv progrAmA

redakcija už galimus Tv programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, rugpjūčio �4 d. Sekmadienis, rugpjūčio �� d. Pirmadienis, rugpjūčio �� d. Antradienis, rugpjūčio �� d.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Beatos virtuvė 
(kart.) 2/2 07:00 Šventadienio min-
tys (kart.) 26/31 07:30 Klausimėlis.
lt (kart.) 17/27 08:00 Gyventi kai-
me gera. Veikime kartu (kart.) 1/12 
08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmic-
kaite (kart.) 10/16 09:00 Brolių 
Grimų pasakos (kart.) 51 10:00 
Gustavo enciklopedija (kart.) 
20/25 10:30 lietuvos tūkstantme-
čio vaikai (kart.) 11/15 11:30 Mūsų 
gyvūnai (kart.) 4/36 12:00 Mėlynoji 
planeta 2 (kart.) 2/5 12:55 Šokiai 
laukinėje gamtoje (kart.) 2 13:50 
Mis Marpl (kart.) 15:28 Loterija 
“Keno loto” 1857 15:30 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą) 528 
15:45 Istorijos detektyvai (kart.) 
6/34 16:30 Neužmiršti 1/9 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 518 18:00 
Duokim garo! (kart.) 18/15 19:30 
Savaitė 317 20:25 Loterijos “Keno 
loto” ir “Jėga” 245 20:30 pano-
rama 1846 20:52 Sportas. Orai 
518 21:00 Savaitė su “Dviračio 
žiniomis” 7 21:30 Bloga mergaitė 
1 22:00 Bloga mergaitė 2 22:30 
Karštos gaudynės (kart.) 

TV3
01:45 aš - robotas (kart.) (I, Ro-
bot, 2004)  03:40 Žudymo žai-
dimai (kart.) (assassination Ga-
mes, 2011) 06:15 televitrina 36 
06:30 elena iš avaloro (kart.) 1/10 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta 
1/2 07:30 aladinas 1/115 08:00 
elena iš avaloro 1/11 08:30 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/111 09:00 
Simpsonai 12/20 09:30 Ūkio šefas 
1/13 10:00 Keliauk išmaniai 1/9 
10:30 Bibliotekininkai 4/8 11:30  
Krepšinis: Kontrolinės vyrų krep-
šinio rungtynės. lietuva – angola 
8 13:30 Sužvejok dingusią žuvį 
(Kdyby byly ryby, 2014)  15:40 
Čihuahua iš Beverli Hilso (Beverly 
Hills Chihuahua, 2008)  17:25 Už 
Kaukazo 1/4 18:30  tV3 žinios 
237 19:22 tV3 sportas 1 19:27  
tV3 orai 237 19:30 Greitis 2: lai-
vo užgrobimas (Speed 2: Cruise 
Control, 1997)  22:00 parkeris 

06:40 tomas ir Džeris 94 06:50 
tomas ir Džeris 95 07:00 Tomas 
ir Džeris 96 07:10 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 7 07:25 Broliai 
meškinai. Nuotykių ieškotojai 8 
07:40 Monstrai prieš ateivius 12 
08:10 Riterių princesė Nela 18 
08:40 tomo ir Džerio pasakos 9 
09:10 Ogis ir tarakonai 4 09:20 
Ogis ir tarakonai 5 09:30 Ogis ir 
tarakonai 6 09:40 Romos gladi-
atorių nuotykiai 11:35 troškimų 
akmuo (Shorts, 2009)  13:25 Vyrai 
juodais drabužiais 2 15:10 17:20 
Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 Žmogus iš 
plieno  22:25 Čapis

06:30 lengvoji atletika: pasaulio 
rąsto kėlimo čempionatas 07:30 
Džiunglių princesė Šina 34 08:30 
Tauro ragas 09:00 Geriau vėliau, 
negu niekada 7 10:00 augintinių 
talentų šou 3 10:30 Rykliai. Ne 
vien tik grobuonys 11:40 Ekstre-
malūs išbandymai 10 12:10 Spor-
tas: Būk ekstremalas 18 12:40 
Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 
atgal 10 13:40 policijos akademi-
ja 24 14:40 ekstrasensų mūšis 6 
17:00 Muchtaras. Naujas pėdsa-
kas 23 18:00 Nusikaltimų miestas 
19 18:30 pavojingi kaimynai 2 

19:30 Šuo 19 20:45 Šuo 20 21:50 
Juodasis sąrašas 11 22:50 Karo 
vilkai. likvidatoriai VI 10 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Kauno “Hanza 
dienos 2019” (kart.) 1 06:50 Džia-
zo muzikos vakaras (kart.) 280 
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis (kart.) 23/16 07:45 
Kultūrų kryžkelė. Menora (kart.) 
29/16 08:00 Kultūrų kryžkelė. 
trembita (kart.) 26/19 08:15 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
(kart.) 17/24 08:30 Mažesnieji 
broliai. pranciškonų kelias lie-
tuvoje (kart.) 12 09:00 Vilniečiai 
(kart.) 3 09:30 euromaxx (kart.) 
204 10:00 Nežinoma Čekijos lie-
tuva 5 10:30 atspindžiai. paveldo 
kolekcija (kart.) 2/17 11:00 Septy-
nios Kauno dienos (kart.) 10/12 
11:30 linija, spalva, forma (kart.) 
5/23 12:00 lietuva mūsų lūpose 
(kart.) 3/8 12:30 Neribotos žmo-
gaus galimybės (kart.) 6 13:00 
Stop juosta (kart.) 3/10 13:30 “Eu-
rovizija 2019”. Nacionalinė atran-
ka (kart.) 4 15:30 Saros muzika. 
Šiuolaikinė klasika (kart.) 3 15:40 
Šventadienio mintys (kart.) 26/31 
16:05 aRtS21. Meno ir kultūros 
žurnalas (kart.) 204 16:35 Mokslo 
sriuba (kart.) 5/24 17:05 Vartotojų 
kontrolė (kart.) 7 18:00 Kultūrin-
gai su Nomeda (kart.) 1/25 18:45 
Istorijos perimetrai (kart.) 1 19:40 
Dauntono abatija 5/4 20:30 pa-
norama 304 20:52 Sportas. Orai 
304 21:00 Vyro žudikė. Nekaltoji. 
Šešėlis 1  23:15 Vilniaus festiva-
lis 2019 1 

TV6
06:30 Jokių kliūčių! (kart.) 1/107 
07:30 aliaskos geležinkeliai (kart.) 
1/104 08:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai 28/2803 
09:00 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai 28/2804 09:30 
Vienam gale kablys 20/34 10:00 
Sandėlių karai (kart.) 6/9 10:30 
Sandėlių karai (kart.) 6/10 11:00 
Didieji senovės statiniai (kart.) 
2/202 12:00 Jokių kliūčių! 1/108 
13:00 Didieji senovės statiniai 
2/203 14:05 Išlikimas 26/4 15:00 
aliaskos geležinkeliai 1/105 16:00 
Iš peties 8/2 17:00 Sandėlių karai 
6/11 17:30 Sandėlių karai 6/12 
18:00 amerikos dievaitis 16/13 
20:00 Gero vakaro šou 5/29 21:00 
Žinios 237 21:50 Sportas 1 21:58 
Orai 237 22:00 Nakties tOp. 
Vasara 3/12 22:30 aukščiausia 
pavara 22/1 

05:20 Žmogus be praeities 06:20 
pasaulis iš viršaus 06:40 Kitoks 
pokalbis 07:03 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 Glucha-
riovas 2/40 08:30 Kaimo akade-
mija 09:00 Neprijaukinti 09:30 
Grilio skanėstai 10:00 Šiandien 
kimba 11:00 laikykitės ten po-
kalbiai 12:00 Detektyvas Linlis 
14:00 Ragana 1/3 15:00 Ragana 
1/4 16:00 Žinios 16:30 Krepšinio 
pasaulyje su Vidu Mačiuliu 17:00 
laikykitės ten pokalbiai 18:00 Ži-
nios 18:30 Vasara tiesiogiai su D. 
Žeimyte 19:00 Šauliai. tėvynės la-
bui 20:00 Žinios 20:30 Šviesoforas 
1/47 21:00 Šviesoforas 1/48 21:30 
Nusikaltimas ir bausmė 22:30 Ži-
nios 23:00 laikykitės ten pokalbiai 
tV1 tV1 00:20 Begėdis 8 01:25 
Visiškai slaptai (top Secret!, 1984)  
02:55 Šaunusis kapitonas. Gyve-
nimas be taisyklių

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:02 labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (kart.) 315 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
(kart.) 8/20 11:10 Komisaras Rek-
sas (kart.) 7 12:00 Beatos virtuvė 
(kart.) 2/7 13:00 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/122 13:58 Loterija “Keno 
loto” 1858 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai 1083 14:20 laba diena, lie-
tuva 1747 15:00 Žinios. Orai 1130 
15:10 laba diena, lietuva 1747 
16:00 Žinios. Sportas. Orai 552 
16:15 laba diena, lietuva 1747 
16:35 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 46 16:40 
ponių rojus 135 17:20 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietu-
vas (kart.) 96 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 519 18:00 tV žaidimas 
“Kas ir kodėl?” (kart.) 4/191 18:30 
Klauskite daktaro (kart.) 4/124 
19:30 Vartotojų kontrolė 2/1 20:25 
loterija “Keno loto” 1859 20:30 
panorama 1847 21:00 Dienos te-
ma 245 21:20 Sportas. Orai 519 
21:29 loterija “Jėga” 1322 21:30 
lRt forumas 6/1 22:30 Dviračio 
žinios 3/29 23:00 Kostiumuotieji 
5/14 23:45 Komisaras Reksas 
(kart.) 7 

TV3
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilė-
liai 3/49 06:55 Simpsonai (kart.) 
23/17 07:25 Simpsonai (kart.) 
23/18 07:55 Ūkio šefas (kart.) 
1/13 08:20 Maisto kelias (kart.) 2/9 
08:55 Meilės sūkuryje 3134 10:00 
Nuo meilės nepabėgsi 1/9 11:00 
Nuo meilės nepabėgsi 1/10 12:00 
Svotai 4 13:00 pažadėtoji 7/1998 
13:30 pažadėtoji 7/1999 14:00 
pažadėtoji 7/2000 14:30 pažadė-
toji 7/2001 15:00 Simpsonai 23/19 
15:30 Simpsonai 23/20 16:00 tV3 
žinios 169 16:25 tV3 orai 169 
16:30 tV pagalba 13/50 18:30 
tV3 žinios 238 19:27 tV3 orai 238 
19:30 atsargiai! Merginos 4/86 
20:00 atsargiai! Merginos 4/87 
20:30 Kam ta meilė? 2/31 21:00 
tV3 vakaro žinios 135 21:57 tV3 
orai 135 22:00 Visu greičiu pirmyn 
(À fond, 2016)  23:50 Įrodytas ne-
kaltumas 1/1 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 97 07:40 
tomas ir Džeris 98 07:50 Tomas ir 
Džeris 99 08:00 Volkeris, teksaso 
reindžeris 154 08:55 Volkeris, tek-
saso reindžeris 155 09:50 Mirtis 
rojuje 8 10:55 Kandisė Renuar 7 
12:00 Neklausk meilės vardo 114 
12:30 Neklausk meilės vardo 115 
13:00 paskolinta meilė 27 14:00 
Našlaitės 59 15:00 Svajoklė 59 
16:00 labas vakaras, lietuva 
17:30 Bjaurusis ančiukas Niujor-
ke 20 18:30 Žinios 19:20 Spor-
tas 19:27 Orai 19:30 KK2 20:00 
Nuo... Iki... 20:30 Valanda su Rūta 
21:30 Žinios 22:20 Sportas 22:27 
Orai 22:28 telefoninė loterija 1634 
22:30 O, ne! O, taip!

06:30 Mentalistas 20 07:25 pra-
garo virtuvė 6 08:20 Sudaužytų 
žibintų gatvės 37 09:20 Teisin-
gumo agentai 40 10:20 Kobra 11 
11:20 ekstrasensų mūšis 5 13:50 
pragaro virtuvė 7 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 38 15:55 Teisin-
gumo agentai 1 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 12 18:30 Mentalis-
tas 21 19:30 akloji zona 15 20:30 
Kvailiai šėlsta 19 21:00 Bet kokia 

kaina (Hell or High Water, 2016)  
23:00 Saldus kerštas

 
00:45 Be abejo, turbūt (kart.) (Defi-
nitely, Maybe, 2008)  02:35 Emilija 
iš laisvės alėjos (kart.) 1  04:35 At-
spindžiai. paveldo kolekcija (kart.) 
2/17 05:05 Vartotojų kontrolė 
(kart.) 7 06:00 Lietuvos Respu-
blikos himnas (kart.) 1 06:05 Klai-
pėdos pilies džiazo festivalis 2019 
(kart.) 3 07:05 Mokslo sriuba (kart.) 
5/10 07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 
42 07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.) 48 07:55 leksė ir lotė 
– šauniosios detektyvės dvynukės 
(kart.) 1/23 08:20 Neribotos žmo-
gaus galimybės (kart.) 6 08:45 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje (kart.) 19 
09:15 labas rytas, lietuva 1392 
12:15 Savaitė (kart.) 317 13:10 
Istorijos detektyvai (kart.) 9 14:00 
Dauntono abatija (kart.) 5/3 14:50 
Dauntono abatija (kart.) 5/4 15:40 
Detektyvė Miretė (kart.) 43 15:50 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 
49 16:05 leksė ir lotė – šaunio-
sios detektyvės dvynukės 1/24 
16:30 laba diena, lietuva 1747 
18:00 Mokslo ekspresas (kart.) 
78 18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi (kart.) 6 19:00 Klausimėlis.
lt (kart.) 17/1 19:15 Nenuspėjama 
Šiaurės Korėja. anuomet ir dabar 
20:10 Kultūros diena 1/228 20:30 
panorama 305 21:00 Dienos tema 
186 21:20 Sportas. Orai 305 21:30 
aš esi tu (kart.) (, 2006) 1  23:00 
paskui mažesnįjį brolį (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 10/1013 07:30 
Skorpionas (kart.) 3/5 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/52 09:00 Rezi-
dentai (kart.) 4/53 09:30 Topmo-
deliai (kart.) 21/10 10:30 Simp-
sonai 20/5 11:00 Simpsonai 20/6 
11:30 Univeras. Naujas bendrikas 
(kart.) 2/161 12:00 Univeras. Nau-
jas bendrikas (kart.) 2/162 12:30 Iš 
los andželo į Vegasą (kart.) 1/3 
13:00 Iš los andželo į Vegasą 
(kart.) 1/4 13:30 Gelbėtojai (kart.) 
3/1 14:30 televitrina 13 15:00 
Skorpionas 3/6 16:00 CSI krimi-
nalistai 10/1014 17:00 Univeras. 
Naujas bendrikas 2/163 17:30 
Univeras. Naujas bendrikas 2/164 
18:00 Iš los andželo į Vegasą 1/5 
18:30 Iš los andželo į Vegasą 1/6 
19:00 Gelbėtojai 3/2 20:00 Rezi-
dentai 4/54 20:30 Žinios 169 20:58 
Orai 44 21:00 Farai 12/21 22:00 
Naša Raša 2/23 22:30 Naša Raša 
2/24 23:00 Velnio ranka 

06:13 programa 06:14 tV parduo-
tuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu 07:00 Šiandien kim-
ba 08:00 Ant bangos 09:00 Laiky-
kitės ten su andriumi tapinu 10:00 
Rojus 11:05 laikykitės ten pokal-
biai 12:10 Bruto ir Neto 3/4 12:40 
Šviesoforas 1/43 13:10 Švieso-
foras 1/44 13:40 tV parduotuvė 
13:55 Mentų karai. Odesa 1/1 
15:00 laikykitės ten su andriumi 
Tapinu 16:00 Reporteris 16:48 
Sportas: Sportas 17:00 Men-
talistas 18:00 Reporteris 18:45 
Sportas: Sportas 18:53 Verslo 
genas 18:55 Šeimininkė 1/18 
20:00 Reporteris 20:48 Sportas: 
Sportas 21:00 Bruto ir Neto 3/6 
21:30 pamiršk mane 1/79 22:00 
pamiršk mane 2/1 22:30 Repor-
teris 23:20 Sportas: Sportas 23:27 
Verslo genas 23:30 laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:02 labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (kart.) 316 
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 
(kart.) 8/21 11:10 Komisaras Rek-
sas (kart.) 8 12:00 Stilius (kart.) 
24/1 13:00 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/130 13:58 Loterija “Keno 
loto” 1860 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai 1084 14:20 laba diena, lie-
tuva 1748 15:00 Žinios. Orai 1131 
15:10 laba diena, lietuva 1748 
16:00 Žinios. Sportas. Orai 553 
16:15 laba diena, lietuva 1748 
16:35 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 47 16:40 
ponių rojus 136 17:20 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietu-
vas (kart.) 97 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 520 18:00 tV žaidimas 
“Kas ir kodėl?” (kart.) 4/192 18:30 
Klauskite daktaro (kart.) 4/135 
19:30 (Ne)emigrantai 2/1 20:25 
loterija “Keno loto” 1861 20:30 
panorama 1848 21:00 Dienos 
tema 246 21:20 Sportas. Orai 520 
21:29 loterija “Jėga” 1323 21:30 
Nacionalinė ekspedicija 5/1 22:30 
Dviračio žinios 3/30 23:00 Kos-
tiumuotieji 5/15 23:45 Komisaras 
Reksas (kart.) 8 

TV3
06:10 televitrina 36 06:25 Žvaigž-
džių karai. Sukilėliai 3/50 06:55 
Simpsonai 23/19 07:25 Simpso-
nai 23/20 07:55 Atsargiai! Mer-
ginos 4/86 08:25 Atsargiai! Mer-
ginos 4/87 08:55 Meilės sūkuryje 
3135 10:00 Nuo meilės nepabėgsi 
1/11 11:00 Nuo meilės nepabėgsi 
1/12 12:00  Krepšinis: Kontrolinės 
vyrų krepšinio rungtynės. lietuva 
– Čekija. Kontrolinės vyrų krepši-
nio rungtynės. lietuva – Čekija 9 
14:00 pažadėtoji 7/2002 14:30 
pažadėtoji 7/2003 15:00 Simpso-
nai 23/21 15:30 Simpsonai 23/22 
16:00 tV3 žinios 170 16:25 tV3 
orai 170 16:30 tV pagalba 13/51 
18:30 tV3 žinios 239 19:22 tV3 
sportas 1 19:27 tV3 orai 239 
19:30 atsargiai! Merginos 4/88 
20:00 atsargiai! Merginos 4/89 
20:30 Kam ta meilė? 2/32 21:00 
tV3 vakaro žinios 136 21:52 tV3 
sportas 1 21:57 tV3 orai 136 
22:00 Apgaulinga aistra

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 100 07:40 
tomas ir Džeris 101 07:50 Tomas 
ir Džeris 102 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris 156 08:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris 157 09:50 
Mirtinas ginklas 1 10:50 Kandisė 
Renuar 8 12:00 Neklausk meilės 
vardo 116 12:30 Neklausk meilės 
vardo 117 13:00 paskolinta mei-
lė 28 14:00 Našlaitės 60 15:00 
Svajoklė 60 16:00 Labas vaka-
ras, lietuva 17:30 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke 21 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 
Valanda su Rūta 21:30 Žinios 
22:20 Sportas 22:27 Orai 22:30 
aš Žvaigždė

06:40 Mentalistas 21 07:35 pra-
garo virtuvė 7 08:30 Sudaužytų 
žibintų gatvės 38 09:30 Teisin-
gumo agentai 1 10:30 Kobra 12 
11:30 ekstrasensų mūšis 6 13:50 
pragaro virtuvė 8 14:50 Sudaužy-
tų žibintų gatvės 39 15:55 Teisin-
gumo agentai 2 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 13 18:30 Mentalis-

tas 22 19:30 akloji zona 16 20:30 
Kvailiai šėlsta 20 21:00 Apsuptyje 
2. tamsos teritorija (Under Siege 
II: Dark territory, 1995)  23:00 Bet 
kokia kaina 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis 2019 (kart.) 4 
06:55 ...formatas (kart.) 48 07:10 
linija, spalva, forma (kart.) 5/23 
07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 43 
07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.) 49 07:55 leksė ir lotė 
– šauniosios detektyvės dvynukės 
(kart.) 1/24 08:20 Nežinoma Če-
kijos lietuva (kart.) 5 08:45 Vie-
nuolynų kelias lietuvoje (kart.) 20 
09:15 labas rytas, lietuva 1393 
12:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.) 986 12:15 Gimę tą pačią 
dieną (kart.) 13 13:10 “Eurovizija 
2019”. Nacionalinė atranka (kart.) 
4 15:10 Saros muzika. Šiuolaikinė 
klasika (kart.) 3 15:25 ...formatas 
(kart.) 32 15:40 Detektyvė Miretė 
(kart.) 44 15:50 pašėlę Blinkio 
Bilo nuotykiai (kart.) 50 16:05 
leksė ir lotė – šauniosios detek-
tyvės dvynukės 1/25 16:30 Laba 
diena, lietuva 1748 18:00 Mokslo 
ekspresas (kart.) 79 18:15 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 7 
19:00 Klausimėlis.lt (kart.) 17/2 
19:15 Samurajus Vatikane (kart.) 
20:10 Kultūros diena 1/229 20:30 
panorama 306 21:00 Dienos te-
ma 187 21:20 Sportas. Orai 306 
21:30 Kalnų istorijos 4 23:00 Tur-
kiškai (kart.) 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 10/1014 07:30 
Skorpionas (kart.) 3/6 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/54 09:00 Nuo 
amato iki verslo (kart.) 5/14 09:30 
topmodeliai (kart.) 21/11 10:30 
Simpsonai 20/7 11:00 Simpsonai 
20/8 11:30 Univeras. Naujas ben-
drikas (kart.) 2/163 12:00 Unive-
ras. Naujas bendrikas (kart.) 2/164 
12:30 Iš los andželo į Vegasą 
(kart.) 1/5 13:00 Iš los andželo į 
Vegasą (kart.) 1/6 13:30 Gelbėto-
jai (kart.) 3/2 14:30 televitrina 13 
15:00 Skorpionas 3/7 16:00 CSI 
kriminalistai 10/1015 17:00 Uni-
veras. Naujas bendrikas 2/165 
17:30 Univeras. Naujas bendri-
kas 2/166 18:00 Iš los andželo į 
Vegasą 1/7 18:30 Iš los andželo 
į Vegasą 1/8 19:00 Gelbėtojai 
3/3 20:00 Rezidentai 4/55 20:30 
Žinios 170 20:58 Orai 45 21:00 
profesionalai (Killer elite, 2011)  
23:25 transporteris 2/206 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Kaimo akademija 
07:00 Gluchariovas 2/48 08:00 
Reporteris 08:50 Sportas: Sportas 
09:00 laikykitės ten su andriumi 
Tapinu 10:00 Rojus 11:05 Laiky-
kitės ten pokalbiai 12:10 Bruto ir 
Neto 3/5 12:40 Šviesoforas 1/45 
13:10 Šviesoforas 1/46 13:40 tV 
parduotuvė 13:55 Mentų karai. 
Odesa 1/2 15:00 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas: Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 17:00 Mentalistas 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas: 
Sportas 18:55 Šeimininkė 1/19 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas: 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
21:00 Bruto ir Neto 3/7 21:30 pa-
miršk mane 2/2 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas: Sportas 23:30 Lai-
kykitės 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
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06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:02 labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (kart.) 318 
10:25 Štutgarto kriminalinė po-
licija (kart.) 8/23 11:10 Komi-
saras Reksas (kart.) 10 12:00 
(Ne)emigrantai (kart.) 2/1 13:00 
Klauskite daktaro (kart.) 4/72 
13:58 loterija “Keno loto” 1864 
14:00 Žinios. Sportas. Orai 1086 
14:20 laba diena, lietuva 1750 
15:00 Žinios. Orai 1133 15:10 
laba diena, lietuva 1750 16:00 
Žinios. Sportas. Orai 555 16:15 
laba diena, lietuva 1750 16:35 
Šimtas. trumpos istorijos apie 
dvi lietuvas (kart.) 49 16:40 ponių 
rojus 138 17:20 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 
99 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
522 18:00 tV žaidimas “Kas ir 
kodėl?” (kart.) 4/194 18:30 Klaus-
kite daktaro (kart.) 4/107 19:30 
Daiktų istorijos 2/1 20:25 Loterija 
“Keno loto” 1865 20:30 panora-
ma 1850 21:00 Dienos tema 248 
21:20 Sportas. Orai 522 21:29 
loterija “Jėga” 1325 21:30 Gy-
venk be skolų 1 22:30 Dviračio 
žinios 3/32 23:00 Istorijos detek-
tyvai (kart.) 6/35 23:45 Komisaras 
Reksas (kart.) 10 

TV3
06:10 televitrina 36 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/110 06:55 
Simpsonai (kart.) 24/1 07:25 
Simpsonai (kart.) 24/2 07:55 
atsargiai! Merginos (kart.) 4/90 
08:25 atsargiai! Merginos (kart.) 
4/91 08:55 Meilės sūkuryje 3137 
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/15 
11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/16 
12:00 Svotai 6 13:00 pažadėtoji 
7/2008 13:30 pažadėtoji 7/2009 
14:00 pažadėtoji 7/2010 14:30 
pažadėtoji 7/2011 15:00 Simp-
sonai 24/3 15:30 Simpsonai 24/4 
16:00 tV3 žinios 172 16:25 tV3 
orai 172 16:30 tV pagalba 13/57 
18:30 tV3 žinios 241 19:27 tV3 
orai 241 19:30 Atsargiai! Mergi-
nos 4/92 20:00 Atsargiai! Mergi-
nos 4/93 20:30 Kam ta meilė? 
2/34 21:00 tV3 vakaro žinios 
138 21:57 tV3 orai 138 22:00 
Komando 23:50 Įrodytas nekal-
tumas 1/4 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
1032 07:30 tomas ir Džeris 106 
07:40 tomas ir Džeris 107 07:50 
tomas ir Džeris 108 08:00 Volke-
ris, teksaso reindžeris 160 08:55 
Volkeris, teksaso reindžeris 161 
09:50 Mirtinas ginklas 3 10:50 
Kandisė Renuar 10 12:00 Ne-
klausk meilės vardo 120 12:30 
Neklausk meilės vardo 121 13:00 
paskolinta meilė 30 14:00 Našlai-
tės 62 15:00 Svajoklė 62 16:00 
labas vakaras, lietuva 17:30 
Bjaurusis ančiukas Niujorke 23 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Valanda su 
Rūta 21:30 Žinios 22:20 Sportas 
22:27 Orai 22:30 Klasės susitiki-
mas. Berniukai sugrįžta!

00:50 akloji zona 17 01:35 Close-
down 06:40 Mentalistas 1 07:35 
pragaro virtuvė 9 08:30 Sudau-
žytų žibintų gatvės 40 09:30 Tei-
singumo agentai 3 10:30 Kobra 
14 11:30 ekstrasensų mūšis 5 
13:50 pragaro virtuvė 10 14:50 
Kijevo operatyvinė grupė 1 15:55 
teisingumo agentai 4 17:00 In-

fo diena 17:30 Kobra 15 18:30 
Mentalistas 2 19:30 Akloji zona 
18 20:30 Kvailiai šėlsta 2 21:00 
paskutinis reisas (Final Voyage, 
1999)  22:55 Gatvės riteris 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis 2019 (kart.) 
8 07:00 Stop juosta (kart.) 3/10 
07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 45 
07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.) 51 07:55 leksė ir lotė 
– šauniosios detektyvės dvynukės 
(kart.) 1/26 08:15 Į sveikatą! (kart.) 
1/18 08:45 Lietuvos mokslininkai 
(kart.) 2 09:15 labas rytas, lie-
tuva 1395 12:00 DW naujienos 
rusų kalba (kart.) 988 12:15 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai (kart.) 
11/11 13:10 Stambiu planu (kart.) 
45 14:00 paskui mažesnįjį brolį 
(kart.) 14:50 Kosminės Hubble 
kelionės (kart.) 15:40 Detektyvė 
Miretė (kart.) 46 15:50 pašėlę 
Blinkio Bilo nuotykiai (kart.) 52 
16:05 Šecherazada. Nepapasa-
kotos istorijos (kart.) 1 16:30 Laba 
diena, lietuva 1750 18:00 Mokslo 
ekspresas (kart.) 81 18:15 Gimi-
nės. Gyvenimas tęsiasi (kart.) 9 
19:00 Klausimėlis.lt (kart.) 17/4 
19:15 Gerard Depardieu: priimkit 
mane tokį, koks esu (kart.) 20:10 
Kultūros diena 1/231 20:30 pano-
rama 308 21:00 Dienos tema 189 
21:20 Sportas. Orai 308 21:30 
andromedos štamas (kart.) (the 
andromeda Strain, 1971)  23:35 
paliekant Neverlandą (kart.) 1 

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 CSI kri-
minalistai (kart.) 10/1016 07:30 
Skorpionas (kart.) 3/8 08:30 Re-
zidentai (kart.) 4/56 09:00 Vienam 
gale kablys (kart.) 20/34 09:30 
topmodeliai (kart.) 21/13 10:30 
Simpsonai 20/11 11:00 Simpso-
nai 20/12 11:30 Univeras. Nau-
jas bendrikas (kart.) 2/167 12:00 
Univeras. Naujas bendrikas (kart.) 
2/168 12:30 Iš los andželo į Ve-
gasą (kart.) 1/9 13:00 Iš los an-
dželo į Vegasą (kart.) 1/10 13:30 
Gelbėtojai (kart.) 3/4 14:30 Tele-
vitrina 13 15:00 Skorpionas 3/9 
16:00 CSI kriminalistai 10/1017 
17:00 Univeras. Naujas bendri-
kas 2/169 17:30 Univeras. Nau-
jas bendrikas 2/170 18:00 Iš los 
andželo į Vegasą 1/11 18:30 Iš 
los andželo į Vegasą 1/12 19:00 
Gelbėtojai 3/5 20:00 Rezidentai 
4/57 20:30 Žinios 172 20:58 Orai 
47 21:00 Nepriklausomybės die-
na (Independence Day, 1996)  
23:55 transporteris 2/208 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 
Gluchariovas 2/50 08:00 Reporte-
ris 08:50 Sportas: Sportas 09:00 
laikykitės ten su andriumi tapinu 
10:00 Rojus 11:05 Šeimininkė 1/9 
12:10 Bruto ir Neto 13:40 tV par-
duotuvė 13:55 Mentų karai. Ode-
sa 1/4 15:00 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas: Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 17:00 Mentalistas 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas: 
Sportas 18:55 Šeimininkė 1/21 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas: 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
21:00 Bruto ir Neto 3/9 21:30 pa-
miršk mane 2/6 22:00 pamiršk 
mane 2/7 22:30 Reporteris 23:20 
Sportas: Sportas 23:30 laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:02 labas rytas, 
Lietuva 09:20 Senis (kart.) 319 
10:25 Štutgarto kriminalinė poli-
cija (kart.) 8/24 11:10 Komisaras 
Reksas (kart.) 11 12:00 Gyveni-
mo spalvos (kart.) 1 13:00 Ypatin-
gas būrys (kart.) 1 13:58 Loterija 
“Keno loto” 1866 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai 1087 14:20 Laba 
diena, lietuva 1751 15:00 Žinios. 
Orai 1134 15:10 laba diena, lie-
tuva 1751 16:00 Žinios. Sportas. 
Orai 556 16:15 laba diena, lietu-
va 1751 16:35 Šimtas. trumpos 
istorijos apie dvi lietuvas (kart.) 
50 16:40 ponių rojus 139 17:20 
Šimtas. trumpos istorijos apie 
dvi lietuvas (kart.) 100 17:30 
Žinios. Sportas. Orai 523 18:00 
tV žaidimas “Kas ir kodėl?” 
(kart.) 4/195 18:30 Visi kalba 1 
19:30 Beatos virtuvė 3/1 20:25 
loterija “Keno loto” 1867 20:30 
panorama 1851 21:00 Dienos 
tema 249 21:20 Sportas. Orai 
523 21:29 loterija “Jėga” 1326 
21:30 auksinis protas 6/2 22:55 
Greiti ir įsiutę 7

TV3
06:10 televitrina 36 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/111 06:55 
Simpsonai (kart.) 24/3 07:25 
Simpsonai (kart.) 24/4 07:55 
atsargiai! Merginos (kart.) 4/92 
08:25 atsargiai! Merginos (kart.) 
4/93 08:55 aš matau tave 1/13 
10:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/17 
11:00 Nuo meilės nepabėgsi 1/18 
12:00 Svotai 7 13:00 pažadėtoji 
7/2012 14:00 pažadėtoji 7/2013 
14:30 pažadėtoji 7/2014 15:00 
Simpsonai 24/5 15:30 Simpsonai 
24/6 16:00 tV3 žinios 173 16:25 
tV3 orai 173 16:30 tV pagalba 
13/58 18:30 tV3 žinios 242 19:27 
tV3 orai 242 19:30 ledynmetis 3 
(Ice age: Dawn of the Dinosaurs, 
2009)  21:20 piršlybos 23:45 
lemtingas posūkis 6

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
1033 06:35 Mano gyvenimo švie-
sa 1034 07:05 Mano gyvenimo 
šviesa 1035 07:30 tomas ir Dže-
ris 109 07:40 tomas ir Džeris 110 
07:50 tomas ir Džeris 111 08:00 
Volkeris, teksaso reindžeris 162 
08:55 Volkeris, teksaso reindžeris 
163 09:50 Mirtinas ginklas 4 10:50 
Kandisė Renuar 1 12:00 Neklausk 
meilės vardo 122 12:30 Neklausk 
meilės vardo 123 13:00 pasko-
linta meilė 31 14:00 Našlaitės 63 
15:00 Svajoklė 63 16:00 Labas 
vakaras, lietuva 17:30 Bjaurusis 
ančiukas Niujorke 24 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 
KK2 penktadienis 21:00 pašėlęs 
Maksas: Įtūžio kelias  

00:45 Akloji zona 18 01:30 Close-
down 06:40 Mentalistas 2 07:35 
pragaro virtuvė 10 08:30 Kijevo 
operatyvinė grupė 1 09:30 Teisin-
gumo agentai 4 10:30 Kobra 15 
11:30 ekstrasensų mūšis 6 13:50 
pragaro virtuvė 11 14:50 Kijevo 
operatyvinė grupė 2 15:55 Teisin-
gumo agentai 5 17:00 Info diena 
17:30 Kobra 1 18:30 Mentalistas 
3 19:30 Imtynės: amerikietiškos 
imtynės 33 20:30 Imtynės: ame-
rikietiškos imtynės 33 21:30 Kerš-
to valanda. teisingumas (Walking 
tall: lone Justice, 2007)  23:25 
paskutinis reisas 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis 2019 (kart.) 
6 07:05 Mokslo sriuba (kart.) 5/24 
07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 46 
07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuoty-
kiai (kart.) 52 07:55 Šechera-
zada. Nepapasakotos istorijos 
(kart.) 1 08:15 euromaxx (kart.) 
204 08:45 Lietuvos mokslinin-
kai (kart.) 3 09:15 labas rytas, 
lietuva 1396 12:00 DW naujie-
nos rusų kalba (kart.) 989 12:15 
Nuo Baltijos iki Bengalijos (kart.) 
1/11 13:10 Daiktų istorijos (kart.) 
1/12 14:00 Neribotos žmogaus 
galimybės (kart.) 6 14:30 Gerard 
Depardieu: priimkit mane tokį, 
koks esu (kart.) 15:25 ...formatas 
(kart.) 58 15:40 Detektyvė Miretė 
(kart.) 47 15:50 Kaimynai piratai 
(kart.) 1 16:05 Šecherazada. 
Nepapasakotos istorijos (kart.) 2 
16:30 laba diena, lietuva 1751 
18:00 Mokslo ekspresas (kart.) 
82 18:15 Giminės. Gyvenimas 
tęsiasi (kart.) 10 19:00 Klausimė-
lis.lt (kart.) 17/5 19:15 Vaiva. Gy-
venimas už lango (kart.) 2 20:10 
Kultūros diena 1/232 20:30 pano-
rama 309 21:00 Dienos tema 190 
21:20 Sportas. Orai 309 21:30 
Ryžtingoji Šarlin (kart.) (about a 
Girl, 2015)  23:15 Kauno “Hanza 
dienos 2019” 1

TV6
01:00 pėdsakai 1/132 01:45 
Svieto lygintojai 3/8 02:35 Vilfre-
das 4/7 02:55 Vilfredas 4/8 06:15 
televitrina 3 06:30 CSI kriminalis-
tai (kart.) 10/1017 07:30 Skorpi-
onas (kart.) 3/9 08:30 Rezidentai 
(kart.) 4/57 09:00 Sandėlių karai 
(kart.) 6/11 09:30 Topmodeliai 
(kart.) 21/14 10:30 Simpsonai 
20/13 11:00 Simpsonai 20/14 
11:30 Univeras. Naujas bendri-
kas (kart.) 2/169 12:00 Univeras. 
Naujas bendrikas (kart.) 2/170 
12:30 Iš los andželo į Vegasą 
(kart.) 1/11 13:00 Iš los andželo 
į Vegasą (kart.) 1/12 13:30 Gel-
bėtojai (kart.) 3/5 14:30 Televi-
trina 13 15:00 Skorpionas 3/10 
16:00 CSI kriminalistai 10/1018 
17:00 Univeras. Naujas bendri-
kas 2/171 17:30 Univeras. Nau-
jas bendrikas 2/172 18:00 Iš los 
andželo į Vegasą 1/13 18:30 Iš 
los andželo į Vegasą 1/14 19:00 
Gelbėtojai 3/6 20:00 Rezidentai 
4/58 20:30 Rezidentai 4/59 21:00 
Žinios 242 21:50 Sportas 1 21:58 
Orai 242 22:00 Divergentė

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Baltijos kelias 
07:00 Mentalistas 08:00 Re-
porteris 08:50 Sportas: Sportas 
09:00 laikykitės ten su andriumi 
Tapinu 10:00 Rojus 11:05 Šeimi-
ninkė 1/10 12:10 Bruto ir Neto 3/8 
12:40 pamiršk mane 1/74 13:10 
pamiršk mane 1/75 13:40 tV par-
duotuvė 13:55 Mentų karai. Ode-
sa 1/5 15:00 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 16:00 Reporte-
ris 16:23 Sportas: Sportas 16:30 
Kitoks pokalbis 17:00 Mentalistas 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas: 
Sportas 18:55 Šeimininkė 1/22 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas: 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
21:00 Bruto ir Neto 3/10 21:30 
pamiršk mane 2/8 22:00 pamiršk 
mane 2/9 22:30 Reporteris 23:20 
Sportas: Sportas 23:30 laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas (kart.) 1 06:05 Daiktų 
istorijos (kart.) 2/1 07:00 Klau-
simėlis.lt (kart.) 17/28 07:30 
pagrobta princesė 09:00 Labas 
rytas, lietuva 100 09:30 Žinios. 
Orai 213 09:35 labas rytas, 
lietuva 100 10:30 Žinios. Orai 
213 10:35 labas rytas, lietuva 
100 11:30 Žinios. Orai 213 11:35 
labas rytas, lietuva 100 12:00 
Gibraltaras – laukinių gyvūnų 
namai (kart.) 12:55 Įstabiau-
sios Indonezijos salos (kart.) 5 
13:50 Džesika Flečer 17 14:34 
Džesika Flečer 18 15:28 Loterija 
“Keno loto” 1868 15:30 Žinios. 
Orai (su vertimu į gestų kalbą) 
529 15:45 Sveikinimų koncer-
tas 577 17:30 Žinios. Sportas. 
Orai 524 18:00 Muzikinis po-
kalbių šou “Vakarėja” su Mar-
tynu Starkumi 9 19:30 Stilius 
24/2 20:25 Loterija “Keno Lo-
to” 246 20:30 panorama 1852 
20:52 Sportas. Orai 524 21:00 
Gražiausios poetų dainos 2/5 
22:40 aukšta klasė 2 

TV3
01:25 laukinė (kart.) (Wild, 
2014) 03:25 Greitis 2: laivo už-
grobimas (kart.) 06:15 Televitri-
na 36 06:30 elena iš avaloro 
(kart.) 1/11 07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 1/3 07:30 Aladi-
nas 1/116 08:00 elena iš ava-
loro 1/12 08:30 Kempiniukas 
plačiakelnis 1/112 09:00 Simp-
sonai 12/21 09:30 Simpsonai 
18/1 10:00 Maisto kelias 2/10 
10:30  Sportas: pasaulio vyrų 
krepšinio čempionatas 2019. 
angola – Serbija 1 12:30 Un-
dinė (aquamarine, 2006) 14:40 
Netikra vienuolė 2 (Sister act 2: 
Back in the Habit, 1993) 16:45 
ekstrasensų mūšis 14 18:30 
tV3 žinios 243 19:22 tV3 orai 
243 19:25 eurojackpot 35 19:30 
Garfildas 2 (Garfield: a tail of 
two Kitties, 2006)  21:10 Iks-
menai. apokalipsė 

06:45 tomas ir Džeris 106 06:55 
tomas ir Džeris 107 07:05 Tomas 
ir Džeris 108 07:15 Broliai meški-
nai. Nuotykių ieškotojai 9 07:30 
Broliai meškinai. Nuotykių ieškoto-
jai 10 07:45 Monstrai prieš ateivius 
13 08:10 Riterių princesė Nela 19 
08:35 tomo ir Džerio pasakos 10 
09:05 Ogis ir tarakonai 8 09:15 
Ogis ir tarakonai 9 09:25 Ogis ir 
tarakonai 10 09:35 pelėdų kara-
lystės sargai 11:30 prakeikimas 
13:05 aukštyn kojom 15:15 Tas 
beprotiškas, beprotiškas, bepro-
tiškas pasaulis (It’s a Mad, Mad, 
Mad, Mad World, 1963)  18:30 
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai 
19:30 Monstrų ratai 21:30 pasku-
tinės atostogos 23:45 penkiasde-
šimt tamsesnių atspalvių

06:05 Kvailiai šėlsta 19 06:30 
Kvailiai šėlsta 20 07:00 Kvailiai 
šėlsta 1 07:30 Džiunglių prince-
sė Šina 35 08:30 Kvailiai šėlsta 
2 09:00 lengvoji atletika: Ga-
liūnai 10:00 augintinių talentų 
šou 4 10:30 Ginkluoti gyvūnai 
11:40 ekstremalūs išbandymai 
11 12:10 Būk ekstremalas 19 
12:40 Džeimis gamina Italijo-
je 1 13:50 policijos akademija 
25 14:50 ekstrasensų mūšis 7 

17:05 Muchtaras. Naujas pėd-
sakas 24 18:00 Nusikaltimų 
miestas 20 18:30 pavojingi kai-
mynai 3 19:30 Muzikinė kaukė 
22:05 pagirios las Vegase 

 
00:00 DW naujienos rusų kalba 
(kart.) 990 00:15 Dabar pasau-
lyje (kart.) 1620 00:45 Klaipė-
dos pilies džiazo festivalis 2019 
(kart.) 7 01:45 Andromedos 
štamas (kart.) 03:10 “Eurovizi-
ja 2019”. Nacionalinė atranka 
(kart.) 4 05:15 Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi (kart.) 10 06:00 
Lietuvos Respublikos himnas 
(kart.) 1 06:05 Duokim garo! 
(kart.) 18/15 07:30 Kelias (kart.) 
26/26 07:45 Krikščionio žodis 
(kart.) 25/17 08:00 aRtS21. 
Meno ir kultūros žurnalas 205 
08:30 Mažesnieji broliai. pran-
ciškonų kelias lietuvoje (kart.) 
13 10:00 Į sveikatą! (kart.) 1/19 
10:30 Gamtosaugos idėjos 
(kart.) 1 11:00 pradėk nuo savęs 
(kart.) 3/9 11:30 Mokslo sriuba 
(kart.) 5/11 12:00 B. Kutavičius. 
Kaulo senis ant geležinio kalno 
1 13:50 euromaxx 205 14:20  
pasaulio irklavimo čempiona-
tas 1 16:45 Sporto galia (kart.) 1 
17:10 Stilius (kart.) 7 18:05 Isto-
rijos detektyvai (kart.) 6/11 18:55 
Daiktų istorijos (kart.) 1/7 19:40 
Dauntono abatija 5/5 20:30 pa-
norama 310 20:52 Sportas. Orai 
310 21:00 Šnipas, kuris mane 
mylėjo (kart.)  23:00 prof. Vy-
tautas landsbergis: “apmąsty-
mai apie M. K. Čiurlionį” 1 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Jokių 
kliūčių! (kart.) 1/108 07:30 Alias-
kos geležinkeliai (kart.) 1/105 
08:30 Sandėlių karai (kart.) 6/12 
09:00 Nuo amato iki verslo 5/15 
09:30 Statybų gidas 5/52 10:00 
Įspūdingiausios atostogų vietos 
1/13 10:30 Juokingiausi Ame-
rikos namų vaizdeliai 28/2805 
11:00 Didieji senovės statiniai 
(kart.) 2/203 12:00 Jokių kliūčių! 
1/109 13:00 Didieji senovės sta-
tiniai 2/204 14:00 Išlikimas 26/5 
15:00 Sandėlių karai 6/13 15:30  
Krepšinis: pasaulio vyrų krepši-
nio čempionatas 2019. Ispanija 
– tunisas 3 17:30 Sandėlių 
karai 6/14 18:00 Amerikos die-
vaitis 16/14 20:00 Gero vakaro 
šou 5/28 21:00 Žinios 243 21:50 
Sportas 1 21:58 Orai 243 22:00 
lūšnynų milijonierius 

06:10 pasaulis iš viršaus 3/8 
06:35 Krepšinio pasaulyje su 
Vidu Mačiuliu 07:03 programa 
07:04 tV parduotuvė 07:20 
Lietuvos mokslininkai 07:55 
pasaulio turgūs 08:30 pasaulio 
turgūs 09:00 Nuostabūs pojū-
čiai 09:30 Vantos lapas 10:00 
Skonio reikalas 10:30 Kitoks 
pokalbis 11:00 laikykitės ten 
pokalbiai 12:00 Inspektorius 
luisas 6/2 14:00 Ragana 1/5 
15:00 Ragana 1/6 16:00 Žinios 
16:30 Lietuva tiesiogiai 17:00 
laikykitės ten pokalbiai 18:00 
Žinios 18:30 Vasara tiesiogiai 
su D. Žeimyte 19:00 Dekons-
trukcijos su Edmundu Jakilai-
čiu 20:00 Žinios 20:30 Švieso-
foras 1/49 21:00 Šviesoforas 
1/50 22:00 pamiršk mane 2/11 
22:30 Žinios 23:00 laikykitės 
ten pokalbiai 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:02 labas rytas, lie-
tuva 09:20 Senis (kart.) 317 10:25 
Štutgarto kriminalinė policija (kart.) 
8/22 11:10 Komisaras Reksas 
(kart.) 9 12:00 Vartotojų kontrolė 
(kart.) 2/1 13:00 Klauskite daktaro 
(kart.) 4/102 13:58 Loterija “Keno 
loto” 1862 14:00 Žinios. Sportas. 
Orai 1085 14:20 laba diena, lie-
tuva 1749 15:00 Žinios. Orai 1132 
15:10 laba diena, lietuva 1749 
16:00 Žinios. Sportas. Orai 554 
16:15 laba diena, lietuva 1749 
16:35 Šimtas. trumpos istorijos 
apie dvi lietuvas (kart.) 48 16:40 
ponių rojus 137 17:20 Šimtas. 
Trumpos istorijos apie dvi Lietu-
vas (kart.) 98 17:30 Žinios. Spor-
tas. Orai 521 18:00 tV žaidimas 
“Kas ir kodėl?” (kart.) 4/193 18:30 
Klauskite daktaro (kart.) 4/97 19:30 
Gyvenimo spalvos 1 20:25 Loterija 
“Keno loto” 1863 20:30 panora-
ma 1849 21:00 Dienos tema 247 
21:20 Sportas. Orai 521 21:29 Lo-
terija “Jėga” 1324 21:30 Ypatingas 
būrys 1 22:30 Dviračio žinios 3/31 
23:00 Kostiumuotieji 5/16 23:45 
Komisaras Reksas (kart.) 9 

TV3
06:10 televitrina 36 06:25 Keršy-
tojų komanda 1/1 06:55 Simpso-
nai (kart.) 23/21 07:25 Simpsonai 
(kart.) 23/22 07:55 Atsargiai! Mer-
ginos (kart.) 4/88 08:25 Atsargiai! 
Merginos (kart.) 4/89 08:55 Meilės 
sūkuryje 3136 10:00 Nuo meilės 
nepabėgsi 1/13 11:00 Nuo mei-
lės nepabėgsi 1/14 12:00 Svotai 5 
13:00 pažadėtoji 7/2004 13:30 pa-
žadėtoji 7/2005 14:00 pažadėtoji 
7/2006 14:30 pažadėtoji 7/2007 
15:00 Simpsonai 24/1 15:30 Simp-
sonai 24/2 16:00 tV3 žinios 171 
16:25 tV3 orai 171 16:30 tV 
pagalba 13/52 18:30 tV3 žinios 
240 19:27 tV3 orai 240 19:30 
atsargiai! Merginos 4/90 20:00 At-
sargiai! Merginos 4/91 20:30 Kam 
ta meilė? 2/33 21:00 tV3 vakaro 
žinios 137 21:57 tV3 orai 137 
22:00 laukinė (Wild, 2014)  22:25 
Vikinglotto 35 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 tomas ir Džeris 103 07:40 
tomas ir Džeris 104 07:50 Tomas 
ir Džeris 105 08:00 Volkeris, tek-
saso reindžeris 158 08:55 Volke-
ris, teksaso reindžeris 159 09:50 
Mirtinas ginklas 2 10:50 Kandisė 
Renuar 9 12:00 Neklausk meilės 
vardo 118 12:30 Neklausk meilės 
vardo 119 13:00 paskolinta mei-
lė 29 14:00 Našlaitės 61 15:00 
Svajoklė 61 16:00 Labas vaka-
ras, lietuva 17:30 Bjaurusis an-
čiukas Niujorke 22 18:30 Žinios 
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30 
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Va-
landa su Rūta 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:30 Tarp 
mūsų, berniukų

06:45 Mentalistas 22 07:40 pra-
garo virtuvė 8 08:35 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 39 09:35 Teisingumo 
agentai 2 10:35 Kobra 13 11:35 
ekstrasensų mūšis 4 13:50 pra-
garo virtuvė 9 14:50 Sudaužytų ži-
bintų gatvės 40 15:55 Teisingumo 
agentai 3 17:00 Info diena 17:30 
Kobra 14 18:30 Mentalistas 1 
19:30 akloji zona 17 20:30 Kvailiai 
šėlsta 1 21:00 Gatvės riteris (Street 
Knight, 1993)  22:50 apsuptyje 2. 

Tamsos teritorija

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas (kart.) 1 06:05 Klaipėdos pi-
lies džiazo festivalis 2019 (kart.) 5 
07:00 lietuva mūsų lūpose (kart.) 
3/8 07:30 Detektyvė Miretė (kart.) 
44 07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai (kart.) 50 07:55 leksė ir lo-
tė – šauniosios detektyvės dvynu-
kės (kart.) 1/25 08:15 pradėk nuo 
savęs (kart.) 3/8 08:45 Lietuvos 
mokslininkai (kart.) 1 09:15 Labas 
rytas, lietuva 1394 12:00 DW 
naujienos rusų kalba (kart.) 987 
12:15 aš – laidos vedėjas (kart.) 
2/9 13:10 Kultūringai su Nomeda 
(kart.) 1/1 14:00 pradėk nuo sa-
vęs (kart.) 3/8 14:30 Samurajus 
Vatikane (kart.) 15:25 ...formatas 
(kart.) 33 15:40 Detektyvė Miretė 
(kart.) 45 15:50 pašėlę Blinkio Bi-
lo nuotykiai (kart.) 51 16:05 leksė 
ir lotė – šauniosios detektyvės 
dvynukės 1/26 16:30 laba diena, 
lietuva 1749 18:00 Mokslo eks-
presas (kart.) 80 18:15 Giminės. 
Gyvenimas tęsiasi (kart.) 8 19:00 
Klausimėlis.lt (kart.) 17/3 19:15 
Kosminės Hubble kelionės (kart.) 
20:10 Kultūros diena 1/230 20:30 
panorama 307 21:00 Dienos tema 
188 21:20 Sportas. Orai 307 21:30 
Žmogus, kuris pažino begalybę 
(kart.) (the Man Who Knew Infinity, 
2015)  23:15 Tamsioji pasaulio pu-
sė (kart.) 1 23:43 Tamsioji pasaulio 
pusė (kart.) 2 

TV6
00:25 pėdsakai 1/130 01:15 Svie-
to lygintojai 3/6 02:05 Vilfredas 4/3 
02:30 Vilfredas 4/4 06:15 Televitri-
na 3 06:30 CSI kriminalistai (kart.) 
10/1015 07:30 Skorpionas (kart.) 
3/7 08:30 Rezidentai (kart.) 4/55 
09:00 Statybų gidas (kart.) 5/51 
09:30 topmodeliai (kart.) 21/12 
10:30 Simpsonai 20/9 11:00 Simp-
sonai 20/10 11:30 Univeras. Nau-
jas bendrikas (kart.) 2/165 12:00 
Univeras. Naujas bendrikas (kart.) 
2/166 12:30 Iš los andželo į Vega-
są (kart.) 1/7 13:00 Iš los andželo į 
Vegasą (kart.) 1/8 13:30 Gelbėto-
jai (kart.) 3/3 14:30 televitrina 13 
15:00 Skorpionas 3/8 16:00 CSI 
kriminalistai 10/1016 17:00 Unive-
ras. Naujas bendrikas 2/167 17:30 
Univeras. Naujas bendrikas 2/168 
18:00 Iš los andželo į Vegasą 1/9 
18:30 Iš los andželo į Vegasą 1/10 
19:00 Gelbėtojai 3/4 20:00 Rezi-
dentai 4/56 20:30 Žinios 171 20:58 
Orai 46 21:00 Kikboksininkas 3. 
Karo menas (Kickboxer 3: the art 
of War, 1992)  23:00 Transporteris 
2/207 23:55 pėdsakai 1/131 

06:13 programa 06:14 tV parduo-
tuvė 06:30 Grilio skanėstai 07:00 
Gluchariovas 2/49 08:00 Reporte-
ris 08:50 Sportas: Sportas 09:00 
laikykitės ten su andriumi tapinu 
10:00 Rojus 11:05 Šeimininkė 1/8 
12:10 Bruto ir Neto 3/6 13:40 tV 
parduotuvė 13:55 Mentų karai. 
Odesa 1/3 15:00 laikykitės ten su 
Andriumi Tapinu 16:00 Reporteris 
16:23 Sportas: Sportas 16:30 Lie-
tuva tiesiogiai 17:00 Mentalistas 
18:00 Reporteris 18:45 Sportas: 
Sportas 18:55 Šeimininkė 1/20 
20:00 Reporteris 20:23 Sportas: 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
21:00 Bruto ir Neto 3/8 21:30 pa-
miršk mane 2/4 22:00 pamiršk 
mane 2/5 22:30 Reporteris 23:20 
Sportas: Sportas 23:30 laikykitės 
ten su Andriumi Tapinu
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REKLAMA

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

Žieminius kviečius ir kvietrugius. 
Tel. 8 676 90392.

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.

Karves (po veršio) ir veršingas 
telyčias. Tel. 8 611 53256.

perka
3 ėringas mėsines avis. Tel. 8 654 
35067.

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.

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. 

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

išsinuomoja
Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse. 
Gali būti pieva, arimas, pūdymas 
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 683 47763.

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
2 melžiamas ožkas (vienerių ir 
dvejų metų). Tel. 8 670 83784.

Du 7 sav. paršelius Prienų r. Tel. 8 
676 98055.

4 veršių šviežiapienę karvę. Tel. 8 
652 78801.

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.

NUKelta Į 14 p. 

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.

Ąžuolinės audimo staklės ir daug 
siūlų už mažą kainą. Tel 8 605 
31998.

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

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

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

El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje, 

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

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai

Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje

Gedulo gėlės ir vainikai

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

perka
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.

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.

Butą, sodybą, mišką geriausia 
rinkos kaina. Tel. 8 609 82283.

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.

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

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

1 k.b. (II a., 26 kv. m., mediniame 
name su patogumais, 12 000 Eur) 
Prienų centre. Tel. 8 604 17798.

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
Sodo sklypą (4,99 a žemės, mies-
to ribose) SB „Kalnų sodai“, Prie-
nuose. Tel.: (8 319) 52779, 688 
45635.

Sodybą (gyvenamas namas su 
patogumais, 12 a žemės, kampi-
nė sodyba prie miško)  Prienų r., 
Naujosios Ūtos sen., SB „Dūmiš-
kės”. Tel. 8 655 35060.

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“).

UAB „Surveta“ atliks žemės sklypo (Kad. Nr. 
6953/0003:147), esančio Prienų r. sav., Stakliškių sen., 
Stakliškių k., ribų ženklinimą. Sklypas ribojasi su sklypu 
(Kad. Nr. 6953/0003:48; savininkai: BENADIKTA KAR-
PAVIČIENĖ (mirusi), JUOZAS GRIBAUSKAS (mi-
ręs), JONAS GRYBAUSKAS (miręs), esančiu Prienų 
r. sav., Stakliškių sen., Stakliškių k. Matavimai vyks 2019 
m. rugsėjo 04 dieną 11:00– 12:00 val. Prašome atsiliep-
ti minėto sklypo savininkus, suinteresuotus asmenis ar pa-
veldėtojus. Nesikreipus darbai bus tęsiami. Kreiptis tel. Nr. 
8-638-62165.

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!
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REKLAMA

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 

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

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

Birštone mėsos gamybos ceche 
reikalingas darbuotojas, turintis 
vairuotojo pažymėjimą. Tel. 8 
686 69599.

Metalo apdirbimo įmonei reika-
lingas suvirintojas pusautoma-
čiu. Gali būti be patirties, apmo-
kome. Darbo vieta: Ilgakiemio k., 
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

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

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

Dovanoja
Statybines atliekas. Pasiimti pa-
tiems. Tel. 8 681 50356.

Trijų spalvų katytes ir siamo 
katiną (jauni, paskiepyti). Tel. 8 
604 20704.

Laikyti negaliojančiu
Prienų „Žiburio“ gimnazijos bran-
dos atestatą 3014V Nr. 495137 
ir priedą 3016VP Nr. 526584, 
išduotą Justui Šerkšnui, laikyti 
negaliojančiu.

Nori susipažinti
37 m. vyras nori susipažinti. Tel. 
8 602 62167.

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.

 

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.

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.

Mobiliuoju gateriu pjauname 
medieną iki 9 m ilgio, išpjauname 
lentas kliento kieme. Pjauname 
ir nedidelius kiekius. Tel. 8 610 
03983.

Našiu kombainu nuimu derlių. 
Tel. 8 601 54419.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

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 
dailylentes, dedame visų tipų 
grindis, klojame plyteles, atlie-
kame santechnikos, 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 butus: 
dažome, glaistome, klojame lami-
natą, atliekame kitus darbus. Tel. 
8 606 46488.

Dengiame stogus ir kalame kar-
kasus. Tel. 8 646 06719.

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

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.

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

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

Statome karkasinius namus, 
dengiame stogus įvairiomis 
dangomis, matuojame fasadus 
bei terasas, atliekame vidaus ap-
dailos darbus. Tel. 8 671 45137.

3,5 t ekskavatoriumi ir 4 t vikš-
riniu minikrautuvu „Bobcat” 
atliekame visus žemės kasimo, 
gręžimo, lyginimo, kelmų rovimo, 
palečių krovimo darbus. Tel. 8 
679 28782.

Renginiai

ArTiMiAuSi rENgiNiAi 
priENŲ rAjoNE

Rugpjūčio 24–25 dienomis 
– Išlaužo krašto vasaros šventė 
„Šventupės vingiais...“, skirta 
Vietovardžių metams ir Išlaužo 
275-osioms metinėms paminėti. 
Rugpjūčio 24 d. Išlaužo parke 
(šalia seniūnijos administracinio 
pastato)18.00 val. Linksmosios 
pramogos vaikams su „Burbulų 
dėde“,  „Gardžiausios žuvie-
nės“ rinkimai, kūrybinė akcija 
„Paveikslas Išlaužui“. 18.30 val. 
Šventės atidarymas. Iniciatyvos 
„Laimingas Prienų kraštas“ ir 
atviros jaunimo erdvės „Prienas“ 
pristatymas. 19.00 val. Šventinis 
koncertas. Dalyvauja Išlaužo lais-
valaikio 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. Prienuo-
se, Kęstučio gatvėje esančioje 
žydų žudynių vietoje – minėji-
mas, skirtas 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 dalyvauti 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.

Rugpjūčio 27, 29 dienomis 13.00 
val. Prienų krašto muziejuje 
– edukacinė-pažintinė programa 
„Popieriaus dirbtuvės“. Šioje 
edukacinėje-pažintinėje pro-
gramoje bus supažindinama su 
metodu, leidžiančiu pasigaminti 
popierių. Įgiję istorinių žinių, 
lankytojai specialiomis formo-
mis semdami skystą popieriaus 

masę, formuos, lygins ir džiovins 
popierius lakštus, kol išgaus 
senojo popieriaus pavyzdžių. 
Būtina išankstinė registracija tel. 
(8 319) 60 379; 8 652 99 077.

Rugpjūčio 29 d. 21.00 val. Kino 
komedija po atviru dangumi 
„Toks gyvenimas“ Prienų krašto 
muziejaus kieme (esant blogam 
orui –  Prienų kultūros ir laisva-
laikio centro koncertų salėje).
Bilieto kaina dviems asmenims 
– 4.00 Eur (maloniai kviečiame į 
renginį atvykti poromis). Bilietus 
galima įsigyti 1 val. prieš renginį, 
renginio vietoje.

Rugsėjo 3 d. 20.30 val. Kino 
filmas po atviru dangumi jau-
nimui „Kitos merginos“ Prienų 
krašto muziejaus kieme (esant 
blogam orui –  Prienų kultūros 
ir laisvalaikio centro koncertų 
salėje). Renginys – nemokamas 
(Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centro dovana jaunimui mokslo 
metų pradžios proga).

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 „Spal-
vos 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.

Vinco Mykolaičio-Putino gim-
tojoje sodyboje-muziejuje (Pi-
lotiškių g. 12, Pilotiškių k., N. 
Ūtos sen.) eksponuojama Irmos 
Urbonavičienės akvarelės minia-
tiūrų paroda „Raganų draustinis: 
kelionių užrašai“. Paroda veiks iki 
spalio 31 d.

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne tik 
fotografo Algimanto Barzdžiaus 
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti 
apie kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus fotogra-
fijose.
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REKLAMA

HoroSKopAS
rugpjūčio 26 - rugsėjo 1 d.

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

KREPŠININKAS GEDIMINAS MAcEINA
stichija: žemė

planeta: merkurijus
savaitės diena: trečiadienis

Akmuo: karneolis ir nefritas
spalvos: mėlyna ir geltona

 AViNAS 
(03.21-04.20)

Savaitės pradžioje tikėkite tik ar-
timiausiais draugais. Kiti nebus 
linkę jums sakyti to, ką iš tiesų 
mano. Antroje savaitės pusėje 
ypač atidžiai galvokite, ką kal-
bate - aplinkiniai bus linkę jūsų 
žodžius iškraipyti. Savaitgalį dėl 
pašalinio žmogaus gali kilti konf-
liktas namuose.

 jAuTiS 
(04.21-05.21)

Pirmomis savaitės dienomis ne-
sibaiminkite ilgalaikių investicijų. 
Tai bus protingas sprendimas. Jei 
neimsite pagaliau spręsti įsisenė-
jusios problemos, antroje savai-
tės pusėje galite susikivirčyti su 
artimu draugu.

 DVYNiAi 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje nesidrovėkite 
progai pasitaikius viešai pasisa-
kyti - būsite atidžiai išklausytas ir 
deramai įvertintas. Ketvirtadienį 
ar penktadienį turėtų pasitaisy-
ti finansinė padėtis. Visą savaitę 
būkite ypač atidus skaitydamas 
ir pasirašinėdamas oficialius do-
kumentus ir niekada nesakykite 
“taip”, jei turite omenyje “ne”.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Jau pirmadienį turėtumėte gauti 
papildomų pajamų, o gal atsiras 
galimybė palypėti karjeros laip-
tais. Kad ir kaip ten būtų, veikti 
reikės greitai ir ryžtingai. Ypač di-
delės naudos gali atnešti projek-
tas, pradėtas savaitės pabaigoje.

 LiūTAS 
(07.23-08.21)

Jau pirmadienį turėtumėte gauti 
papildomų pajamų, o gal atsiras 
galimybė palypėti karjeros laip-
tais. Kad ir kaip ten būtų, veikti 
reikės greitai ir ryžtingai. Ypač di-
delės naudos gali atnešti projek-
tas, pradėtas savaitės pabaigoje.

 MErgELĖ 
(08.22-09.23)

Savaitės pradžioje užsiimti šiaip 
jau nebūdinga jums veikla būtų 
labai pravartu - tai sužadintų jū-
sų kūrybines jėgas. Šią savaitę 
emocinis ryšys su žmonėmis bus 
stiprus ir nuoširdus, bet realios 
pagalbos konkrečiuose darbuose 
verčiau iš nieko nesitikėkite - teks 
pasikliauti savo jėgomis.

 SVArSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje galimi rūpesčiai 
namuose. Jei paklausysite protingo 
patarimo, finansinės investicijos sa-
vaitės viduryje turėtų būti sėkmingos. 
Savaitgalį, užuot ėjęs į svečius, verčiau 
pasikvieskite draugus pas save.

 SKorpioNAS 
(10.24-11.22)

Saugokitės - savaitės pradžioje jus gali 
apgauti ar kaip kitaip nuvilti žmogus, 
kuriuo visiškai pasitikite. Antroje sa-
vaitės pusėje daug rūpesčių kels ne-
tikėtai didelės piniginės išlaidos. Turite 
pagaliau išmokti sakyti “ne”. Ilgainiui 
veikiausiai prarasite susidomėjimą 
projektu, kurį su tokiu užsidegimu šią 
savaitę ketinate pradėti.

 ŠAuLYS 
(11.23-12.22)

Prieš siūlydamasis padėti, gerai pa-
galvokite, ar turite tam pakankamai 
laiko, ypač pirmoje savaitės pusėje. 
Neapsvarstęs visų niuansų galite pra-
rasti taip sunkiai įgytą pasitikėjimą. 
Šią savaitę teks daug bendrauti su 
žmonėmis, bet rezultatais veikiau-
siai liksite nepatenkintas. Ypač sunku 
bus rasti bendrą kalbą su priešingos 
lyties atstovais.

 oŽiArAgiS 
(12.23-01.20)

Pirmoje savaitės pusėje sudaryti vers-
lo sandėriai bus pelningi. Trumpa da-
lykinė kelionė antroje savaitės pusėje 
bus maloni ir naudinga. Savaitgalį visą 
savo energiją skirkite namų ūkiui. Ti-
kriausiai jau pribrendo reikalas iš es-
mės pakeisti savo gyvenimo kokybę.

 VANDENiS 
(01.21-02.18)

Šią savaitę paskolintų pinigų veikiau-
siai nebeatgausite niekada. Gal ver-
čiau padėti protingu patarimu? Tik 
pasistenkite primygtinai neprimesti 
savo nuomonės - ištikus nesėkmei 
neabejotinai liktumėt kaltas. Jei šį sa-
vaitgalį nuspręsite kiek atsipalaiduoti 
ir pasilinksminti, tai gali jums kainuoti 
kiek brangiau nei planavote.

 ŽuVYS 
(02.19-03.20)

Pirmoje savaitės pusėje teks gerokai 
paplušėti. Vargu ar tilpsite į įprasti-
nę darbo dieną. Jei savaitei įpusėjus 
pastebėsite pridaręs klaidų, verčiau 
taisykite jas nedelsdamas - vėliau tai 
padaryti bus labai nelengva. Jūsų sun-
kiai nuspėjamas elgesys savaitgalį gali 
sukelti konfliktą namuose.

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

„Barbarų žemynas. Europa po 
ii pasaulinio karo“

Keith Lowe. Bar-
barų žemynas. Euro-
pa po II pasaulinio 
karo. Iš anglų kalbos 
vertė Daiva Bičev.  
– Vilnius: Briedis. – 
424 p., iliustr.

Leidykla „Briedis“ 
pristato serijos „An-
trasis pasaulinis ka-
ras“ naujieną – britų 
istoriko Keitho Lowe 
knygą „Barbarų že-
mynas. Europa po II 
pasaulinio karo“. 

Įsivaizduokite pa-
saulį be institucijų. 
Pasaulį, kuriame sienos tarp 
valstybių tarsi išnyko, liko tik 
viena beribė erdvė, kur žmo-
nės klajoja ieškodami nebeeg-
zistuojančių bendruomenių. 
Nėra jokios valdžios, pinigai 
nebeturi jokios vertės. Teisė-
tvarka iš esmės neegzistuoja, 
po gatves šlaistosi ginkluoti 
vyrai, ima, ką nori, ir grasina 
kiekvienam pasitaikančiam 
kelyje. Nebėra aiškaus suvo-
kimo, kas gerai, o kas blogai. 
Nėra gėdos. Nėra moralės. 
Svarbu tik išgyventi.

Šiuolaikinėms kartoms sun-
ku suvokti, kad toks pasaulis 
gali egzistuoti ne tik Holivu-
do filmuose. Tačiau ir šian-
dien rasime šimtus tūkstančių 
žmonių, gyvenusių tokiomis 
sąlygomis – ne tolimuose pa-
saulio kampeliuose, o išsivys-
čiusiuose regionuose, kurie 
dešimtmečius laikyti vienais 
iš stabiliausių žemėje. 

Po Antrojo pasaulinio karo 
Europa buvo suniokota: su-
griauti miestai, žlugusi eko-
nomika, gyventojai – ties ba-
do riba. Britų istorikas Keit-
has Lowe knygoje „Barbarų 
žemynas. Europa po II pa-
saulinio karo“ pasakoja apie 
pokario įvykius Senajame 
žemyne.

1944–1945 m. didelėje Eu-
ropos dalyje ne vieną mėnesį 
tvyrojo suirutė – žemynas vėl 
pajuto siaubingą žiaurumo 
proveržį. Sąjungininkų karei-
viai buvo negailestingi nuga-
lėtų šalių civiliams gyvento-
jams. Iš tautų buvo atimtos jų 
teritorijos ir turtas, atlikti valy-
mai valdžios ir kitose institu-
cijose, ištisos bendruomenės 
terorizuotos, o žydai ir toliau 
persekiojami.

Civiliai vokiečiai buvo mu-
šami, suimami, išvežami pri-
verstiniams darbams ar tie-
siog žudomi. Kareiviai ir 

policininkai, bendradarbiavę 
su naciais, būdavo suimami 
ir kankinami. Išprievartauta 
milijonai vokiečių, vengrių 
ir austrių. Pasipriešinimo ju-
dėjimų kovotojai be skrupu-
lų atsikratydavo kolaborantų. 
Etniniai valymai, pilietiniai 
karai ir žmogžudystės poka-
rio Europoje buvo įprasti, o 
partizaninis pasipriešinimas 
sovietų okupuotose valstybė-
se truko dar ilgai. 

„Pirmieji pokario metai 
– vienas svarbiausių mūsų 
netolimos istorijos laikotar-
pių. Antrasis pasaulinis karas 
sunaikino Senąjį žemyną, o 
pirmaisiais pokario metais 
vyravo visiška suirutė, iš ku-
rios atsirado naujoji Europa. 
Būtent šiuo žiauriu, kerštingu 
metu pirmiausia susiformavo 
mūsų viltys, siekiai, prietarai 
ir nuoskaudos. Kiekvienas, 
kuris tikrai nori suprasti šių 
dienų Europą, pirmiausia pri-
valo suvokti, kas čia įvyko per 
tą lemtingą kūrimosi procesą. 
Neverta bėgti nuo sunkių ar 
opių klausimų, nes tai ir yra 
tos sudėtinės dalys, iš kurių 
pastatyta šiuolaikinė Europa“, 
–  teigia knygos autorius.

Tai, kad Europa sugebėjo 
tapti klestinčiu, tolerantišku 
žemynu, atrodo tikras stebu-
klas. K. Lowe šioje knygoje 
nesistengia paaiškinti, kaip 
galiausiai žemynas pakilo iš 
pelenų ar bandė išsigydyti 
karo padarytas žaizdas. Prie-
šingai, jis rašo apie laikotarpį, 
kai tokiems mėginimams net 
nebuvo galimybių, kai didžio-
joje Europos dalyje vis dar dėl 
menkiausios priežasties vėl 
galėjo įsiliepsnoti smurtas. 
Knygoje „Barbarų žemynas“ 
autorius išsamiai aprašo po-
kariu tvyrojusią suirutę – tai 
sukrečiantis savivalės ir teroro 
laikotarpio paveikslas. 

KONKURSAS
VYKS

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis tel. (8 319) 54427  arba el. paštu prienai.vs.biuras@gmail.com

KONKURSO 
SĄLYGOS

– 22 dienomis aktyviai ir 

aktyvumas.

Norint dalyvauti 

kurios privalo 

formatu.

KONKURSO 
DALYVIAI
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
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m
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Šio kryžiažodžio atsakymas – 
FuTBoLAS.

Savaitė istorijos puslapiuose

191�m. rugpjūčio 24 d.: Įkurtas Atskiras 
lietuvių batalionas rusijos kariuo-

menės sudėtyje.

  �9m. rugpjūčio 24 d.: Vezuvijaus ugni-
kalnio išsiveržimas. vulkaniniuose 

pelenuose buvo palaidoti net keli miestai 
– pompėja, Herkulaneumas, stabija.

1���m. rugpjūčio 24 d.: Baltramiejaus 
naktis: prancūzijos karaliaus karo-

lio iX įsakymu prasidėjo hugenotų (prancūzų 
protestantų) skerdynės.

191�m. rugpjūčio 24 d.: Aliaska tapo 
jAv dalimi. iš Azijos per Aliaską į 

Šiaurės Ameriką žmonės atsikėlė prieš 1�-40 
tūkstančių metų. nuo krymo karų susilpnėjusi 
rusijos imperija pardavė Aliaską jungtinėms 
Amerikos valstijoms už �,� mln. dolerių (po � 
centus už akrą). Tai didžiausia ir rečiausiai ap-
gyvendinta jAv valstija.

1991m. rugpjūčio 24 d.: michailas 
gorbačiovas atsistatydino iš sskp 

vadovo posto.

1919m. rugpjūčio 25 d.: lietuvos ka-
riuomenė galutinai išstūmė rau-

donąją armiją iš lietuvos ir išvadavo paskutinį 
bolševikų atsparos punktą – Zarasus.

1�04m. rugpjūčio 25 d.: prie jung-
tinės karalystės prijungtas gi-

braltaras.

1��0m. rugpjūčio 25 d.: Belgijoje pra-
sidėjo sukilimas, kurio metu pa-

skelbta nepriklausomybė nuo nyderlandų.

19��m. rugpjūčio 25 d.: pirmasis lais-
vas - Tarybų sąjungos Arktika kla-

sės atominis ledlaužis - pasiekė Šiaurės ašiga-
lį.  �00� m. gegužę pasiekė rekordą, kuomet 
nepakviestas į uostą jūroje išbuvo visus me-
tus, o tų pačių metų rugpjūčio �� d. nuplaukė 
milijoninę jūrmylę. �00� m. spalio pradžioje 
buvo sustabdyti jo reaktoriai ir jis daugiau ne-
benaudojamas.

  �� m. pr. m. e. rugpjūčio 26 d.: gajus 
julijus Cezaris įsiveržė į Britaniją.

1���m. rugpjūčio 26 d.: telegrafu iš-
siųsta pirmoji žinutė.

1�9�m. rugpjūčio 27 d.: vyko Anglų-
Zanzibaro karas trukęs tik �� mi-

nutes. priplaukęs britų karinis laivas pradėjo 
bombarduoti salą, ir tada Zanzibaro sultona-
tas pasidavė.

19�9m. rugpjūčio 27 d.: įvyko pir-
mojo reaktyvinio lėktuvo Hein-

kel He 1�� skrydis. lėktuvas buvo sukurtas 
vokietijoje.

19��m. rugpjūčio 27 d.: paleistas 
kosminis aparatas mariner � į 

venerą, pirmasis žmogaus sukurtas laivas 
pasiekęs kitą planetą.

�000m. rugpjūčio 27 d.: maskvos 
ostankino televizijos bokšte 

kilo gaisras.

19�0m. rugpjūčio 28 d.: Augustavą 
užėmė lenkų kariuomenė. nuo 

viii a. pr. m. e. šiose vietovėse gyveno lietu-
viams artima baltų gentis – jotvingiai. vėliau 
gyvenvietė priklausė lietuvai.

1�9�m. rugpjūčio 29 d.: rusijos caras 
petras i uždraudė auginti barzdas 

ir įsakė vilkėti europietiškus drabužius;

1949m. rugpjūčio 29 d.: sovietų są-
junga semipalatinske išbandė 

pirmąją savo atominę bombą.

1��9m. rugpjūčio 30 d.:  stepono 
Batoro vadovaujama lietuvos 

kariuomenė susigrąžino rusijos užimtą po-
locką.

Lošimas 
Nr. 1380

2019-08-21

SKAičiAi
Pagrindiniai skaičiai: 02, 10, 20, 
26, 29, 34

Vikingo skaičius: 07

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 3000000.00€    0
6 220665.00€ 0
5+1 58403.00€ 1
5 287.00€ 9
4+1 96.50€ 32
4 9.00€ 223
3+1 4.50€ 628
3 1.50€ 4424
2+1 1.25€ 4695
2 0.75€ 31264

KiTo TirAŽo progNoZĖ: 4,3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Rugpjūčio 24 d.
ŠEŠTADIENIS

Šv. Baltramiejus, Gandrų 
išskridimo diena
Saulė teka 06:08
leidžiasi 20:34

Dienos ilgumas 14.26
Delčia (24 mėnulio diena)

Baltramiejus, Michalina, Vieš-
vilas, rasuolė, Alicija, Baltrus, 

Mykolė
Tinkamas laikas sėti: 

lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

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

sias gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 25 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 06:10
leidžiasi 20:31

Dienos ilgumas 14.21
Delčia (25 mėnulio diena)

juozapas, Liudvikas, patricija, 
Mangailas, Mangailė, Liucilė, 

Liudas
Tinkamas laikas sėti: 

lapines petražoles, špinatus, 
salotas, lapinius burokėlius, 

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

sias gėles.
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

Rugpjūčio 26 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 06:12
leidžiasi 20:29

Dienos ilgumas 14.17
Delčia (26 mėnulio diena)

Kazimieras, Zefirinas, gailius, 
Algintė, Aleksandras, gailutis

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, 

krapus, kalendras, pankolius, 
špinatus, salotas, lapinius bu-
rokėlius, salierus, porus, sau-
lėgrąžas, laiškinius svogūnus, 
agurkus, smidrus, kopūstus (ir 

žiedinius).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 27 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 06:14
leidžiasi 20:27

Dienos ilgumas 14.13
Delčia (26 mėnulio diena)

Monika, Tolvydas, Aušrinė, Ce-
zarijus

Tinkamas laikas sėti: 
lapines petražoles, 

krapus, kalendras, pankolius, 
špinatus, salotas, lapinius bu-
rokėlius, salierus, porus, sau-
lėgrąžas, laiškinius svogūnus, 
agurkus, smidrus, kopūstus (ir 

žiedinius).
Sode, darže: 

tinkamas laikas pjauti žolę, 
laistyti, netinkamas laikas 

kaupti vaisius.

Rugpjūčio 28 d.
TREČIADIENIS

Saulė teka 06:16
leidžiasi 20:24

Dienos ilgumas 14.08
Delčia (27 mėnulio diena)

Augustina, Tarvilas, Steigvilė
Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

Rugpjūčio 29 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 06:17
leidžiasi 20:22

Dienos ilgumas 14.05
Delčia (28 mėnulio diena)
Adolfas, Sabina, Barvydas, 

gaudvydė, Beatričė
Tinkamas laikas sėti: 
laiškinius svogūnus.

Sode, darže: 
tinkamas laikas šaldyti vaisius, 

netinkamas laikas tręšti.

orAi

VANDENS TEMPERATŪRA

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

SAULĖS AKTYVUMAS

g0geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

r0radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAuNE 
nSv/val. 

43ALYTujE 
nSv/val.

FuKuŠiMoS AE 
8136 nSv/val. 
čErNoBYLio AE 
8510 nSv/val. 

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