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Nuo negandų bendruomenę saugos šermukšnis

Laima

DUOBLIENĖ
Kaip ir kasmet, paskutinį
gegužės sekmadienį,
po šv. Mišių Šilavoto
bažnyčioje, aplankius
artimųjų kapus, į buvusią
Ingavangio mokyklą,
kurios patalpos dabar
priklauso Ingavangio
bendruomenės centrui,

susirinko didelis būrys ne
tik čia gyvenančių, bet ir
šiame bei aplinkiniuose
kaimuose gimusių,
gyvenusių, dirbusių
žmonių, likimo nublokštų
į įvairius Lietuvos
kampelius.

Pasveikinti į būrį susirinkusių ingavangiečių atvyko LR
Seimo narys Andrius Palionis,
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Egidijus Visockas, kaimy-

ninių Piliakalnio, Jiestrakio,
Šilavoto, Žemaitkiemio bendruomenių atstovai. Muzikinę dovaną padovanojo Prienų
KLC Naujosios Ūtos laisvalaikio salės moterų vokalinis
ansamblis, jo vadovė Lijana
Sarnickienė bei jaunosios ingavangietės Kamilė ir Karolina Rygelytės.
Ingavangio seniūnaitė ir
Ingavangio bendruomenės
centro pirmininkės pavaduotoja Aldona Baniulienė pa-

sveikino susirinkusiuosius ir
išreiškė viltį, kad graži tradicija – kartą per metus suburti
kraštiečius – dar ilgai gyvuos.
Ji trumpai priminė buvusios
mokyklos pastato, kuris buvo pradėtas statyti 1933 m.,
istoriją. 1923 m. gyventojų
surašymo duomenimis, kaime gyveno 744 gyventojai ir
jis buvo vienas didžiausių, jei
ne pats didžiausias, kaimas
tuometinėje Lietuvoje. Todėl
NUKelta Į 5 p. 
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Dainų šventės
koncerte kartu
su šimtais
kanklių prabils
ir Skriaudžių
kanklės
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REKLAMA

0,50 €

Kraujasiurbiams
naikinti Lazdijų
rajone išpilta
7 tūkst. litrų
biologinio
preparato
Gegužę į Nemuną ties
Varviškės kaimu Lazdijų
rajone per du kartus
išpilta daugiau kaip 7
tūkst. litrų biologinio
preparato „VectoBac
12AS“ kraujasiurbių
upinių mašalų lervutėms
naikinti, pranešė Aplinkos
ministerija.

SKAITYKITE 6 p.

Dešimtasis
mėgėjų teatro
festivalis
„Šaltupis 2018“
atidarytas
patrankos
šūviais

Kaina

Balbieriškio dvarvietėje nuskambėjo pirmojo
festivalio „An tėvo dvaro“ balsai

Gegužės 26 d. prie buvusio
Balbieriškio dvaro,
dabartinio Balbieriškio
kultūros ir laisvalaikio
centro, vyko pirmasis
rajoninis folkloro festivalis
„An tėvo dvaro“.

Į pirmąjį rajoninį festivalį
NUKelta Į 6 p. 

Šiam preparatui pirkti ir
panaudoti Aplinkos ministerija skyrė 50 tūkst. eurų. Dar
42 tūkst. eurų davė penkios
Pietų Lietuvos savivaldybės – Druskininkų, Varėnos,
Lazdijų ir Alytaus miesto bei
rajono. Kiekviena – po 8,4
tūkst. eurų.
Anot ministerijos pranešimo, ir užsienio šalių, ir Lietuvos patirtis rodo, kad „VectoBac 12AS“ yra veiksminga
priemonė upinių mašalų populiacijai reguliuoti. Ji turėtų apsaugoti nuo beveik kiekvienos
vasaros pradžioje Pietų Lietuvoje žmones ir gyvulius puolusių šių mašalų antpuolių.
Su tais antpuoliais regiono gyventojai susiduria nuo
1992 metų.
Kraujasiurbių upinių mašalų gausa nuo 1999-ųjų iki
2010-ųjų reguliuota pagal
Vyriausybės patvirtintą programą, per šį laikotarpį biologiniu preparatu pavyko itin
sumažinti kraujasiurbių mašalų gausą. Tačiau panaikinus
apskritis, programa nustojo
veikti. Per kelerius metus vėl
pasiektas pavojingas kraujasiurbių lygis.
Nuo 2016 metų mašalams
naikinti lėšų skiria Aplinkos
ministerija iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų
ir Pietų Lietuvos savivaldybės. BNS
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Seimo vadovybę piktina kasmet besikartojanti istorija,
kai sostinės savivaldybei tenka priminti sutvarkyti gėlyną
šalia Seimo rūmų Nepriklausomybės aikštėje. Buvusio
Seimo fontano vietoje įrengtame gėlyne iki šiol žaliuoja
piktžolės. Vilniaus miesto savivaldybė žada, kad kitą
savaitę ten pradės sodinti gėles.

REDAKTORIAUS SAVAITĖ
Mantvydas

PREKEVIČIUS
aip gera, kai šlama medžių lapai... Karštą vasaros dieną jie suteikia net dvi
viltis. Pirmoji viltis –
juos šlamenantis vėjas atneš vėsesnio oro
gūsį, kuris paglostys
ne tik medžių lapus,
bet ir mūsų kūną. O
kaip gera, kai vos alsuojantį nuo karščio
kūną atgaivina nors
ir trumpa, bet švelni
vėjo banga.
Ir antroji viltis – lapų šlamėjimas išduoda medžio buvimo vietą. Tą vietą,
kurioje galima pasislėpti nuo
kartais negailestingų saulės
spindulių. Kaip gera, kai, rodos, nuo karščio sprogsianti kakta staiga panyra į vėsų
medžio šešėlį ir leidžia bent
akimirkai atsikvėpti.
Joks lietsargis, namas, stogas nesuteiks tiek vėsumos ir
malonumo kaip tvirto medžio
pavėsis.

K

Lygiai taip pat niekas
niekada nesuteiks tiek
saugumo ir paguodos,
kokią suteikia mylimo
tėčio ar mamos
apkabinimas, pavėsis
ar užuovėja. Būtent
tie patys mažiausi,
mažučiukai, kurie
glaudžiasi prie savo
tėvų, išduoda, kokie
esame galingi. Tam
mažam žmogučiui,
kuris užaugs galbūt
kur kas sumanesnis
ir laimingesnis už
mus, vien apkabinimu
ar švelniu rankos
padėjimu ant peties
suteikiame viską –
pasaulį. Saugų pasaulį.
Kaip baikščiai pribėgęs prie
tėvų jis pasislepia nuo dar
nepažįstamo ir baugaus pasaulio, taip su kiekvienu padrąsinimu, apkabinimu ir tiesiog rankos paėmimu drąsiai

žengia į nepažįstamus tolius.
Į pasaulį, kurio dar nepažįsta.
Į pasaulį, kuris... žavi. Neverčia nusivilti, neverčia nekęsti,
neverčia abejoti. Pasaulį, kuris išskėtęs rankas, tarsi medis savo plačias šakas, laukia
to mažyčio žmogaus atėjimo.

Laukia, kol tas mažučiukas
žengs drąsesnį žingsnį ir pasaulis galės jį apkabinti, priimti į savo amžiną globą.
Keista stebėti, kai tas mažas mažučiukas tampa ne toks
jau ir mažas. Tampa ne toks ir
baikštus. Tampa dideliu. Didesniu už tėvus. Ir kaip sunku
suprasti, kodėl taip greitai?!

Kodėl taip greitai
tas, kas paguodą
rasdavo tėvų glėbyje,
paguodą randa tik
svetimuose glėbiuose?
Kodėl taip greitai
tas mažas žmogutis,
kuris verkdamas
apkabindavo tėtį ir
mamą, užaugo? Kodėl
taip greitai verkdami
tėčiai ir mamos laukia
to didelio mažo
žmogučio apkabinimo?
Kodėl taip greitai
plačiomis rankomis
paguodą teikia ne tėčiai
ir mamos, o tas mažas
mažutis?



Jonas Truchanovičius ir „Montpellier“ klubas rankinio
Čempionų lygos finale Kelne, Vokietijoje, 32:26 (16:13)
nugalėjo „Nantes“ ekipą. Tokiu pasiekimu iki šiol negalėjo
pasigirti nė vienas lietuvis. Lemiame mače vienu įvarčiu
pasižymėjęs šiaulietis per visą sezoną Čempionų lygoje
pelnė 61 įvartį ir buvo vienas kertinių „Montpellier“ žaidėjų.

nors širdyje vis dar esame tie
patys mažučiukai... Išsigąstantys, norintys verkti ir prisiglausti...
Kaip keista, kad dar nespėję pažinti pasaulio grįžtame į
pačią pradžią. Į tą pačią pradžią, kai vėl liekame vieni
dideliame pasaulyje. Kai nusiraminimą ir paguodą randame vieninteliame
tame pačiame glėbyje. Tik jau ne tėvų,
o savo vaikų. Koks
stebuklingas yra tas
apkabinimas! Turbūt
niekas pasaulyje taip
negali sušildyti, nuraminti ir apsaugoti
kaip mylimo žmogaus apkabinimas.
Turbūt nėra galingesnio ginklo pasaulyje, kuris suvienytų šeimą... arba ją
suardytų...
Apkabinimas.
Kaip keista... Kai gimsta
mažas mažuliukas... Šypsosi, verkia, miega, juda, auga.
Keista, kad kartais ta meilė tampa neapykanta. Kaip
keista, kad kartais tas mažas
mažuliukas užaugęs ne tik neapkabina tėvų, bet atima juos
ir iš kitų...
Laikas negailestingas. Per
vos akimirką trunkančius kelis dešimtmečius vaikas pats
tampa guodėju ir per tokią pat
akimirką jis gali tapti naikintoju. Naikintoju, kuris gailesčio nejaus ne tik svetimam,
bet ir savam. Argi nekeista,
kai mažas mažytis auga be
ateities? Be tos ateities, kurioje galėtų apkabinti savo tėvus,
juos paguosti ir nuraminti. Argi nekeista, kai patys tėvai nori ne apkabinimo.

Kodėl patys tėvai bėga
nuo vaikų? Kodėl jie
slepiasi už pramogų
ir linksmybių? Galbūt
todėl, kad laikas
Laikas negailestingas. Tie- negailestingas? Galbūt
siog nepastebime, kaip krykš- todėl, kad laikas atėmė
taujantys vaikai tapo vyrais ir iš jų galimybę užaugti?
moterimis. Tiesiog nepastebime, kad paguodos jau reikia
mums patiems. Nepastebime,
kada patys iš krykštaujančių
vaikų tapome suaugusiais
žmonėmis. Tais, kuriems nevalia prašyti paguodos. Tais,
kurie patys turi ją suteikti,

Bet kodėl jie dėl pramogų aukoja tą varganą dalelę
laiko? Tą dalelę, kuri ne tik
išmokytų guosti, bet ir užauginti medį. Medį, kurio šešėlyje rastume pavėsį ir atgaivą,
užuovėją ir ramybę.
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Pirmadienį į tarptautinę misiją Viduržemio jūros regione
išskrido pasieniečių sraigtasparnis „Eurocopter 135“.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) pranešė, kad
sraigtasparnis su pareigūnais tris mėnesius dalyvaus prieš
nelegalią migraciją nukreiptoje operacijoje „Poseidon
2018“.



Priėmus naujas taisykles, ES taps atliekų
tvarkymo ir perdirbimo lydere pasaulyje
Vykdydamos platesnę
ES žiedinės ekonomikos
politiką, gegužės 22 d. ES
valstybės narės pritarė
plataus užmojo priemonių
rinkiniui, kuriuo siekiama,
kad ES atliekų srities teisės
aktai būtų tinkami ateičiai.

Naujosiomis taisyklėmis,
kurios grindžiamos Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinio, pateikto 2015 m.
gruodžio mėn., Komisijos
pasiūlymais, bus padėta išvengti atliekų susidarymo ir
gerokai padidinti komunalinių ir pakuočių atliekų, kurių
neįmanoma išvengti, perdirbimą. Dėl jų palaipsniui bus
mažinama sąvartynuose šalinamų atliekų. Be to, jomis
skatinama naudoti ekonomines priemones, tokias kaip
didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Naujaisiais
teisės aktais sustiprinama
atliekų hierarchija, t. y. reikalaujama, kad valstybės narės
imtųsi konkrečių priemonių
teikti pirmenybę prevencijai,
pakartotiniam naudojimui ir
perdirbimui, o ne šalinimui
sąvartynuose ir deginimui, ir
tokiu būdu kuriama žiedinė
ekonomika.
Už aplinką, jūrų reikalus ir
žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Karmenu Vella: „Galutinis naujųjų ES atliekų taisyklių patvirtinimas Taryboje – svarbus žiedinės ekonomikos
Europoje momentas. Iškelti
nauji perdirbimo ir šalinimo
sąvartynuose plataus užmojo tikslai didina siekių geriau
tvarkyti atliekas Europoje patikimumą. “
Komisija pateikė pirmuosius naujųjų atliekų taisyklių
pasiūlymus 2014 m. Jie buvo
atsiimti ir pakeisti geriau parengtais. 2015 m. gruodžio
mėn. Tie pasiūlymai buvo
priimti ir dabar priklauso ES
taisyklių sąvadui.
Priimtos naujosios taisyklės
yra moderniausi atliekų teisės
aktai pasaulyje, tad ES rodo
pavyzdį, kuriuo turėtų pasekti kitos valstybės.
Be to, griežtesnės perdirbimo dalies apskaičiavimo tai-
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syklės padės geriau stebėti realią pažangą siekiant žiedinės
ekonomikos.

naujų reikalavimų didesnės
gamintojo atsakomybės sistemoms pagerės jų veiksmingumas ir valdymas. Be to, iki
2024 m. turi būti nustatytos
privalomos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos
visoms pakuotėms.
Įgyvendindama Žiedinės
ekonomikos veiksmų planą,
Europos Komisija 2015 m.
gruodžio 2 d. priėmė teisėkūros procedūra priimamų
aktų dėl atliekų pasiūlymų
rinkinį.2017 m. gruodžio 18
d. teisėkūros institucijos preliminariai susitarė dėl keturių
teisės aktų dėl atliekų pasiūlymų. Europos Parlamentas
patvirtino susitarimą 2018 m.
balandžio mėn. plenariniame
posėdyje.
Per pastaruosius du dešimtmečius daug valstybių narių
laipsniškai gerino atliekų tvarkymą laikydamosi ES atliekų
hierarchijos principo. 1995 m.
ES sąvartynuose pašalinta vidutiniškai 64 % komunalinių
atliekų. 2000 m. šis vidurkis
sumažėjo iki 55 %, o perdirbimo vidurkis siekė 25 %.
2016 m. buitinių atliekų šalinimas sąvartynuose visoje ES
sumažėjo iki 24 %, o perdirbimas padidėjo iki 46 %. Vis
dėlto problemų tebelieka, kaip
ir didelių ES šalių skirtumų.
2016 m. dešimt valstybių narių vis dar sąvartynuose šalino per 50 % buitinių atliekų, o
šešios iš jų degino 40 % arba
daugiau. EU 

Atskiras surinkimas
Dėl naujųjų atskiro surinkimo taisyklių, kurios grindžiamos galiojančia atskiro popieriaus ir kartono, stiklo, metalų
ir plastiko surinkimo prievole, pagerės antrinių žaliavų
kokybė ir jų panaudojimas:
pavojingos buitinės atliekos
atskirai turės būti pradėtos
rinkti iki 2022 m., biologinės
atliekos – iki 2023 m., o tekstilė – iki 2025 m.

Laipsniškas šalinimo
sąvartynuose
sumažinimas
Atliekų šalinimas sąvartynuose yra nesuderinamas
su žiedine ekonomika, be to,
tai darant gali būti teršiamas
vanduo, dirvožemis ir oras.
Iki 2035 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų
kiekis turi būti sumažintas iki
10 % ar dar mažesnio viso susidariusių komunalinių atliekų kiekio.

Paskatos
Naujaisiais teisės aktais
numatoma naudoti daugiau
veiksmingų ekonominių ir
kitų priemonių atliekų hierarchijai paremti. Vykstant šiam
perėjimui svarbus vaidmuo
teks gamintojams – jie taps
atsakingi už savo produktus
šiems tapus atliekomis. Dėl
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Pakistano pietvakariniame Kvetos mieste sekmadienį
vakare įvyko susišaudymas, per kurį žuvo du policininkai
ir du kovotojai, pranešė pareigūnai. Incidentas įvyko,
kai du motociklu važiavę užpuolikai apšaudė kelių
policininkus. Netoliese budėję policininkai išgirdę šūvius
atskubėjo į įvykio vietą ir ėmė šaudyti į užpuolikus.



Vienos iš dviejų Italijos valdančiųjų partijų lyderis Luigi Di
Maio (Luidžis Di Majas) sekmadienį pareikalavo Italijos
prezidento Sergio Mattarellos (Serdžo Matarelos) apkaltos,
žlugus bandymams suformuoti Vyriausybę.



Turkija svarsto galimybę įsigyti Rusijos gamybos naikintuvų
Su-57, jei JAV atsisakytų jai parduoti F-35 naikintuvų,
sekmadienį rašo Turkijos laikraštis “Yeni Šafak”. Remiantis
leidinio prielaidomis, labiausiai tikėtina alternatyva gali būti
5-osios kartos rusiški Su-57 naikintuvai, kurie yra beveik
perpus pigesni už amerikietiškus F-35.

Prienų rajono savivaldybės dabartis ir perspektyvos
Laima

DUOBLIENĖ
Tęsiame pranešimų, kurie
buvo pristatyti visuomenei
Prienų krašto vasaros
šventės metu vykusioje
konferencijoje, ciklą.
Joje apie Prienų rajono
savivaldybės dabartį ir
ateitį kalbėjo ir meras
Alvydas Vaicekauskas.

Naujausiais duomenimis,
Prienų rajono savivaldybėje
šiuo metu gyvena 26,5 tūkst.
gyventojų (Prienų mieste –
8,6 tūkst.), 59,9 proc. iš jų –
darbingo, 25,6 proc.- pensinio
amžiaus, 14,5 proc. – vaikų
iki 15 m. Ir, pasak mero, nors
gyventojų skaičius savivaldybėje mažėja, tačiau pamažu
daugėja iš užsienio grįžtančių žmonių.
Meras pasidžiaugė, kad nuo
2014 m. savivaldybėje renovuoti 32 daugiabučiai, pernai
patvirtintas kvartalinės renovacijos planas, dviračių takas
jau sujungė Prienus su Birštonu, planuojama dviračių
takų plėtra Kęstučio g., Dvariuke ir Harmonizavimo parko link, bus rekonstruojamos
Birutės, J. Vilutaičio-Keturakio, F. Martišiaus ir Revuonos

Prienų Greimų tilto prieigos turėtų pasikeisti kardinaliai

nomis. Projekto vertė – 350
tūkst. eurų,projektas turi būti
įgyvendintas iki 2023 m.
Projektas „Nemuno upės
pakrantės ir Revuonos parko
bei jo prieigų sutvarkymas
ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ jau
pradėtas įgyvendinti – įvyko
projekto idėjos konkursas,
parengtas techninis projektas, perkami statybos rangos
darbai.
Įgyvendinant šį projektą
planuojama sutvarkyti Nemuno upės pakrantę, Revuonos
parką ir jo prieigas, teritoriją
prie Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio paminklo.
Projekto vertė – daugiau nei
1 mln. eurų (iš jų ES lėšos

venimo ir aplinkos kokybę,
skatinant gyventojų užimtumą sutvarkytose viešosiose
laisvalaikio ir poilsio erdvėse
Prienų mieste (prie tvenkinio
ir Nemuno link).
Jau organizuotas projekto
idėjos konkursas, parengtas
techninis projektas, perkami
statybos rangos darbai.
Iki šių metų pabaigos bus
įgyvendintas projektas „Prienų miesto autobusų stoties ir
aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo
poreikiams“.
Bus atlikta Prienų miesto
autobusų stoties rekonstrukcija (esamo autobusų stoties
pastato rekonstrukcija ir autobusų stoties aplinkinės te-

Meras pasidžiaugė, kad
2016–2017 m. buvo atnaujintos Prienų KLC vidaus
erdvės, didžioji salė, vyksta
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– 861 620 Eur, savivaldybės
biudžeto lėšos – 76 027 Eur,
valstybės biudžeto lėšos – 76
025 Eur).
Projektas turi būti baigtas
įgyvendinti 2023 m.
Iki 2019 m. pabaigos turi
būti įgyvendintas projektas
„Kompleksinis Prienų miesto
viešųjų erdvių sutvarkymas,
pritaikant jas bendruomenės
ir verslo poreikiams“.
Projekto (vertė – 2,33mln.
eurų) tikslas – pagerinti gy-

ritorijos sutvarkymas). Projekto vertė – daugiau nei 288
tūkst. eurų.
Jau parengtas techninis projektas, nupirkti statybos rangos darbai.

džiuose, Stakliškių gimnazijos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus pastato bei Stakliškių
kultūros ir laisvalaikio centro
kapitaliniai remontai, atnaujinama Veiverių Tomo Žilinsko
gimnazija, prasideda Prienų
lopšelio-darželio „Saulutė“ ir
Prienų meno mokyklos modernizavimas.
2019 m. planuojama įgyvendinti projektą „Prienų,
Birštono ir Kaišiadorių r.
savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros
plėtra“. Įgyvendinant projektą bus suprojektuota ir įrengta ženklinimo infrastruktūra,
skirta lankytinoms vietoms,

Autobusų stoties atnaujinimo laukiama jau daugiau nei dešimt metų

Prienų krašto muziejaus modernizavimas, bus sutvarkytos Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos

Manoma, jog tvenkinio aplinkos rekonstrukcija pritrauks naujakurius

gatvės Prienų mieste.
Per ateinančius penkerius
metus Prienų mieste bus įgyvendinti keli projektai, smarkiai pakeisiantys miesto vaizdą.
Įgyvendinus projektą „Nemuno dešiniosios pakrantės
kompleksiškas sutvarkymas
pritaikant bendruomenės ir
verslo poreikiams“ bus modernizuota viešoji erdvė (Estrada) ir sukurtas traukos centras su poilsio, laisvalaikio zo-

sporto departamento prie LR
Vyriausybės Valstybės investicijų programą.
Numatoma įrengti 25 m ilgio baseiną su 4 plaukimo takeliais, baseiną vaikams iki 6
metų, tribūnas žiūrovams, trijų tipų pirtis, sūkurinę vonią,
persirengimo patalpas, dušus
ir kitas patalpas.
Šiais metais bus baigta stadiono Prienuose (Birutės g.7)
rekonstrukcija. Įgyvendinus
projektą bus rekonstruotas
Prienų mieste esantis stadionas, įrengtas lengvosios atletikos sektorius, sutvarkyta aplinkinė teritorija.
Projekto vertė – 1,24 mln.
eurų, jis finansuojamas Vals-

prieigos.
Jau šiais metais prasidės
baseino Prienų mieste statyba. Šis projektas, kurio vertė
per 4,5 mln. eurų, įgyvendinamas pagal Kūno kultūros ir

tybės investicijų programos
lėšomis.
Meras priminė, kad pernai
buvo baigtas restauruoti Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Kęstučio paminklas Prienuose, antrą kartą dalyvauta parodoje „Adventur 2017, pirmą
kartą organizuotas infoturas,
kurio metu 44 gidai ir kelionių
organizatoriai iš Lietuvos supažindinti su Prienų kraštu.
Prienų rajone taip pat įgyvendinama nemažai projektų:
plečiama komunalinių atliekų
tvarkymo infrastruktūra, Vėžionių kaime įrengta geriamojo vandens tiekimo sistema,
plečiama socialinių paslaugų
infrastruktūra Veiveriuose,
prasidėjo Veiverių kultūros
ir laisvalaikio centro Skriau-

esančioms Prienų, Birštono
ir Kaišiadorių r. savivaldybes
jungiančiame turizmo maršrute, žymėti.
Projekto vertė – daugiau nei
207 tūkst. eurų.
Mero teigimu, tikimasi, kad
pavyks greitai sutvarkyti reikiamus dokumentus dėl Pociūnų aerodromo turto įteisinimo ir jau greitai šis išskirtinis Prienų rajono objektas
sulauks daug lankytojų.
Meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad mes turime didžiulį
turtą – Nemuną, kurio pakrantėmis nutiesti dviračių takai
sujungs Prienus su kaimyninėmis Birštono, Alytaus miesto bei rajono savivaldybėmis,
o pagražėjęs miestas paskatins
iš užsienio grįžti jaunimą.

Baseinas turėtų išbaigti sporto šakų pasiūlą ir sukurti unikalų oro-žemės-vandens sporto šakų kompleksą Prienų rajone.

 VERTA ŽINOTI
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JAV aukšto rango diplomatų ir politikos ekspertų grupė
sekmadienį atskrido į Šiaurės Korėją surengti derybas dėl
pasiruošimo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo
(Donaldo Trampo) Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno (Kim
Čen Uno) susitikimui, praneša „Washington Post“.



Tūkstančiai aktyvistų, pasisakančių už ir prieš alternatyvios dešinės politiką, sekmadienį rinkosi į
mitingus Berlyne, kur lozungai „Mes esame žmonės“ buvo atremiami šūkiais „Eikite lauk, naciai“.
Atskirti protestuojančiųjų minias siekusi policija pranešė, kad prieš imigrantus ir islamą pasisakančios
partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) eitynėse dalyvavo 5 tūkst. žmonių, o į šiam renginiui oponuojančią
demonstraciją susirinko daugiau nei 25 tūkst. dalyvių. Anot pareigūnų, per incidentą su fejerverkais buvo
sužeista viena moteris.

CNN

7 triukai sukurti prabangiai atrodantį interjerą biudžeto rėmuose
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-05-22 Prienų r., Ašmintos
sen., Strielčių k., Darželio g. moteris (gim. 1961 m.) atvykusi į darbovietę pastebėjo, kad, sugadinus
darželio duris, patekta į vidų ir
pavogta 60 eurų ir rudos spalvos
piniginė. Nuostolis – 260 eurų.
2018-05-23 apie 12 val. 50 min.
Prienuose, Miško ir Eglių g. sankryžoje, mažametis (gim. 2009
m.) kartu su kitu mažamečiu (gim.
2009 m.) vairuodamas motorinę
transporto priemonę – keturratį,
nepasirinko saugaus greičio, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į
šalikelėje stovėjusio namo tvorą.
Eismo įvykio metu nukentėjo abu
mažamečiai, jie išvežti į Kauno
klinikas. Keturratis nedraustas privalomuoju civilinės atsakomybės
draudimu, neatlikta privalomoji
valstybinė techninė apžiūra.
2018-05-25 apie 21:20 val. gautas
pranešimas, kad Ašmintos sen.,
Pociūnų k., Bičiulių ir Liepų g.
sankirtoje susidūrė 2 lengvieji automobiliai, iš vieno rūksta dūmai.
Nuo kelio į griovį buvo nuvažiavęs
„Audi A6“. Atjungtas automobilio
akumuliatorius.
2018-05-25 apie 7 val. 23 min. savo
namuose Prienų r., virtuvėje ant
grindų, rastas ant pilvo gulinčio
K. P. P. (gim. 1950 m.) lavonas be
išorinių kūno sužalojimų. Pirminiais
duomenimis, vyras pastaruoju
metu pas medikus nesilankė, skundėsi skausmu krūtinės srityje.
2018-05-26 apie 13 val. 50 min.
savo namuose Prienuose, gyvenamojo buto kambaryje vykusių
išgertuvių metu neblaivus (alkotesteriu nustatytas 1,42 prom.
girtumas) J. A. S. (gim. 1939 m.) tarpusavio konflikto metu vieną kartą
smogė kumščiu į veidą neblaiviai
(alkotesteriu nustatytas 2,47 prom.
girtumas) savo sugyventinei N. B.
(gim. 1980 m.), tuo sukeldamas jai
fizinį skausmą. J. A. S. sulaikytas 48
valandoms.
2018-05-26 apie 16 val. 55 min.
Prienų r., Veiverių sen., Papilvio k.,
L. D. (gim. 1996 m., gyv. Kauno r.),
būdamas neblaivus (alkotesteriu
nustatytas 2,09 prom. girtumas)
vairavo jam priklausantį automobilį VOLVO S80. L. D. sulaikytas 48
valandoms.
REKLAMA

Pavasarį dažnai norisi
didesnių nei tik
drabužinės pokyčių –
daugelis pradeda galvoti
ir apie namų interjero
atnaujinimą.

Tačiau toks noras gali dingti
pradėjus skaičiuoti tokių pokyčių kainą. Tokioje situacijoje interjero dizainerė siūlo
paprastus sprendimus, kurie
minimaliomis išlaidomis sukurs stilingai ir prabangiai
įrengtų namų įspūdį.
Skaitmeninių finansinių
paslaugų įmonės „Credit24“
duomenimis, atšilus orams
padaugėja namų įrengimui ar
interjero atnaujinimui finansavimo ieškančių žmonių.
„Pastebime tendenciją, jog
pavasarį žmonės susiduria su
finansų trūkumu namų remontui ar interjero atnaujinimui. Paprastai toks noras
reikalauja nemažai papildomų išlaidų, kurioms žmonės
ilgai taupo arba nusprendžia
pasiskolinti. Mūsų vidiniais
duomenimis, pastaruoju metu
kas ketvirtas klientas skolinosi būtent būsto atnaujinimui“,
- teigia „Credit24“ klientų
aptarnavimo vadovė Donata
Stoškuvienė.
Tačiau siekiant interjerą atnaujinti pigiau nereiškia, kad
jis ir atrodys pigiai. Interjero
dizainerė Justina Mažeikaitė
pabrėžia, kad norint sukurti
stilingą interjerą nebūtina išleisti didžiulės pinigų sumos.
Todėl specialistė dalijasi patarimais, kurie padės nebrangiai įsirengti didelio biudžeto
įspūdį sukuriančius namus.

1. Rinkitės patogius ir
funkcionalius dekoro
elementus
Prabangiai atrodo patogiai suplanuotas interjeras, o
stilingam įspūdžiui pasiekti nereikia daugybės daiktų.
Minkšta didelė sofa su keliomis tarpusavyje derančiomis
įvairiaspalvėmis pagalvėlėmis, krėslas su nugulusiu šiltu pledu, lentyna su stilingomis detalėmis pilnai užpildys
namų aplinką, į kurią norisi
sugrįžti.
„Venkite nefunkcionalių
baldų ir interjero elementų, kurie tik atrodo gražiai ir

dažnai kainuoja nemažai. Kai
pamačius sėdimąją svetainės
zoną baisu prisėsti – tai jau
klaida. Pigus triukas paversti namus patogesniais ir jaukesniais – pagalvėlės, pledai, minkšti kilimai. Augalai,
įrėmintas grafikos darbas ar
tiesiog tapytas paveikslas visada pagyvins namų interje-

spalvų ir įleisti kuo daugiau
natūralios dienos šviesos. Ją
papildžius apšvietimu skirtinguose kambario lygmenyse, namai įgaus modernumo
ir prabangos pojūtį.
„Erdvė ir šviesa asocijuojasi su kokybišku gyvenimu
ir prabanga. Rinkitės šviesą išsklaidančius šviestuvus,

Kartais siekiant sukurti
prabangos efektą, bet neturint
pakankamai lėšų, pasirenkami pigūs brangiųjų metalų ar
mineralų padirbiniai. Tačiau
jie sukuria priešingą efektą
– padirbinius atskirti nesunku, o tokiu atveju dirbtiniais
kristalais puošta vaza atrodo
daug pigiau, nei plastikinė.
„Venkite tariamai paauksuotų daiktų, marmuro ar
brangakmenių imitacijų. Alternatyvai rinkitės medį, stiklą, paprastą metalą, net tą
patį plastiką. Tikrų medžiagų daiktai visada atrodys prabangiau, nei tariamai brangesni“, - rekomenduoja J.
Mažeikaitė.

4. Įrėminkite langus
ilgomis užuolaidomis
Ne visada galima pasirinkti, kiek ir kokio dydžio langų
bus namuose. Tačiau teisingai parinkus užuolaidas sukursite didesnių langų ir prabangesnių namų įspūdį.
„Neužstatykite langų baldais ir nepaslėpkite jų po
tamsiomis užuolaidomis. Patariu rinktis užuolaidas per
visą sienos ilgį – nuo pat lubų ir, svarbiausia, siekiančias
grindis. Nepamirškite, kad
net brangios, bet netvarkingos ir neišlygintos užuolaidos
niekada neatrodys gerai“, sako interjero specialistė.

5. Atnaujinkite ir
apgalvokite smulkias
dekoro detales

rą. Mano mėgstamas triukas
– įrėminti veidrodžius – suteikia namams prabangos pojūtį. Žaiskite su skirtingomis
tekstūromis, spalvomis ir dydžiais. Taip užpildysite erdvę,
kur bus jauku leisti laiką, o
tai ir yra prabanga“, - teigia J.
Mažeikaitė.

2. Daug šviesos erdvę
optiškai pavers
didesne
Dirbant su mažesnėmis patalpomis, geriau vengti tamsių

apšvietimą „sluoksniuokite“
– neapsiribokite tik lubiniais
šviestuvais. Pastatykite stovimą šviestuvą, skirtinguose
kambario lygiuose uždekite
žvakių skirtingų tūrių stiklinėse žvakidėse – jos suteiks
jaukumo ir taps ryškiomis
interjero detalėmis. Ypač modernaus apšvietimo įspūdį sukurs grindinės LED juostos“,
- pataria interjero dizainerė.

3. Venkite brangių
medžiagų padirbinių

Norint sukurti brangiai ir
apgalvotai atrodantį interjerą,
ne mažiau svarbu kruopščiai
apgalvotos detalės. Renkantis smulkesnius dekoro elementus, reikia nepamiršti namuose vyraujančios ar norimos sukurti stilistikos.
„Atkreipkite dėmesį į stalčių rankenėlės, durų rankenas, nuotraukų rėmelius, drabužių pakabas ar rankšluosčių kabliukus. Atnaujindami
namų stilių biudžeto rėmuose, paieškokite šių detalių
paprastoje remonto ir buities
prekių parduotuvėje. Norėdami išlaikyti vientisumą, derinkite tekstūras ir spalvinę
gamą, o siekdami eklektiško
stiliaus, harmoniją pamirš-

kite – grafiškomis žvakidžių
ar rėmelių linijomis sukursite kontrastą ir pabrėšite minimalizmą. Interjero detalės
turi jį papildyti, o ne išskaidyti ar dar blogiau – užgožti“,
- teigia J. Mažeikaitė.

6. Aplinkos kūrimui
pasitelkite kvapus
Švaros pojūtis ir geras kvapas visada pavers namus malonia gyventi ir aplankyti vieta. Kurdami interjerą, į pagalbą pasitelkite aliejinius namų
kvapus įdomesnėse talpose ir
gyvas gėles vazose.
„Pasirūpinus maloniu namų aromatu galima vienu
šūviu nušauti du zuikius. Matomose namų vietose pastatykite prie kitų dekoro detalių
derančių vazų su spalvingomis gėlių kompozicijomis,
įsigykite smilkalų ar specialių kvapų stikliniuose buteliukuose. Taip ir papildysite
interjerą naujais akcentais, ir
palaikysite gaivų kvapą, kuris yra neatsiejama visų prabangių namų dalis“, - pataria
interjero dizainerė.

7. Vadovaukitės
taisykle – mažiau yra
daugiau
Nenaudojamais niekučiais
nukrautos lentynos ir tarpusavyje nederančios detalės
kuria netvarkos įspūdį, nukreipia dėmesį nuo tikrų dekoro elementų ir renka dulkes. Vadovaudamiesi taisykle, jog mažiau yra daugiau,
niekada neprašausite. Be to,
mažiau daiktų – mažiau ir
išlaidų.
„Kaip ir nereikalingais
aksesuarais apsikarstę žmonės, taip ir smulkmenomis
apkrauti namai neatrodo estetiškai. Nekaupkite nereikalingų niekučių lentynose,
išmeskite ten užsilaikiusias
statulėles, žvakides ir kitokias smulkmenas, kurios nekuria vertės ir nedera tarpusavyje. Be to, pigiau sukurti
brangesnių namų įspūdį yra
išmetant vaizdą gadinančias
smulkmenas, nei investuojant į papildomas lentynas
joms“, - patikina interjero
specialistė. ZEN 
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Suomijos nacionalinė skrydžių bendrovė „Finnair“ tapo
vienintele valstybės kontroliuojama įmone, pateikusia į
Vartotojų teisių apsaugos komisijos „Stebėsenos sąrašą“. Ji
jame atsidūrė dėl atsisakymo keleiviui išmokėti 600 eurų
dydžio kompensaciją už skrydžio vėlavimą. Moteris pavėlavo
į jungiamąjį reisą dėl „Finnair“ lėktuvo techninių problemų.



Izraelis sekmadienį paskelbė pradėjęs statyti barjerą
Viduržemio jūroje, kuris turi panaikinti infiltracijos jūra iš
Gazos Ruožo tikimybę. „Naujas ir nepereinamas“ barjeras
statomas prie Zikimo paplūdimio, keli kilometrai į į
šiaurę nuo Gazos Ruožo. Iš esmės tai įtvirtintas molas su
spygliuotos vielos tvora.

Nuo negandų bendruomenę saugos šermukšnis
ATKelta IŠ 1 p.
nereikėtų stebėtis, kad susitelkę Ingavangio, Žarstos ir
Juodaraisčio kaimų žmonės
pastatė mokyklą ir šis pastatas buvo pirmasis tarpukario
Lietuvos kaime, skirtas konkrečiai mokyklai.
Ingavangio kaimo bendruomenės centras taip pat buvo
įkurtas vienas pirmųjų rajone
– 2002 m. rudenį. Ir įsikūrė
jis ne kur kitur, bet buvusioje mokykloje, taip išsaugodamas pastatą nuo privatizacijos, o buvusiose klasėse
ingavangiečiai dabar renkasi
ir džiaugsmo, ir skausmo akimirkomis.
Prieš kelerius metus pastatas atjaunėjo – įgyvendinus ES
kaimo plėtros fondo finansuojamą projektą, pakeistas pastato stogas, sutvirtintos sienos,
pakeisti beveik visi langai ir
durys. Šiais metais pačių bendruomenės narių iniciatyva
ir lėšomis atliktas vidaus remontas. Atnaujintas patalpas
pašventino Šilavoto klebonas
Remigijus Gaidys.
Seimo narys A. Palionis pasidžiaugė iniciatyviais bendruomenės žmonėmis bei jų
nuveiktais darbais ir dideliam
būriui aktyviausių bendruomenės narių įteikė padėkas. Jis
atvežė ir kitų dovanų – trispalvę, didžiulę saldžią dovaną ir

šermukšnį, kuris bendruomenę turėtų saugoti nuo įvairių
negandų.
Tikėkimės, kad išsipildys
ir A.Baniulienės linkėjimas
pasodinus medelį – kad ir po
šimto metų prie jo rinktųsi
esami ir buvusieji ingavangiečiai.
Turbūt visų iš toliau atvykusiųjų nuotaiką išreiškė humanitarinių mokslų daktaras
Kostas Algirdas Aleksynas,
kuris stengiasi nepraleisti nė
vieno kraštiečių susibūrimo.
Jo teigimu, jaunystėje, kai atitrūksti nuo namų, tėviškė neatrodo nei tokia graži, nei tokia
svarbi ir tik bėgant metams
supranti jos reikšmę, prisimeni
ir daug praeities dalykų, istorinių faktų. Todėl dabar jis jaučiasi vėl suartėjęs su tėviške ir
jos žmonėmis.
Visi kraštiečiai tikisi, kad
K. A. Aleksynas išpildys savo
pažadą ir parašys knygą apie
gimtąjį Ingavangį.
Iki vėlumos netilo klegesys
buvusiose Ingavangio mokyklos klasėse, liejosi prisiminimų upės, skambėjo dainos,
buvo aptarti ir jau nuveikti
darbai, ir kalbėta apie ateities
planus. Džiugu, kad vyresniųjų būryje daugėja jaunų žmonių, kurie darniai įsilieja į bendruomenės gyvenimą, jį papildo naujomis iniciatyvomis.

Vidutinis paskaičiuotas moterų darbo užmokestis šalies
REKLAMA

Prienų kraštas statistikoje

2016 m.

Dainuoja ingavangietės Kamilė ir Karolina Rygelytės

Ilgametė bendruomenės aktyvistė Danutė Morkūnienė,
Seimo narys Andrius Palionis ir seniūnaitė, bendruomenės
pirmininkės pavaduotoja Aldona Baniulienė.

Moterų vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje toliau
atsilieka nuo vyrų algų
ūkyje, išskyrus individualias
įmones, pirmąjį ketvirtį sudarė 85,4 proc., o išmokėtas (neto) – 87,1 proc. vyrų algos.
Statistikų duomenimis, pirmąjį ketvirtį vidutinis paskaičiuotas moterų darbo užmokestis Lietuvoje (be individualių įmonių) buvo 825,4 euro,
vyrų – 966,5 euro, o išmokė-

Dalį Lenkijos parlamento užėmusi tėvų su savo neįgaliais
vaikais grupė sekmadienį nutraukia daugiau kaip mėnesį
trukusį protestą dėl valstybės paramos. Tėvams invalido
vežimėliais vežant savo suaugusius vaikus iš pastato,
juos sveikino susirinkusi minia. Jie užsitikrino mėnesinės
neįgalumo išmokos padidinimą, bet ne tokį, kokio siekė.

Darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas
sumažėjęs darbingumo lygis, skaičius

Atnaujintas patalpas pašventino Šilavoto klebonas Remigijus Gaidys.

Vyrų paskaičiuotasis
(bruto) darbo užmokestis
Lietuvoje pirmąjį šių metų
ketvirtį 141,1 euro viršijo
moterų atlyginimą, rodo
Statistikos departamento
duomenys.



tas – atitinkamai 652,4 euro
bei 749,1 euro.
Vien valstybės sektoriuje
vidutinis moterų paskaičiuotas atlyginimas sausio-kovo
mėnesiais siekė 826,3 euro,
privačiame sektoriuje – 824,8
euro ir buvo atitinkamai 173,6
euro bei 132 eurais mažesnis
už vyrų darbo užmokestį.
Vidutinis išmokėtas moterų
atlyginimas valstybės sekto-

riuje pirmąjį ketvirtį siekė 653
eurus, privačiame – 652 eurus
ir nuo vyrų darbo užmokesčio
atsiliko atitinkamai 118,9 euro
bei 90,4 euro. BNS

Iš viso
Tuberkuliozė
Piktybiniai
navikai
Psichikos ir
elgesio
sutrikimai
Nervų sistemos
ligos
Kraujotakos
sistemos ligos
Jungiamojo
audinio ir
raumenų bei
skeleto ligos
Sužalojimai,
apsinuodijimai ir
tam tikri išorinių
poveikių
padariniai
Profesinės ligos ir
apsinuodijimai
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Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas
sekmadienį sakė, kad Airija savo referendumu prieš
abortų draudimą pakeitė istoriją. Anot jo, įvykęs
referendumas „bus svarbus moterų laisvės simbolis“.
Prancūzijoje, daugiausia katalikiškoje valstybėje, abortai
buvo legalizuoti 1975 metais.



Afganistano pietinėje Helmando provincijoje sekmadienį
prie armijos bazės sprogus mirtininko automobiliui, žuvo
mažiausiai du kariai. Atsakomybę už išpuolį Nad Ali rajone
prisiėmė Talibanas, Helmande kontroliuojantis kelis rajonus.
Vienas rajono pareigūnas nurodė daug didesnį aukų skaičių ir
sakė, kad žuvo 17 karių, o dar 21 buvo sužeistas.



Vyriausybė rengiasi skirti 408 tūkst. eurų už sovietų
nacionalizuotas grafų Pliaterių šeimos meno vertybes.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, dvarai grąžinti Pliaterių
giminės paveldėtojams, tačiau meno vertybės liko valstybės
nuosavybe, nes pagal Lietuvos įstatymus valstybinių muziejų
fondas yra valstybės nuosavybė ir vertybės negrąžinamos.

Prienuose aptarti bibliotekoms svarbūs ir
aktualūs klausimai
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje vyko Kauno
regiono bibliotekų tarybos
posėdis. Tai pirmasis
naujos kadencijos tarybos
išvažiuojamasis posėdis.

Kauno regiono bibliotekų taryba – visuomeniniais
pagrindais prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos
direktoriaus veikianti patariamoji institucija. Nuo 2014
m.veikiančios Tarybos pirmininkė – Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, kuri praėjusių metų
pabaigoje buvo perrinkta antrajai kadencijai.
Prienuose susirinkusius
Kauno regiono bibliotekų atstovus pasveikino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta
Naudžiūnienė, Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje rengiamas
Bendrąsias (pavyzdines) skaitytojų aptarnavimo taisykles

pristatė Lietuvos Respublikos
kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė. Ministerijos specialistė
taip pat supažindino su Kultūros ministerijos, Švietimo ir
mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro pozicijomis
dėl mokyklų bibliotekų.
Reda Puzerauskienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos l. e. direktoriaus pavaduotojos Informacijos išteklių
ir paslaugų valdymui pareigas,
pristatė Kauno apskrities viešosios bibliotekos įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti
bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų
grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklas: šiuo metu
rengiamos ir bus išplatintos
patalpų ženklinimo rekomendacijos regiono bibliotekoms,
verčiamos įvairių tautų pasakos į lietuvių gestų kalbą ir kuriami animuoti vaizdo įrašai.
Taip pat yra numatyta organizuoti edukacinius terapinius
užsiėmimus neįgaliesiems,
kurie vyks visose 13-oje regiono bibliotekų – pasirinkti-

nai siūloma muzikos terapija,
dailės terapija ir kaniterapija.
Jau parengtos informacinės
paskaitos su vertimu į lietuvių
gestų kalbą „2017 m. gyventojų pajamų deklaravimas elektroniniu būdu“ ir „Bendrasis
asmens duomenų reglamentas, kas tai ir ką kiekvienas
apie tai turime žinoti“.
Kauno apskrities viešosios
bibliotekos (KAVB) strateginės plėtros ir inovacijų centro
projektų valdymo grupės vadovė Aistė Megelinskienė pristatė KAVB įgyvendinamus
regioninius projektus: „SMAGUMOGENAS“, „Vizualaus
turinio kūrimas šiandieninėje
komunikacijoje“, „Kintantis
medijų pasaulis: atsakingo
vartotojo ugdymas“, „Kelyje LT“, „Lietuvos tarpukario
šventės ir iškilmės“, „Žaliosios jungtys“ (angl. “Arboreal Futures”), „Kauno datų
ir faktų atvertis šiuolaikiniam
vartotojui“, „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių
paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“.
Posėdyje taip pat buvo aptartos jau birželio 1-ąją prasidėsiančios Vasaros varžytuvės
„Skaitymo iššūkis“. Varžy-

tuvių organizavimo aktualijas pristatė Dovilė Gasiliūnė,
Kauno apskrities viešosios bibliotekos strateginės plėtros ir
inovacijų centro Komunikacijos vadybos grupės vadovė. Šių metų varžytuvėse yra
naujovių: iššūkį priėmę dalyviai (amžius nesvarbus) turės
įveikti 5 skaitymo užduotis
(pernai vykusiose varžytuvėse
– 10). Šiais metais dalyviai gali registruotis bibliotekoje arba
savarankiškai interneto svetainėje (pernai – registravosi tik
bibliotekose). Visi dalyviai,
įveikę „Skaitymo iššūkį“,
dalyvaus bendroje loterijoje,
kurioje galės laimėti dešimt
pagrindinių prizų – išorinių
baterijų. „Skaitymo iššūkyje“
dalyvaujančios bibliotekos
apdovanos iššūkį įveikusius
dalyvius papildomais prizais
– gertuvėmis.
Pasibaigus posėdžiui, bibliotekų atstovai susipažino su
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka, poeto
Justino Marcinkevičiaus memorialiniu kambariu ir jame
veikiančia paroda „Justinas
Marcinkevičius. Nuo ištakų
iki šiandienos“. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos inf. 

Balbieriškio dvarvietėje nuskambėjo pirmojo
festivalio „An tėvo dvaro“ balsai
ATKelta IŠ 1 p.
atskubėjo kolektyvai iš Stakliškių, Pakuonio, Jiezno ir

REKLAMA

Prienų. Prie jų prisijungė ir
Balbieriškio saviveiklininkai.
Įsitaisę dvarvietėje ant pla-

čios pievos folkloro atlikėjai
džiugino ne tik dainomis, šokiais, kapelų muzika, bet ir is-

toriją menančiais padavimais,
legendomis.
Anot Balbieriškio kultūros
ir laisvalaikio centro direktorės Neringos Garmuvienės,
saulės atokaitoje vykęs festivalis, nors ir pirmas, tačiau
tikrai ne paskutinis.
Tiesa, gražią dieną dvarvietė
buvo apytuštė, dalis kolektyvų
ir atlikėjų koncertavo kituose
renginiuose, dar dalis ruošėsi, ko gero, pačiai svarbiausiai Lietuvos atlikėjų šventei
– Dainų šventei. NG

ATGARSIAI 
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Ispanijos jūrų gelbėjimo tarnyba pranešė šį savaitgalį
išgelbėjusi 366 migrantus, bandžiusius perplaukti
Viduržemio jūrą. Pasak tarnybos, jos gelbėjimo laivai
sekmadienį paėmė 73 migrantus, plaukusius keturiais
mažais laiveliais. Šeštadienį iš devynių laivelių buvo
paimti 293 migrantai.



Rytų Ukrainoje suintensyvėjus konfliktui su prorusiškais
separatistais žuvo trys ukrainiečių kariai, sekmadienį pranešė
Kijevas. Ukrainos gynybos ministerija nurodė, kad vienas
karys žuvo per kovą vėlyvą šeštadienį. Šalies saugumo
tarnyba (SBU) sekmadienį patvirtino, kad dar du kariai žuvo
per apšaudymą Luhansko regione.

Dešimtasis mėgėjų teatro festivalis
„Šaltupis 2018“ atidarytas patrankos šūviais
Mantvydas

PREKEVIČIUS
Gegužės 26 d. Prienų,
Tauragės bei Kauno kraštą
vienijančioje Šaltupio
sodyboje vyko jau
dešimtasis mėgėjų teatro
festivalis.

Jau dešimtmetį Tauragės,
Kauno bei Prienų krašto mėgėjų teatro trupes sukviečiantis festivalis šiemet atidarytas
taip pat teatrališkai – patrankos šūviais.
Nors šie šūviai pareikalavo
ir saugumo, tačiau kareiviška
disciplina ir griežtos taisyklės
ne tik nesutrikdė čia nuolat
plevenančios laisvės, bet dar
labiau nudžiugino meno mėgėjus, gerbėjus ir kūrėjus.
Tradicinį festivalį netradiciškai pradėjo ir netradiciniai
instrumentai. Tik dideliuose
orkestruose sutinkamais fagotais festivalio svečius ir dalyvius su savo draugais nudžiugino Ramūnas Laukaitis.
Dešimtmečiu džiaugėsi ir
šio festivalio siela bei vedėjas, skaudviliškis režisierius
Sigitas Kancevyčius. Pasak
jo, su šiuo festivalio užaugo
ne tik jis, bet ir šio festivalio
organizatorių, „Šaltupio“ sodybos savininkų Gintarės ir
Raimundo Puišių sūnus.
Renginio šeimininkams
dėkojo ir visi susirinkusieji,
ir Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavaduotoja Rima Zablackienė bei Tarybos narė Loreta Jakinevičienė.
Iškilmingai atidarius festivalį, į sceną su viduramžius
menančiomis dekoracijomis

REKLAMA

bei apranga atskubėjo Prienų
rajono mėgėjų teatro „Veidrodis“ trupė, nukėlusi žiūrovus į
pačią Lietuvos valstybės aušrą – viduramžius. Scenoje atgijo Justino Marcinkevičiaus
„Mindaugas“ (rež. Jonas Grabauskas).
Prienų krašto aktorius keitė
Kauno kultūros centro „Tautos namai“ Kazio Binkio teatro komedija pagal Stasį
Žemaitį „Jaunikis iš Kauno“
(rež. Rimantas Štaras).
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro aktorių trupė
„Šaltupio“ festivalio scenoje
atgaivino linksmąją Vydūno
„Piktąją gudrybę“ (rež. Angelė Jaruševičienė). Prie Vydūno
metų paminėjimo prisijungė
ir Skaudvilės bendruomenės
teatras. Jis žiūrovus nudžiugino festivalio iniciatoriaus S.
Kancevyčiaus režisuota literatūrine-publicistine kompozicija „Pietūs su Vydūnu“.
Na, o dar viena nenuilstanti
festivalio siela režisierė Hana Šumilaitė į festivalį atvežė
Voškonių teatro „Siena“ improvizaciją pagal Kazio Sajos
„Mamutų medžioklė“.
Festivalis baigėsi šventine ir kartu valstybine gaida
– kompozicija pagal Vydūną „Tautoj aš būsiu tavo kanklės“. Ją festivalio svečiams ir
žiūrovams padovanojo Prienų
rajono kultūros ir laisvalaikio
centro Naujosios Ūtos mėgėjų teatras kartu su režisierėmis Alma Vaišniene ir Anele
Lukjančiuk.
Festivalio metu visi susirinkusieji galėjo pasigrožėti Kauno taikomosios dailės
mokyklos fotografijos specialybės mokinių retrospektyvine paroda. Fotografijos
parodas į „Šaltupį“ nuolat atveža šios mokyklos dėstytojas, fotografas Robertas Misiukonis.
Gardžiomis vaišėmis kvepiantį bei puikios nuotaikos
gaubiamą festivalį supo pažadai, kad jis gyvuos dar ilgus
metus, ir linksmas pašmaikštavimas, jog šio festivalio tęstinumą R. Puišys turės įtvirtinti ir testamentu.



Mažiausiai 26 Damasko režimo ir devyni rusų kariai žuvo per
anksčiau šią savaitę surengtą džihadistų judėjimo „Islamo
valstybė“ ataką rytinėje Sirijos dykumoje, sekmadienį
pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija. Džihadistai
taikėsi į grupę sirų ir jų sąjungininkų rusų karių Deir az Zoro
provincijoje netoli Majadino miesto.
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Daugiau kaip du tūkstančiai savanorių sekmadienį išėjo
į nuošalios Honkongo salos paplūdimius rinkti šiukšlių,
aplinkosaugos aktyvistams perspėjus, kad plastikas
žudo jūrinius vėžlius ir kitus laukinius gyvūnus. Didėjant
susirūpinimui dėl šiukšlių kiekio Honkongo vandenyse,
aplinkosaugininkai šių šiukšlių šaltiniu vadina Pietų Kiniją.



Automobilių perkėlimas per Kuršių marias po dvejų metų
užtruks trumpiau. Per dvejus metus žadama atnaujinti
krantines ir modernizuoti keltus, kad vienu metu į juos galėtų
įvažiuoti daugiau transporto priemonių. Uosto direkcija
atnaujins Smiltynės perkėlos krantines ir įrengs naujas
pakrovimo ir iškrovimo rampas, modernizuos tris keltus.



Kaune ir Ignalinoje šeštadienį konfliktų metu buvo
grasinama ginklais. Policijos departamentas prnešė, kad
dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

21-asis poezijos pavasaris Birštone

Lietuvos partizanų pagerbimo šventė
Veiveriuose
Gegužės 23-iąją
paminėjome Partizanų
pagerbimo, kariuomenės
ir visuomenės vienybės
dieną.

Šioje, jau tradicine tapusioje šventėje dalyvavo gausus būrys Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos jauniausių
mokinių ir skautų. Renginio
– eisenos – tikslas buvo paminėti kraštiečių Lukšų šeimą,
gyvenusią Juodbūdžio kaime,
nes šiais metais minime ne tik
Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmetį, bet ir vieno
iš brolių, pasiaukojusių Laisvės kovai, Antano Lukšos 95ąsias gimimo metines.
Tradicinę eiseną pradėjome
iš Tomo Žilinsko gimnazijos
kiemo. Sustojome prie Antano
Kučingio meno mokyklos stovinčio paminklo Juozo Luk-

šos atminimui. Čia 3A ir 3B
klasių mokiniai papasakojo
apie legendinį Lietuvos laisvės
kovotoją Juozą Lukšą, tvirtai
susikibę rankomis visi padainavome dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Vėliau
išsirikiavome gražia kolona ir,
skautų vedami, nužygiavome
į sakralinę Laisvės kovotojų,
partizanų amžinojo poilsio vietą – Skausmo kalnelį.
Šiais metais Lietuvos valstybės šimtmečio proga Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos
bendruomenė vykdo akciją
„100 rožių įžymiems Lietuvos
žmonėms“. Šia proga Skausmo kalnelyje žodį tarė gimnazijos tikybos mokytoja, skautų
vadovė Janina Joneliūnienė –
pagerbdama Lietuvos Laisvės
kovotoją Antaną Lukšą prie jo
amžinojo poilsio vietos sukalbėjo maldą „Amžinąjį atilsį“,
padėjo rožės žiedą ir uždegė

žvakelę. Renginį tęsė 4-os klasės mokiniai. Jie papasakojo
apie partizano Antano Lukšos
sudėtingą ir skaudų gyvenimo
kelią. 2-os ir 1-os klasių mokiniai prisiminė brolius Jurgį
ir Stasį Lukšas, o jauniausieji
renginio dalyviai – priešmokyklinukai – padeklamavo eilėraštį „Lietuvai“.
Baigdami renginį pagerbėme Lietuvos laisvės kovotojų
motinas – jų atminimui padainavome dainą „Oi neverk,
motušėle“.
Veiverių krašto istorijos muziejaus muziejininkė ir Antano
Lukšos šeima dėkoja Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos
skautams, mokiniams ir mokytojoms už prasmingą renginį ir išreikštą pagarbą Laisvės kovotojų brolių Lukšų atminimui.
Veiverių krašto istorijos
muziejaus ir Veiverių
bibliotekos informacija 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ !
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių,
kultūrinių ir politikos naujienų!
REKLAMA

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Vienas gražiausių
pavasario renginių
Lietuvoje yra Poezijos
pavasaris. Šis tarptautinis
poezijos festivalis
rengiamas nuo 1965 metų,
jį organizuoja Lietuvos
rašytojų sąjunga ir
Rašytojų klubas. Lietuvoje
šiemet jis buvo 53-iasis, o
Birštone – 21-asis.

Tikriausiai puikus oras ir
mūsų kurorto grožis sukvietė
čia didelį būrį kūrėjų – rašytojų, poetų, muzikantų. Poezijos
šventėje Birštone dalyvavo
žinomas rašytojas Gasparas
Aleksa, rašytoja Laura Sintija Černiauskaitė, poetė Nijolė Daujotytė, kultūros ir meno
premijos laureatas, filosofas
Vytautas Rubavičius, poetas,
kritikas Rimvydas Stankevičius, poetas, žurnalistas Aivaras Veiknys, poetė Viole-

ta Šoblinskaitė, muzikantas,
bardas, rašytojas Alvydas Jegelevičius ir poetas Gintautas
Dabrišius.
Renginio pradžioje N. Daujotytė Birštono viešosios bibliotekos direktorei Alinai
Jaskūnienei įteikė kelis egzempliorius šiemetinio „Poezijos pavasaris 2018“ almanacho egzempliorių.
Į susitikimą su birštoniečiais ir miesto svečiais atvykę
meno pasaulio žmonės džiaugėsi ir gyrė mūsų kurortą, tokį
gražų, švarų, jaukų, mielą, ir
lygino jį su Šveicarija... Be to,
svečiai pridūrė, kad Birštonas
pilnas poezijos ištisus metus:
„Kai atvažiuoji čia, atrodo,
metų našta nukrenta. Čia tokia ypatinga tyla. Tai dieviška, tikra poezija.“
Atvykusius į šventę poetus ir rašytojus pristatė Nijolė
Daujotytė, po jos į žiūrovus
kreipėsi žinomas muzikantas,
bardas Alvydas Jegelevičius.
Jis skaitė eiles apie metų mė-

nesius, apie kiekvieno jų grožį ir savitumą, o vakaro nuotaiką nuspalvino muzikiniais
kūriniais.
Poetai skaitė ne tik savo eiles, bet ir žinomų, visų gerbiamų poetų, tokių kaip Salomėja Nėris, Justinas Marcinkevičius, Maironis, kūrybą.
Ištraukas iš savo kūrinių
skaitė rašytojas, prozininkas ir
dramaturgas Gasparas Aleksa, viešėjęs Birštone ir praeitais metais, poezijos eiles pristatė S. L. Černiauskaitė, kuri
labiau žinoma kaip prozininkė
ir dramaturgė.
Ypač visus sudomino ir
privertė susikaupti aktorės
Dalios Jankauskaitės skaityti
tekstai bei prisiminimai apie
tremtinę Marytę Kontrimaitę
ir jos parašytos eilės, Henriko Ragausko „Mergaitė bėga į mišką“, Janinos Degutytės „Anapus vilties“. D. Jankauskaitė prisiminė žinomus
žmones: Just. Marcinkevičių, Nijolę Miliauskaitę, Joną
Strielkūną...
Violeta Šoblinskaitė, prieš
pradėdama skaityti savo eiles, iš pintinėlės dalijo susirinkusiesiems po „savo akmenį‘. Iš tikrųjų, kartais žmogui
„norisi būti akmeniu, norisi
būti žvirbliu jaunikliu, o kartais gera būti su šunimi. Kartais pasiutusiai gera pabūti su
žmogumi...“
Šventinį ir jaukų „Poezijos
pavasario“ renginį užbaigė N.
Daujotaitė ištraukomis iš savo
pirmosios poezijos knygelės
„Vienmečiai augalai“.
Už nuoširdžią poezijos
šventę Birštone svečiams
dėkojo Birštono savivaldybės mero pavaduotojas Vytas
Kederys ir Birštono viešosios
bibliotekos direktorė A. Jaskūnienė.
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Didžiojoje Britanijoje naktį iš šeštadienio į sekmadienį
siautėję žaibai sutrikdė skrydžius Londono Stanstedo oro
uoste, nes nuo audros nukentėjo orlaivių degalų papildymo
sistema, pranešė jo atstovai. Sekmadienį Londono
Stanstedo oro uosto atstovai nurodė, kad kuro papildymo
sistema dėl žaibo „šį rytą tam tikrą laiką neveikė“.

Kaimynai – visada šalia
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kaimynas – pats
artimiausias žmogus, į
kurį gali kreiptis ištikus
nelaimei, žmogus, su
kuriuo greičiausiai galima
pasidalinti džiaugsmu,
vakare ar šventadienį
susėsti ir išgerti puodelį
kavos.

Geras kaimynas – geriau
negu pats artimiausias giminaitis, nes jis arčiausiai tavęs,
todėl labai svarbu palaikyti
kaimyniškus santykius. Tad ir
švęsti Kaimynų dieną – labai
prasminga.
Ši šventė, kuri, ko gero, bus
tradicinė ir Lietuvoje, atkeliavo iš Prancūzijos. Ten ji pradėta švęsti ir minėti dar 1999 metais. Pirmiausia daugiabučių
namų gyventojai rinkdavosi
kieme su savo vaišėmis prie
bendro stalo, o nedideliuose
miesteliuose burdavo miesto
aikštėse. Beje, Lietuvoje nuo
senų laikų buvo švenčiama
ne kaimynų diena, bet kaimo
diena – buvo aukojamos šv.
Mišios, visi eidavo į bažnyčią
(kitur buvo pakviečiamas kunigas prie kaimo kryžiaus laikyti šv. Mišias), o po to vykdavo suneštinės vaišės.
Praėjusį savaitgalį Kaimynų
diena pirmą kartą paminėta ne
tik Birštone, bet ir Kaune bei
kituose miestuose, miesteliuose ir kaimuose. Tad geros idėjos plinta.
Birštoniečius ir miesto svečius į Kaimynų dieną pakvietė
Birštono kurorto bendruomenė, kuri ir inicijavo šį renginį, įgyvendindama projektus
„Bendruomeniškumo taku“
ir „Renkuosi būti sveikas“,
finansuojamus Birštono savivaldybės. Šventės globėja
REKLAMA

– Birštono savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė.
Šeštadienio vakarą jau smagiai šurmuliavo J. Basanavičiaus aikštė – čia vyko mugė.
Ne paprasta, bet su vietinių,
birštoniečių, gaminiais: Birutė Laukevičienė siūlė įvairių
žolelių, bitininkas Robertas
Pilauskas – ekologiško šiemetinio medaus ir jo produktų, merginos iš „Rojaus daržo“
mokė ir patarė, kaip pasigaminti skanių ir sveikų kokteilių, saldumynų bei užtepėlių.
Visi buvo pavaišinti – galėjo ne tik paskanauti vieno ar
kito gardėsio, bet ir dar gauti
receptėlį.
Prie didelio stalo pradžios
įsikūrusi Ieva Šidlaitė vaišino
natūraliai raugintais kopūstais
ir raugintais kopūstais su eglių
ūgliais, miško uogomis. Čia
pat buvo galima paskanauti
ir arbatos grybo, ryžių grybo
bei pieno gėrimų, namie pagaminto jogurto, naminės baltos
ir juodos duonos bei išgirsti
labai įdomių dalykų apie rauginimą ir raugintų produktų
naudą mūsų organizmui. Taip
pat buvo galima įsigyti knygą
apie rauginimą ir fermentaciją su autorės autografu. Beje,
tai pirmas lietuviškas leidinys
apie natūralų rauginimą, dar
vadinamą „laukine fermentacija“. Viską galima rauginti
– ne tik daržoves, bet ir vaisius
– ir netgi pasidaryti fermentuotų gėrimų.
Daugiabučių namų kaimynai, organizacijos ir bendrijos
dengė stalus baltomis staltie-



Penktadienį apie 22 val. Tauragės rajone, Sartininkų kaime,
konflikto metu vyriškis kirviu sužalojo 1965 metais gimusį
vyrą. Nukentėjęs vyras dėl kirstinės žaizdos petyje gydomas
ambulatoriškai, pranešė Policijos departamentas. 1989
metais gimęs įtariamasis ieškomas.

sėmis, puošė gėlėmis, balionais, ant stalų dėjo ir skanius,
gražius savo rankomis pagamintus patiekalus, pyragus bei
gaivius gėrimus.
Kol suaugusieji dengė stalus ir kaimyniškai bičiuliavosi, vaikai irgi turėjo ką veikti – pūtė didžiulius burbulus,
džiaugėsi aitvarais, piešimo
pamoka bei žaidimais su draugais. Smagiai grojant liaudiškai muzikai visi – ir dideli, ir
maži – šoko bendrus šokius,
dalyvavo smagioje ir linksmoje mankštoje. Visgi linksma ir smagu su kaimynais ir
draugais kartu praleisti laiką,
palikus namuose patogią sofą, televizorių ar išmanųjį telefoną...
„Labai džiaugiuosi, kad
pirmas blynas neprisvilo, kad
tiek daug žmonių dalyvavo ir
buvo taip smagu. Šventę organizavo mūsų Birštono kurorto
bendruomenė, bet mums labai talkino ir padėjo bičiuliai:
bendrija „Čiulba ulba“, krautuvėlė „AsMeniška“ , restoranas „Old Town Gril“, kultūros centras, sporto centras,
miesto tvarkymo tarnyba ir
kiti geri kaimynai“, – džiaugėsi pavykusiu renginiu Birštono kurorto bendruomenės
pirmininkė Alina Jaskūnienė, nepamiršdama padėkoti
taip pat kaimynams: „Eglės“,
„Versmės“, „Tulpės“ sanatorijoms ir „Vytautas Mineral
SPA“, kurie parėmė šventę
vertingais prizais.
Taigi, bendraukime, draugaukime ir švęskime kartu,
tada ir gražiau gyvensime, ir
mažiau problemų bei negerų
dalykų matysime aplink.



Policija tiria šeštadienį Tauragės rajone įvykusios tragedijos,
kai vyras nušovė du žmones ir mirtinai susižalojo pats,
aplinkybes. Policijos departamento Komunikacijos skyriaus
vedėjas Ramūnas Matonis BNS sakė, kad vienas iš nušautųjų
yra Latvijos pilietis, o įtariamas žudikas paleido šūvius ir į
atvykusius policijos pareigūnus.

Trečiojo amžiaus
universiteto lankytojai
atsiėmė diplomus
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Praėjusį ketvirtadienį,
gegužės 24 dieną, Birštono
kurhauzo iškilmių salė
buvo pilna pasipuošusių ir
gerai nusiteikusių vyresnio
amžiaus absolventų.

Tai jau antroji TAU laida.
Trečiojo amžiaus universitetas, vienijantis smalsius ir
trokštančius žinių žmones, yra
viena iš aktyviausių organizacijų, kuri užsiima savišvieta
bei tobulėjimu.
Daugelis TAU klausytojų
gavo jau po antrą diplomą, nes
užsiėmimus sąžiningai lankė
ketverius metus.
Diplomų įteikime dalyvavo
ir Birštono savivaldybės mero
pavaduotojas Vytas Kederys,
savivaldybės administracijos
direktorius Valentinas Vincas Revuckas ir savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Angelė Žiūraitienė.
TAU direktorė Roma Urbonienė džiaugėsi bendru darbu
ir pasiektais gražiais ir prasmingais rezultatais, nors, pasak jos, kuriant šį universitetą
buvo suabejota, ar Birštone
reikia dar vienos visuomeniniais pagrindais veikiančios
organizacijos. „Pasirodo, visi išsitekome ir atradome sau
vietą. Džiaugiuosi, kad nebuvo jokių pykčių ir intrigų, kad
šie metais mums, kaip universitetui, buvo dar geresni“,
– kalbėjo R. Urbonienė.
Iš tikrųjų, yra kuo džiaugtis,
nes buvo laimėtas projektas ir
net 32 žmonės turėjo galimy-

bę mokytis ir įsisavinti naujas
technologijas. TAU lankytojai su dideliu noru keliauja ir
domisi šalies istorija. Pernai
buvo suorganizuota ekskursija LDK keliais aplankant pilis
Lietuvoje, o šiemet (gegužės
26 d.) TAU lankytojai keliavo po kaimyninę Lenkiją, kur
aplankė Torūnę ir netoli esančias pilis.
Renginio metu TAU direktorė įteikė padėkas valdybos
nariams: dekanei N. Jakimonienei, buhalterijos vedėjai
Genovaitei Vailiulynienei ir
sekretorei Valei Turčinavičienei, o mero pavaduotojui V.
Kederiui – ypatingą girliandą
su palinkėjimais.
Savivaldybės atstovai sveikino TAU lankytojus, džiaugėsi jų pasiekimais ir linkėjo, kad Trečiojo amžiaus universitetą baigtų dar ne viena
laida tokių puikių studentų.
Pasak V. Revucko, mokslas
TAU suteikia ne tik žinių, bet
ir žvalumo, energijos, geros
nuotaikos.
TAU dekanė Nijolei Jakimonienei perskaičius direktorės įsakymą dėl diplomų
įteikimo, apie 70 TAU absolventų gavo diplomus, daugelis jau ir po antrą. Kas lankys
dar dvejus metus, gaus ir trečią, tik kiekvienas bus kitokios
spalvos.
Diplomus gavo ne tik pavieniai asmenys, bet ir kelios
šeimos, lankančios TAU paskaitas ir užsiėmimus kartu.
Sąžiningai paskaitas lankė
Blekaičių, Mažeikų, Šulnių
šeimos, kurios galėjo džiaugtis
sėkminga mokslo metų pabaiga ir diplomais.
Po diplomų įteikimo visi ga-

lėjo pasižiūrėti Punsko lietuvių (irgi TAU) pastatytą spektaklį „Bobutės susipyko“.
Tiesa, kitais metais ir Birštono TAU žada įkurti teatro
studiją ir statyti spektaklius.
O kuo mes prastesni už Lenkijos lietuvius? Tikriausiai taip ir
bus, nes tam sąlygos yra, o noro ir energijos – netrūksta.
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JAV astronautas Alanas Beanas (Alanas Binas), ketvirtasis
Mėnulio paviršiumi vaikščiojęs žmogus, mirė, sakoma
NASA sekmadienį paskelbtame jo šeimos pareiškime.
Jam buvo 86 metai. Astronautas, kuris vėliau tapo
dailininku, mirė šeštadienį Hjustone, sakoma pareiškime.
A. Beanas priklausė elitinei NASA astronautų grupei.



Seime skinantis kelią sveikatos apsaugos ministro
Aurelijaus Verygos iniciatyvai leisti kai kuriais nereceptiniais
vaistais prekiauti parduotuvėse ir degalinėse, Seimo narys
„valstietis“ Raimundas Martinėlis siūlo uždrausti jų prekybą
parduotuvėse, kurios prekiautų alkoholiu. „Vaistų prekyba
kartu su alkoholiniais gėrimais yra nesuderinama“.



Briuselio istorinėse Šv. Huberto galerijose šeštadienį įvyko
pirmasis Europoje batų valytojų konkursas, kurio metu
maždaug dešimt dalyvių iš įvairių Europos šalių nemokamai
valė batus klientams šioje populiarioje Belgijos sostinės
vietoje. Avalynės pramonės specialistų žiuri įteikė tris
nugalėtojų prizus – „Auksinius šepečius“ ir 500 eurų premijas.

Kokią ministeriją kelsime Birštono viešojoje bibliotekoje įsibėgėja projektas
„Pajusk pasaulį bibliotekoje“
į Birštoną?
Dar net nepradėjęs
darbo naujasis žemės
ūkio ministras Giedrius
Surplys pažadėjo Žemės
ūkio ministeriją iškelti
į Kauną. Taip žada
kiekvienas žemės ūkio
ministras, nors dar nei
vienam nepavyko pažadų
įgyvendinti.

Visgi valstybinių įstaigų iškėlimas į mažesnius miestus
yra sveikintinas ir kodėl naujų valstybinių institucijų negalėtų atsirasti Birštone?

Galimybė Birštonui
Valstybinės institucijos decentralizuojamos ne vienoje
šalyje, nuo Gruzijos iki Estijos ar Danijos. Sociologai
pastebi, kad sostinės ir taip
sulaukia daugiau investuotojų ir gyventojų dėmesio,
todėl valstybinių įstaigų perkėlimas į regionus gali sumažinti darbo rinkos įtampą
sostinėje ir paskatinti plėtrą
regionuose. Danija nuo 2015
m. jau iškėlė iš Kopenhagos
4 tūkst. darbo vietų, o pamačiusi sėkmingus rezultatus,
neseniai patvirtino planus
iškelti dar 4 tūkst.

Ar tokia valstybės
politika galėtų
pasinaudoti Birštonas?
Kuriant naujas darbo vietas ir kviečiant naujas įstaigas įsikurti labai svarbu yra
kuo geresnis susisiekimas su
didžiaisiais miestais, galimybė vystyti naujus nekilnojamojo turto projektus ir sutvarkyta infrastruktūra. Jeigu
susitelksime tik apie Birštono kurortą, tai miestas yra labai mažas, Vilniaus mastais
tai būtų vos vienas Pilaitės
ar Justiniškių kvartalas. Visai kitaip, jei matysime Birštono ir Prienų dvimiestį. Dar
labiau pagerinę susisiekimą
tarp abiejų miestų būtų galima vystyti aplinkines teritorijas ir tai jau būtų patrauklus
variantas ne teoriškai, bet realiai siūlyti Vyriausybei jei
ne ministeriją, tai kokią kitą
valstybės instituciją perkelti
į mūsų apylinkes.
Valstybinių institucijų iškėlimas į regionus yra lygiai
tokia pati investicija, kaip ir

pritraukiant „Barclay‘s“ ar
„Western Union“. Atvyksta
nauji darbuotojai, jiems reikia gyvenamojo ploto, apsipirkimo vietų, smulkiojo
verslo paslaugų ir t.t. Naujos įstaigos perka paslaugas
ir prekes iš kitų įmonių ir
amatininkų, taip kuriama pridėtinė vertė, mokami mokesčiai, atsiranda paskatos daugiau uždirbti, rasti geresnę
darbo vietą ir jaunimui likti
regione.

Birštonas negali likti
tik prie turizmo
Birštono strategija šiandien yra vystyti kurortą, tai
yra labai gerai, bet visgi neišmintinga susitelkti tik į vieną
ekonomikos šaką. Būtina ieškoti kaip būtų galima diversifikuoti miesto plėtrą. Naujoji Akmenė ar Didžiasalis
yra pavyzdžiai kas nutinka
su miestu, kai stambiausias
darbdavys pakeičia kryptį
ar bankrutuoja. Graikija yra
kitas pavyzdys, kai šalis per
daug priklausoma nuo turizmo. Graši šalis, bet mažai ką
gamina, o orientacija vien
į turizmą neatneša norimos
gerovės. Lygiai taip pat Birštonas augdamas ir klestėdamas turi rasti ir kitų ekonomikos šakų, kurios papildytų
turizmą. Tada jau bus galima
matyti Birštoną kaip viso regiono augimo centrą.
Valstybinių įstaigų pritraukimas į Birštoną nėra utopija. Vyriausybės kanceliarija
praeitas metais pradėjo paslaugų valstybinėms institucijoms centralizavimą. Iš atskirų ministerijų, departamentų,
tarnybų bus iškeliami personalo, informacinių technologijų, teisės, buhalterijos ir kiti
skyriai, jie standartizuojami,
centralizuojami ir bus ieškoma galimybių iškelti iš Vilniaus į kitus miestus. Tai yra
galimybė Birštono ir Prienų
vadovams susėsti, pagalvoti ką būtų galima pasiūlyti
Vyriausybei ir kviesti nepamiršti mūsų regiono. Aišku,
jei nieko nebus daroma, tai,
kaip sakoma, kepti karveliai į
burną neįskris, tačiau kai yra
idėjų, užsispyrimas siekti jas
įgyvendinti, tai atsiranda ir
rezultatai.
Remigijus Zolubas 
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Birštonas nuostabus ne tik
savo žaliuojančia gamta,
gaiviu oru bei ramybe...
ČIA VYKSTA NEPAKARTOJAMI
STEBUKLAI!

Nuo kovo mėnesio į Birštono viešąją biblioteką įvairaus
amžiaus grupių ir poreikių
žmones kviečia šiuolaikiškas projektas „Pajusk pasaulį
bibliotekoje“, kurio įdomios
veiklos, vyksiančios iki pat
lapkričio mėnesio, suteikia
nepaprastą galimybę lankytojams iš arčiau pažinti įvairias
kultūras, žmones, tradicijas,
virtualiai pakeliauti po pasaulį, jo gamtą, patirti užburiantį
jo grožį.
Birštoniečiai, kurorto sve-

čiai jau susipažino su egzotiniais Afrikos ir Azijos žemynais. Mažieji stebėjo interaktyvų „Nieko sau“ teatro spektaklį „Afrika“, kuriame nuotaikingi ufonautai broliukas
Pufas ir sesutė Ufė pritariant
gitarai ir afrikietiškam būgneliui papasakojo apie patirtus
nuotykius, dainavo Afrikos
gyvūnų dainas, supažindino
su savo geriausiais draugais:
berniuku Mutumbu, beždžionėle Lulu, drambliuku Straubliuku, krokodilu Bilu, kalbančia papūga Charčio, žirafa
Lukrecija ir kitais. Susidomėję vaikai „valgė” lingėjimus
iš Afrikos, išmoko ypatingo
burtažodžio, kartu dainavo,
žaidė, sužinojo daug įdomių
ir naudingų dalykų apie tolimą žemyną...
Vyresnius pasimėgauti kaitria saule, karštu klimatu ir
įdomiais pasakojimais apie
Afriką pakvietė asmeninis
fitneso treneris, Europos kultūrizmo čempionas Andrius
Pauliukevičius ir jo afrikietė žmona Ilka Adams. Savo
knygą „MANO AFRIKA:
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kelionė po magiška gamta ir
daugialype kultūra stebinančią Namibiją” pristatę svečiai kvapą gniaužė nepaprastai įdomiomis istorijomis apie
tolimąją Namibiją, savo tyrą
meilę, atskleidė afrikiečių ir
lietuvių kultūrų skirtumus, panašumus, pasidalijo įspūdingomis fotografijomis Afrikos
gamtoje ir tarp laukinių gyvūnų... Trumpa, bet nepaprastai
įdomi kelionė mintimis į Afrikos žemyną klausytojų veidus
papuošė šypsenomis, sušildė,
dovanojo malonų jausmą, jog
kiekvienas kraštas, jo tradicijos ir žmonės yra unikalūs,
saviti ir ypatingi...
Susipažįstant su Azija, vai-

noriai įsitraukė ne tik mažieji,
bet ir jų tėveliai, seneliai, pro
šalį praeinantys žmonės, o
nuoširdus vaikų juokas, spindinčios akys ir nepakartojami
mažomis rankutėmis sukurti
piešiniai tapo puikia dovana
dirbtuvių dalyviams bei mylinčioms mamoms artėjančios
Motinos dienos proga.
Tuo tarpu su unikalia Azi-

kai rinkosi pavasariniais žiedais kvepiančiame bibliotekos kieme, kur vyko fantastiškos kūrybinės dirbtuvės, knygos „Draugystė ant straublio
galo” pristatymas. Nuostabi
dailininkė, knygų iliustratorė
Aušra Kiudulaitė nuotaikingai papasakojo apie įdomią
ir spalvingą knygą, pakvietė
išlaisvinti fantaziją – kurti itin
originalius stilizuotus drambliukus. Į kūrybinį procesą

ja, jos kvapais ir skoniais suaugusius supažindino keliautoja, verslininkė, kelionių organizatoriaus „Travel Planet“
vadovė ir bendrasavininkė
Gabrielė Štaraitė. Pristatydama savo knygą „Į Aziją su
meile”, susidomėjusius klausytojus autorė nejučiomis
nukėlė į Mianmarą (Birmą),
Indiją, Indoneziją ir Vietnamą. Abejingų nepaliko itin
tikros, Azijos gyvenimą at-

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

spindinčios fotografijos, neįtikėtinos istorijos apie azijiečių
papročius, gyvenimo būdą,
dienotvarkę, mitybą, religiją,
apeigas... Asmeninis autorės
santykis su egzotiniais kraštais suteikė dar vieną galimybę pažinti pasaulį, palyginti
mūsų kultūras, vertybes, papročius, nustebino, dovanojo
glėbį puikių emocijų!
Birželį bibliotekoje nepaprastos kelionės tęsis! Visi
norintys galės pajusti Amerikos žemyno dvasią. Jūsų
lauks knygų „Miglų slėnio
fėjų pasakos“ ir „Pietų Amerika. Metai su kuprine Naujojo
pasaulio keliais“ pristatymai,
susitikimai su jų autorėmis
Edita Lei ir išskirtinių kelionių organizatore, žurnaliste
Žydrone Lukšyte, fėjų, kvepalų dirbtuvės, virtualios realybės pojūčiai, gera nuotaika
bei puikūs atradimai!

Ateikite ir pajuskite
pasaulį Birštono
viešojoje bibliotekoje!
Informaciją apie artėjančius projekto renginius rasite
bibliotekos internetinėje svetainėje www.birstonas.mvb.
lt arba „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/birstonovb 

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Gyventojų ilgaamžiškumu garsėjančioje Japonijoje visai
tinkama, kad vienas garsiausių buvusių šalies lyderių sulaukė
100 metų. Per Antrąjį pasaulinį karą, kaip karinio jūrų laivyno
karininkas, Yasuhiro Nakasone matė savo šalies absoliutaus
pralaimėjimo ir nuniokojimo prarają. Po keturių dešimtmečių jis
vadovavo Japonijai per jos ekonominės sėkmės piką.



Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos darbo birža sukūrė
internetinę duomenų bazę „Atsargos karių bankas“,
kurios paskirtis – darbdaviams suteikti galimybę įdarbinti
į atsargą išleistus karius. Šiuo metu Lietuvos darbo biržoje
yra užsiregistravę daugiau nei 100 besiruošiančių išeiti ar į
atsargą išleistų karių.



Šiaurės ir Pietų Korėjų lyderiai per savo netikėtą savaitgalio
susitikimą susitarė „dažnai“ susitikinėti ateityje, sekmadienį
pranešė Pchenjano valstybinė žiniasklaida. „Jiedu sutarė, jog
jie turėtų dažnai susitikinėti ateityje, kad pagyvintų dialogą
ir suvienytų išmintį ir pastangas, išreikšdami savo poziciją
drauge stengtis denuklearizuoti Korėjos pusiasalį“.

Dainų šventės koncerte kartu su šimtais kanklių prabils Nudegimo saulėje pasekmes
ka 102 metai.
galite jausti net pusmetį
jimas nemokamas.
ir Skriaudžių kanklės
Senąsias kanklių melodijas
Lietuvos valstybės atkūrimo
Vieną sakraliausių senojo
Vilniaus erdvių – Šv. Jonų
bažnyčią liepos 3-ios
vakarą užlies melodingi,
švelnūs kanklių garsai,
čia vyks Dainų šventės
koncertas „Skambėkite
kankliai“. Aranžuotas
šimtamętes lietuvių
tautos melodijas ir naujus,
specialiai kanklėms
sukurtus kūrinius atliks per
500 kanklininkų.

Liaudies dainose apdainuotos, pasakose ir sakmėse minimos kanklės – vienas seniausių lietuvių styginių muzikos
instrumentų – randa savo vietą
ir šiuolaikiniame mene. Kanklių muzikos koncerte skambės net 17 lietuvių klasikos ir
visiškai naujų, tik šiai Dainų
šventei sukurtų kūrinių, pristatančių kankles kaip modernų
instrumentą. Koncerte dalyvaus net 65 kanklių ansambliai
iš visos Lietuvos.
Pasirodyme bus galima išgirsti autentiškomis skobtinėmis, daugiastygėmis ir koncertinėmis kanklėmis atliekamus
kūrinius – muzikuos pedagogai, mokiniai, akademinis jaunimas, o solistės Astos Krikš-

čiūnaitės ir Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos merginų
choro atliekami kūriniai pritariant kanklėms, suteiks renginiui ypatingo skambesio.
Koncertą ves aktorius Algirdas Latėnas.
Koncerte gros ir užsienio
lietuvių kanklių ansamblis
„Vaidilutė“ iš Australijos. Ansamblio vadovas Stasys Eimutis – kanklėmis grojo legendiniame „Čiulionio ansamblyje“, gyvavusiame 1949–1991
m. S. Eimučiui šiemet sukan-

atliks tradicinių kanklių ansambliai: Vilniaus mokytojų
namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, Prienų
rajono Skriaudžių kultūros
namų ansamblis „Kanklės“,
Utenos rajono Užpalių rajono
Užpalių kanklininkių stovyklos „Skambantys kankleliai“
ir Mažeikių stovyklos „Lai
skamba žemaitiškos kanklės“
dalyviai.
Kanklių koncertas „Skambėkite kanklės“ Šv. Jonų bažnyčioje liepos 3 d. 18 val. Įė-

šimtmečiui dedikuojama Dainų šventė „Vardan tos...“ birželio 30 d. Kaune ir liepos 1–6
d. Vilniuje pakvies į penkiolika renginių, iš kurių net devyni
– nemokami. Sostinės aikštėse, parkuose, bažnyčiose, koncertų salėse vyks renginiai ir
koncertai, kuriuose pasirodys
chorai, vokaliniai, kanklių bei
dainų ir šokių ansambliai, pučiamųjų ir liaudies instrumentų orkestrai, mėgėjų teatrai,
folkloro kolektyvai, tradicinių
amatų meistrai. LNKC 

„Eurovaistinės“ farmacininkė Regina Molotkova
sako, kad pavojingiausia ir
daugiausiai žalos mūsų odai
daranti ultravioletinė spinduliuotė yra atsakinga ne tik už
odos nudegimą, bet ir jos senėjimą, raukšlių susidarymą.
Taip pat vaidina pagrindinį
vaidmenį odos vėžio vystymuisi. Tad nudegimai gali turėti kur kas daugiau pasekmių
nei vien tik nemalonus skausmas ar besilupanti oda.

Birželį vyks JAV Sausumos pajėgų Europoje tarptautinės
ir ekipuotę.
13 d. planuojamą persikėlimo
pratybos „Saber Strike 2018“ tę Didžiausias
technikos judė- per Nemuną operaciją, kurios
Birželio 3-15 dienomis
Lietuvoje, Latvijoje,
Estijoje ir Lenkijoje
vyks JAV Sausumos
pajėgų Europoje Baltijos
šalyse organizuojamos
tarptautinės pratybos
„Saber Strike 2018“ (liet.
„Kardo kirtis 2018“).

JAV pajėgų Europoje vadavietės atstovė pulkininkė
Kathleen Turner pažymėjo,
kad šiose regioninį saugumo
stabilumą stiprinančiose pratybose Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje dalyvaus apie
18000 karių iš devyniolikos
valstybių.
Pratybų planuotojai numato daug pratybų elementų,
kurie leis treniruotis ir stiprinti karinį dvišalį ir daugiašalį
bendradarbiavimą. Vienu iš
REKLAMA

Kasmet, vos prasidėjus
vasaros sezonui, sveikatos
specialistai skuba priminti,
kaip svarbu saulėje
degintis atsakingai.
Tačiau besidžiaugdami
šiltu oru visus patarimus
dažnai tiesiog pamirštame
ir, galiausiai, vietoj
gražaus įdegio tenka
kęsti skausmingą odos
nudegimą.

svarbiausių pratybų elementų
– numatomas JAV Sausumos
pajėgų II-ojo kavalerijos pulko, kuris dislokuotas Vilseck
mieste Vokietijoje, persidislokavimas. Jo metu apie 3
000 tūkst. JAV karių su daugiau 1500 kovinės technikos
priemonių dviem maršrutais
persidislokuos iš Vokietijos į
Lietuvą bei Latviją. Jų metu
JAV kariai planuoja sustoti
Lietuvos miestuose ir visuomenei pademonstruoti turimus
pajėgumus: techniką, ginkluo-

jimas Lietuvoje numatomas
birželio 6– 9 dienomis, kai iš
Lenkijos per Kalvarijos ir Lazdijų pasienio punktus technika per Lietuvą civiliais keliais
atvyks į pratybų vietas: Lietuvoje į Gaižiūnų ir Generolo
Silvestro Žukausko (Pabradė)
poligonus. Lauko taktikos pratybos Latvijoje jos vyks Adaži
poligone, Lenkijoje – Drawsko Pomarski poligone.
Kaip vieną išskirtinių šių
metų pratybų elementų JAV
atstovai nurodo birželio 12–

metu šalia Kulautuvos miestelio (Kauno raj.) per įrengtą
tiltą JAV Sausumos pajėgų IIojo kavalerijos pulko technika ir kariai taktiškai persikels
per upę.
„Birželio mėnesį Lietuvos
teritorijoje bus pastebimos karinių transporto kolonos, kurios įvairiais Lietuvos keliais
judės į įvairias pratybų vietas
ir iš jų pasibaigus pratyboms.
Didžiausias karinių transporto
priemonių kolonų pikas planuojamas birželio 7–18 dienomis. Tai bus iššūkis Lietuvos kariuomenei ir Lietuvos
visuomenei“, – sako Lietuvos
kariuomenės gynybos štabo
Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo karinio rengimo valdybos viršininkas pulkininkas
Vilmas Šatas KAM 

Pasekmės juntamos
pusmetį
„Ultravioletiniai spinduliai
gali prasiskverbti į gilesnius
odos sluoksnius ir neigiamai
paveikti odos ląsteles. Nors
nudegus saulėje viršutinis
sluoksnis nusilupa, tačiau gilesniame sluoksnyje nudegimo padariniai lieka ilgesnį laiką“, – tikina vaistininkė.
Farmacijos specialistės teigimu, po nudegimo saulėje,
odos regeneracinis atsistatymas trunka nuo 3 iki 6 mėnesių. Per šį laikotarpį oda
visiškai atsistato ir sunaikina
modifikuotas ultravioletinių
spindulių ląsteles.
„Po nudegimo viršutinis
epidermio sluoksnis nusilupa
ir jį pakeičia naujas ląstelių
sluoksnis, kuris yra labai jautrus radiacijai. Todėl, stipriai
nudegusiems pavojinga vėl
būti saulėje – kur kas didesnė
rizika dar greičiau ir stipriau
nusideginti“, – įspėja R. Molotkova.
Pasak jos, nudegusi oda

pasidaro neatspari mikroorganizmams. Taip pat gali atsirasti pigmentinės dėmės.
Viena iš pasekmių – ir įvairios
odos ligos.

Ką daryti
R. Molotkova sako, kad nudegus saulėje paprastai pasireiškia tokie simptomai, kaip
skausmingas odos raudonumas, degimo pojūtis ir niežėjimas, todėl, pajutus bent vieną
iš šių požymių, pirmiausia reikėtų vengti tiesioginių saulės
spindulių.
„Pirmajai pagalbai itin tinkamos dekspantenolio putos
ar geliai. Gydyti nudegimus
galima ir vėsiais, bet jokiu būdu ne šaltais, kompresais. Taip
pat galite išsimaudyti po dušu ar apsipilti vėsiu vandeniu.
Gerkite daug skysčių – negazuoto arba mineralinio vandens“, – pataria vaistininkė.
Norėdami palengvinti
skausmą, odą tepkite losjonais
su lidokainu. Stipriai nudegintą odą galima tepti ir vitamino
E aliejumi – tai antioksidantas, kuris mažina uždegimą,
apsaugo odą nuo infekcijos,
skatina gijimą.
Pasak vaistininkės, saulės
spinduliai gali iššaukti ir organizmo savigynos reakciją –
histamino išsiskyrimą. „Histaminas verčia odą reaguoti ir
gali sukelti tokius simptomus,
kaip niežulys. Histamino poveikį ir niežulį, kurį sukelia
nudegimas saulėje, sumažinti padeda specialūs antihistamininiai preparatai“, – teigia
„Eurovaistinės“ atstovė.
Jei nudegusiose odos zonose susidarė pūslelių, nederėtų
jų pradurti – toks pažeidimas
gali sukelti infekciją. O jei po
saulės vonių jaučiatės prastai,
karščiuojate, o oda stipriai paraudusi ir jautri, nedelsdami
kreipkitės į medikus. Gydytojas dermatologas nustatys
odos pažeidimus bei paskirs
tinkamą gydymą. 
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Narkotikų prekiautojų gaujų kovomis dėl teritorijos
garsėjančiame Pietų Prancūzijos uostamiestyje Marselyje
praėjusią naktį užregistruotos dar dvi smurtinės mirtys,
šeštadienį pranešė teisėsauga. Per su nusikalstamomis
grupuotėmis susijusius šaudymus Marselyje šiemet jau iš
viso žuvo 11 žmonių, pernai - 14 žmonių.

Prienų
turguje
Paskutinis gegužės
šeštadienis buvo kaip
niekad šiltas ir saulėtas
– tikra vasara mums,
besiilgintiems tokio
gražaus oro.

Dabar pats gamtos gražumas- švelni įvairių tonų žaluma, žydi įvairiausios gėlės.
Šis gamtos ritmas labai jaučiasi turguje. Pilni prekystaliai ir laisvos turgaus erdvės
prekiautojų daržovių ir gėlių
daigais, dekoratyviniais medeliais ir vaismedžiais. Netrūksta pavasarinio alaso ir
gyvūnijos turgavietėje – gieda gaidžiai, karksi vištos, įvairiais balsais cypsi naminių
paukščių jaunikliai.
Turguje labai daug buvo
prekiautojų daržovių
daigais. Populiariausi
daigai – agurkų, pomidorų bei paprikų –
kainavo 0,2–0,5 euro
(priklausomai nuo dydžio). Gerai buvo perkami vėlyvų kopūstų
daigai, kurių kapa (60
vnt.) kainavo 3–4 eurus Už pusę kapos prašė 2 eurų.
Nemažai buvo ir lietuviškų šviežių daržovių. Kilogramas šiltnaminių agurkų kainavo
1,5–2 eurus. Pernai šiuo metu
agurkai buvo pigesni bent 50
centų. Keista, nes dabar kaip
tik geros sąlygos jiems augti.
Matyt, mažiau augintojų, tad
pardavėjai ir naudojasi proga
daugiau užsidirbti.
Kilogramą Kietaviškių šiltnamių pomidorų pardavė už
1,6 euro, o kilogramas atvežtinių kainavo 1,2–1,6 euro.
Nustebino šviežių kopūstų
kaina. Prekybos centruose,
nors ten kaina ir su PVM, kopūstai kainuoja vos ne perpus
mažiau negu turguje, kur už
kilogramą prašė 1,2–1,5 euro. Saujelė svogūnų laiškų,
ridikėlių, petražolių ar krapų
kainavo 0,3–0,5 euro.
Pernykščių daržovių kainos
išlikę tokios pačios. Kilogramas burokėlių kainavo 0,3
euro, bulvių – 0,25–0,3 euro,
REKLAMA

morkų – 0,4–0,6 euro. Kilogramą raugintų kopūstų buvo galima nusipirkti už 0,8–1
eurą, šviežiai raugtų agurkų
– už 2 eurus.
Lietuviškų vaisių ir uogų
dar nėra, tačiau kitą savaitgalį
tikrai jau bus pirmųjų braškių
ir žemuogių. Dabar kilogramas lenkiškų braškių kainavo
3 eurus. Beje, pirkėjai jau prognozuoja, kad lietuviškų braškių paragausime tik sumokėję
už kilogramą 8–9 eurus. Pažiūrėsime, ar tos prognozės
bus teisingos.
Daugelio akys krypo į šviežiu medumi prekiaujančius
bitininkus. Jie už pusės litro
stiklainį medaus prašė 5 eurų, o kilogramą pardavė už
6 eurus.
Nemažai buvo prekiautojų naminių vištų kiaušiniais.
Už didesnių kiaušinių dešimtį teko mokėti 1,8 euro, o už

mažesnius – 1,2–1,5 euro. Tokį pat kiekį antinių kiaušinių
pardavė už 2–2,5 euro.
Kaip visada, gerai buvo
perkamas pienas ir jo produktai. Populiariausia šiuo
metu yra grietinė, kurios litras kainavo 3–3,6 euro. Už
litrą pieno prašė 0,5 euro, sūrius pardavė po 1,5–3 eurus
(priklausomai nuo dydžio),
o už kilogramą varškės norėjo 1,6–2 eurų. Beje, teko
pastebėti, kad Kaune, Stoties
turguje kainos šiek tiek mažesnės negu Prienuose... Ten
pigiau kainuoja ne tik sūris,
bet ir puskilogramis sviesto
– Prienų turguje prašo 3,5–4
eurų, o ten galima nusipirkti
už 3,2 euro.
Nepasikeitė rūkytos mėsos
ir jos gaminių kainos. Kilogramas rūkytų nestorų lašinukų su raumeniu kainavo 5,2–
6,3 euro, su kumpiu – 6,2–7,8



Gelbėtojų organizacija „Baltieji šalmai“ pranešė, kad kaukėti
užpuolikai šeštadienį viename iš jos centrų Sirijos Alepo
provincijoje nušovė penkis savanorius. Ginkluoti vyrai prieš
auštant įsiveržė į organizacijos centrą ir pradėjo šaudyti į
jame buvusius gelbėtojus. Per septynerius metus Sirijoje
besitęsianti karą jau žuvo daugiau kaip 200 „Baltųjų šalmų“.

euro, dešros – 5, 2–6,7 euro,
dešrelių – 4,5–5,2 euro, o rūkytos vidinės filė – 8,5 euro,
„pūslės“ – 10–15 eurų.
Nemažai buvo ir šviežios
mėsos. Kainos kol kas irgi
nepakito, liko tokios pat. Vitrinose daugiausia buvo kiaulienos, nemažai vištienos ir
kalakutienos. Prekiautojai
šiuo metu, kai lauke vyrauja
vidurvasario karštis, vargsta
kovodami su skraidančiomis
musėmis, kurios labai mėgsta šviežią mėsą. Kilogramas
kiaulienos šoninės kainavo 3,3–3,9 euro, kumpio –
3,8–3,91 euro, sprandinės ar
karbonado – 4,8–5,2 euro, o
maltos mėsos – 3,3–3,9 euro.
Kilogramas kalakuto kumpio
kainavo 4–4,3 euro, o filė – 6
eurus. Moterys už išskrosto
broilerio kilogramą prašė
3,8–4 eurų. Kas norėjo pirkti
visą paukštį, kuris svėrė apie

4 kilogramus, turėjo mokėti
apie 15 eurų.
Gyvūnijos turgavietėje taip
pat buvo smagu: vieni pardavė, kiti pirko, treti bandė nusiderėti. Bet atrodo, kad tuščiomis niekas neišėjo – nusipirko
arba suaugusių paukščių arba jauniklių. Viščiukai, patys
mažiausi, kainavo po 1 eurą,
didesni – po 1,8–2,3 euro,
ančiukai – nuo 2,5 iki 5 eurų,
žąsyčiai – iki 6–7 eurų, kalakučiukai – 4–10 eurų.
Jaunesnės vištaitės kainavo
4,5 euro, o vyresnės kaip 5,5
mėnesio – 6–6,5 euro, o už
dedančias jaunas vištas prašė 7 eurų.
Labai gražūs veisliniai gaidžiai kainavo iki 25–30 eurų,
o paprasti, tačiau neprasti, su
kelių eilių skiauterėmis, tikrai
nedaug – už juos šeimininkė
prašė 6 eurų.
Nemažai buvo ir triušių. Už

jauniklius prašė 5–8 eurų, o už
suaugėlius – 20–30 eurų. Kas
norėjo, galėjo nusipirkti ir vaikingą patelę.
Ūkininkai parduoda grūdus jau šiek tiek mažesnėmis
kainomis. Už centnerį miežių
ar kviečių prašė 7–8 eurų, už
kvietrugių – 7 eurų, o už pašarinius miltus – 8–9 eurų. 20
kilogramų maišelis lesalų naminių paukščių jaunikliams
kainavo 10–12 eurų, o 10 kilogramų pakuotė – 6–5 eurus
(priklausomai nuo gaminio
sudėties ir gamintojo).
Šeštadienį turguje buvo
daug gėlininkų, prekiaujančių įvairių gėlių daigais ir gėlėmis vazonuose. Daigelį ar
krūmelį serenčių, begonijų ar
pelargonijų pardavė už 2,5–3
eurus, petunija kainavo 1,5–2
eurus, vazonas su didele žydinčia įvairiaspalve surfinija
– 8–10 eurų.
Darbymetis buvo ir daržininkams. Vos spėjo suktis skaičiuodami kopūstų,
agurkų, paprikų ar moliūgų daigus. Tačiau jų verslas eina į pabaigą, mat
dauguma daržininkų mėgėjų jau apsodino savo
šiltnamius.
Turguje buvo daug prekiautojų naudotais dviračiais, buities prekėmis,
įvairiais sendaikčiais bei
drabužiais.
Į turgų susirenka daug
žmonių, gal todėl kyla ir nelabai malonių situacijų, kurių nebūtų, jeigu visi bent
kiek laikytųsi paprasčiausio
mandagumo ar etikos normų. Labai nemažai yra atvirai besikeikiančių (negalvokit, kad kažką kolioja, jie
taip tarpusavyje bendrauja, į
sakinį įterpdami bent po 2–3
rusiškus „aforizmus“). Kitas
ne visiems priimtinas dalykas yra rūkymas viešoje vietoje. „Juk daugelis žmonių
nerūko, tad rūkymas ir dūmų
pūtimas į veidą nėra norma.
Man tai nemalonu. Kodėl aš
turiu kvėpuoti kažkieno išpučiamais dūmais“, – piktinosi
moteris, apie tai kalbėdama
su drauge.
Gal reikėtų papildyti ir
kai kuriuos turgaus taisyklių
punktus? Juk tobulėjame,
daromės kultūringesnis, europietiškesni... NG



Praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Burkina Fasas
nutraukė diplomatinius ryšius su Taivanu, Kinija su šia
Vakarų Afrikos valstybe šeštadienį pasirašė susitarimą dėl
diplomatinių santykių užmezgimo. Kinija ir Taivanas atsiskyrė
po 1949 metų pilietinio karo, bet Kinija tebelaiko Taivaną
savo nepaklusnia provincija, kurią reikia susigrąžinti.

Informuojame, kad yra atliekami žemės sklypų (kad.
Nr. 6910/0001:50 ir Nr. 6910/0001:273), esančių Lapupio
k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., kadastriniai matavimai ir ribų ženklinimas. Dėl matuojamų žemės sklypų bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo žemės sklypo (kad. Nr.
6910/0001:280) bendrasavininkius Mantą Genevičių ir
Tomą Genevičienę (deklaruota gyv. vieta Norvegija) arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informacijos
paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746, Dalė
Gulijeva.
Informuojame, kad 2018 m. birželio 11 d. 11:00 val. Darsūniškio g. 14, Vošiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav. bus
ženklinamos Mindaugo Ovaros ir Ramutės Ovarienės
žemės sklypo (kad. Nr. 6920/0001:39) ribos ir atliekami
kadastriniai matavimai. Kadangi gretimo sklypo (kad. Nr.
6920/0001:41) savininkė Ona Šimukauskienė yra mirusi,
kviečiame jos turto paveldėtojus atvykti į savo sklypą žemės sklypo matavimo dieną ir dalyvauti pažymint žemės
sklypo ribas bei pasirašyti sklypo ribų paženklinimo akte.
Informacija tel. 8 699 13834, Juozo Rinkevičiaus įmonė,
el. p. juozasrink@gmail.com

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
Sodybas, sodus
Sodo sklypą su vasarnamiu (6
a žemės) SB „Šilėnai“, Šilėnų k.,
Birštono sav. Tel. 8 605 85435.

ŽEMĖS SKLYPUS
4,78 ha ūkio paskirties žemę (našumo balas 49, sklypas yra prie
gero kelio) Vartų k., Balbieriškio
sen. Tel. 8 630 05924.

Perka

IŠNUOMOJA
Du garažus komercinei veiklai
Prienuose. Tel. 8 686 97434.

IŠSINUOMOJA
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
Perka

Perka įvairų nekilnojamąjį turtą.
Tel. 8 605 85038.
Mišką. Gali būti su bendraturčiais, neatidalintas iš bendros
nuosavybės. Sutvarkau dokumentus, paveldėjimą. Tel. 8 644
55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 605 44445.

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

Skubiai superkame visų markių lengvuosius automobilius,
mikroautobusus, keturačius,
priekabas.
Automobiliai gali būti su defektais, nevažiuojantys, daužti,
skirti ardymui ar utilizavimui,
surūdiję, be TA ir draudimo. Išsivežame patys. Atsiskaitome
iš karto, padedame sutvarkyti
visus reikiamus dokumentus.
Lauksime Jūsų pasiūlymų
tel. 8 666 70777.
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.
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Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...

žemės ūkis
PARDUODA
3,5 m. ponį (ūgis 83 cm, juodas,
nusišėręs). Tel. 8 636 64609.
Trijų veršių karvę (apsiveršiavo
gegužės mėn. 28 d., duoda 20-25
l pieno). Tel. 8 683 81802.
Trijų veršių pieningą karvę su jos 5
mėn. telyčaite. Tel. 8 636 21077.
Avižas. Gali atvežti. Tel:. 8 683
38695, 8 683 38701.
Kviečius, nedidelį lietuvišką suvirinimo aparatą „Kempą“. Tel. 8
680 25728.
Kviečius, miežius ir maistines
bulves. Tel. 8 676 18373.
Vasarinius miežius, tinka sėklai.
Amonio salietrą didmaišiais. Tel.
8 689 62945.
Grūdus: belukštes ir paprastas
avižas 5 Eur/50 kg, kviečius 6
Eur/50 kg. Tel.: 8 650 48440, 8
650 41295.
Gera kaina kompleksines trąšas
su mikroelementais be chloro bulvėms, braškėms, sodui,
daržui, vejai. Maišai po 25 kg.
Pristatome. Tel. 8 600 85875.

PERKA
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.
ŽŪB „Žara“ perka karves, jaučius, telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Tvarko valstybines išmokas.
Sveria el. svarstyklėmis.
Pasiima patys. Tel.: 8 685
86121, 8 699 57191.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.
Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
REKLAMA

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Taip pat parduodame
DURPIŲ BRIKETUS.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai spygliuočių, lapuočių malkas (skaldytas, trinkomis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Nebrangiai stambias, supjautas
pušines atraižas, pušines malkas.
Atveža. Tel. 8 609 14843.
Statybinės medienos atraižas (20
Eur/kub. m). Tel. 8 620 78172.

PASLAUGOS
Prislėgė skolos, trūksta pinigų?
Tiesiame Jums pagalbos ranką!
Akimirksniu palengvinsime Jūsų
naštą. Padengsime Jūsų skolas
ir naujai paskolinsime nuo 100
iki 10 000 Eur laikotarpiui iki 48
mėn. Leiskite mums padengti
Jūsų įsipareigojimus ir sumažinti
mėnesines įmokas - pasinaudokite savo šansu ramesniam rytojui!
Tel. 8 601 50935.

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).
Stogų dengimas, karkasinių namų
statyba, pamatų įrengimas, skardinimo darbai, skardų lankstymas, medinė lauko apdaila, pirtys
ir kiti statybos darbai. Dirbame
pagal verslo liudijimus. Tel. 8
603 35880.
Mūriju iš akmenų tvoras, sienas,
lauko židinius, šulinius ir kitus
darbus. Tel. 8 609 66524.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Prilydome
stogų dangą. Lankstome skardas.
Tel. 8 600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Gipso kartono, grindų bei durų
montavimas. Terasų ir stogų
montavimas. Tel. 8 648 57129.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas
geromis kainomis. Tel. 8 640
39204.

Santechnikos darbai: vamzdynų
keitimas, klozetų keitimas ir
tvarkymas, maišytuvų keitimas
ir kiti santechnikos darbai. Skylių
gręžimas nerūdijančio plieno
kriauklėse, metalinių vamzdžių
sriegimas. Katilų prijungimas ir
medžiagų komplektavimas. Atvykstu bet kurią savaitės dieną ir
vakarais (atvykstu ir dėl smulkių
gedimų ir darbų) bei į rajonus.
Parenku ir atvežu medžiagas. Tel.:
8 684 55308, 8 619 54866.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

Minkštų baldų remontas, pertraukimas. Restauruojame
minkštus baldus, fotelius, lovas, kampus, kėdes. Tel. 8 679
46966.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

UAB „KŽ gręžiniai“. Vandens
gręžiniai, geoterminis šildymas.
Sudaromi projektai, suderinami
leidimai, vandens pasai ir visi
susiję darbai. Tel.: 8 671 34094,
8 644 57097.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Žemės kasimo darbai su mini
ekskavatoriumiu 3,3 t. Tel. 8 645
20612.
Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu
žolę trimeriu. Griaunu senus pastatus ir dirbu kitus ūkio darbus.
Tel. 8 677 22930.
Pjaunu žolę su savo trimeriu ir
žoliapjove. Tel. 8 645 11214.

UAB „ORDO“
Pramonės g. 9, Prienai
Tel. +370 650 24297

Prienų „Revuonos“ pagrindinės
mokyklos bendruomenės padėka

Džiaugiamės, kad minėdami mokyklos 100
metų įkūrimo jubiliejų,
gegužės 12 dieną visi
kartu sukūrėme garbingą šventę. Nuoširdžiai
dėkojame, kad mus išgirdote, kad išgyvenote kartu visą šimtmečio įprasminimo šventės pasiruošimo kelią ir
padėjote mums pasiekti
kilnų tikslą.
Mokyklos bendruomenė dėkinga visiems, prisidėjusiems
prie šios šventės organizavimo. Labai dėkojame pagrindiniams šventės rėmėjams: Prienų rajono savivaldybės administracijai ir merui Alvydui Vaicekauskui, Lietuvos Respublikos Seimo nariui Andriui Palioniui, kredito unijos „Prienų
taupa“ administracijos vadovui Rimantui Slavinskui, Janinai Bublienei ir UAB „Trupinys“ kolektyvui, Romualdui Vasiliauskui ir UAB „Rūdupis“ kolektyvui, Angelės Skinkienės
IĮ kolektyvui, UAB „Strielčių lentpjūvė“ vadovui Antanui
Kavaliauskui, laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktoriui
Mantvydui Prekevičiui, Virginijui Šeškui, Angelei Garmuvienei, Daliai Baranauskienei, Ramunei Kavaliauskienei,
Vidui Radzevičiui, Rūtai Bekešienei, Renatai NarbutaiteiBujevičienei ir kitiems: mokytojams, mokinių tėvams, buvusiems mokiniams ir mokytojams.
Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorė
Ilona Balčiukynienė
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PASLAUGOS
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

REIKALINGA
Vasaros darbas. Braškių, šilauogių
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8
676 00479.
Braškių skynėjai nuo birželio
mėnesio. Vežiojame. Tel. pasiteirauti 8 616 54432.
Pardavėjos (-ai) lauko prekybai
uogomis. Atlyginimas 900 Eur.
Tel.: 8 676 00479, 8 605 79693.
Apdailininkai, staliai ir valytojos
(anglų kalbos žinios, vairuotojo
pažymėjimas) į Norvegiją. Atlyginimas apie 3000 Eur. Tel. 8 648
88308, laimonas@nordstata.lt
UAB „Marijampolės pieno konservai“ Prienų padaliniui reikalingas pienovežio vairuotojas. Tel. 8
612 20869.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE

Pavojingų medžių pjovimas,
genėjimas. Sklypų valymas.
Tel. 8 683 99 233,
www.greblysirbebras.com

DARBO
SKELBIMAI

Gegužės 30 d. 10.30 val. Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos
kryptingo muzikinio ugdymo
studijos operytė vaikams „Ežio
namas“, skirta Tarptautinei vaikų
gynimo dienai.
Gegužės 30 d. 17.30 val. Prienų
m. Revuonos parke – Mokinių
dainų festivalis „Su vėjeliu“,

UAB „JUMANA” siūlo darbą:
Elektromonteriams
Reikalavimai:
> elektrotechninis išsilavinimas;
> vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
> kruopštumas, atsakingumas, gerų rezultatų siekimas.
Darbo vieta: Kaunas
Atlyginimas: priklauso nuo rezultatų
Išsamesnė informacija telefonu +370 37 334487
CV siųsti el. paštu karjera@jumana.lt

UAB „Novo projektai“

REIKALINGA
Rūbų rūšiuotojos
Sandėlio darbuotojas-krovikas
Strielčiuose, Prienų r.
Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur.
Savo CV siųsti el.paštu info@kns.lt
Tel. 8 605 28687.

REKLAMA

skirtas Tarptautinei vaikų gynimo
dienai.
Gegužės 31 d. Veiveriuose – konferencija „Už nepriklausomą
Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui. Minėsime
Veiverių krašto istorijos muziejaus 10-metį, partizano Antano
Lukšos 95-ąsias gimimo metines.
10:00 Šv. Mišios Veiverių Šv.
Liudviko bažnyčioje; 11:00 Iškilminga eisena į Skausmo kalnelį;
12:00 Konferencija Veiverių šaulių namuose; 13:30 Koncertas.
Birželio 1 d. 10 val. Išlaužo seniūnijos administracinio pastato
prieigose – renginys „Vasaros
pieva“, skirtas Tarptautinei vaikų
gynimo dienai.
Birželio 1 d. 10 val. Pakuonio parapijos parke – renginys „Vaikystės
šalyje“, skirtas Tarptautinei vaikų
gynimo dienai. Edukacinės veiklos, žaidimai ir kitos pramogos.
Birželio 1 d. 11 val. Ašmintos parke – edukacinis renginys „Svajokime ir skriskime kartu su aitvarais“,
skirtas Tarptautinei vaikų gynimo
dienai. Aitvarų gaminimas, jų
paleidimas su užrašytomis vaikų
svajonėmis.
Birželio 3 d. 12.30 val. Užuguosčio
bažnyčioje – koncertas, skirtas
Tėvo dienai.
Birželio 5 d. 16 val. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje – Birutės Jonelienės knygos
„Laisvės aušra“ pristatymas, skirtas Lietuvos Sąjūdžio 30-mečiui.
Dalyvaus knygos autorė, Pasaulio
lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidybos direktorius
Valdas Kubilius, poetas Robertas
Keturakis, literatūrologė Inga
Stepukonienė, Nepriklausomybės
akto signataras Jonas Prapiestis, knygos rėmėjai. Koncertuos
Prienų krašto muziejaus vokalinis
ansamblis „Marginys“.
Birželio 5 d. 17 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų
meno mokyklos Fotografijos grupės mokinių fotografijų parodos
„Alpių refleksijos“ atidarymas.
Birželio 5–7 dienomis Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre
– tarptautinis jaunųjų pianistų
ir ansamblių konkursas „Musica
Pianoforte 2018“. Konkurso atidarymas – birželio 5 d. 9.30 val.
Konkurso dalyvių pasirodymai
– birželio 5–7 dienomis nuo 9.30
val. iki 19.30 val. Konkurso rezultatų paskelbimas ir apdovanojimai
– birželio 5–7 d. 20 val.
Birželio 8 d. 16 val. Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 12,
Pilotiškių k., Naujosios Ūtos sen.)
– 125-ųjų V. Mykolaičio-Putino
gimimo metinių minėjimas ir V.
Mykolaičio-Putino literatūros

premijos įteikimo šventė.
Birželio 9 d. 18 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – spektaklis
vaikams „Kakė Makė ir atversta
knyga“. Bilieto kaina – 8, 10, 11
Eur (priklausomai nuo vietos
salėje). Bilietų kasa dirba: I–V
17.00–18.00 val., VI – 1 val. iki
renginio. Bilietų užsakymas: tel.:
(8 319) 60 373, 8 685 47 557
(darbo dienomis) arba bilietukasa@gmail.com

COMMUNITY
WORKSHOP

Birželio 10 d. Prienų sporto arenoje – 44-asis Lietuvos stalo teniso
veteranų čempionatas.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre gegužės mėn. eksponuojama
Arūno Aleknavičiaus fotografijų
paroda „Kalnai iš arti“. Paroda
veiks iki gegužės 31 d.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui“ darbų paroda.
Birželio 5 d. 17 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų
meno mokyklos Fotografijos grupės mokinių fotografijų parodos
„Alpių refleksijos“ atidarymas.
Paroda veiks iki birželio 29 d.
Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama Aurelijos Kleizienės
tapybos darbų paroda.
Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama menininkės Vilijos
Čiapaitės akvarelės darbų paroda
„Prakalbintoji akvarelė“.
Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Antano
Zenkevičiaus fotografijų paroda
„Kaimo gyvenimo portretai“.
Paroda veiks iki liepos 1 d.
Pakuonio laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama Vilniaus
dailės akademijos Kauno fakulteto Tapybos katedros studentų
darbų paroda. Paroda veiks iki
birželio 15 d.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama fotomenininko
Aido Degučio fotografijų paroda
„12“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje veikia paroda „Piliakalniai Nemuno kilpų
regioniniame parke“. Paroda veiks
iki gegužės 31 d.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose gegužės mėn. veikia literatūros parodos: „Tvirta
Europa – saugi Lietuva“, „100metis Nepriklausomybės: laiko
ir istorijos ženklai“ ir kūrybinės
Europopietės.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto

fotografo Alfredo Pliadžio fotografijų paroda „Sporto akimirkos“.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.

Birželio 13 d. „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2018 m.“ Birštono viešoji
biblioteka
Birželio 17 d. 09:00 val. Kruizas
laivu į Birštoną. Birštono turizmo
informacijos centras

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gegužės 30 d. 19:00 val. Dainuojamosios poezijos vakaras su Ilona
Papečkyte. „Eglės“ sanatorija
Gegužės 31 d. 19:00 val. Kūrybos
studija vaikams ir suaugusiems
su keramike Ilona Kalibatiene.
„Eglės“ sanatorija
Gegužės 31 d. 19:00 val. Koncertas
“14 stygų”. Birštono kurhauzas
Birželio 01 d. 19:00 val. Gyvos
muzikos vakaras. Royal Spa Residence
Birželio 02 d. 18:00 val. Šefo Dariaus Dabrovolskio degustacinė
vakarienė. Vytautas Mineral SPA
Birželio 03 d. 09:00 val. Kruizas
laivu į Birštoną. Birštono turizmo
informacijos centras
Birželio 03 d. 12:00 val. Subalansuotas sekmadienis Birštone!
Royal Spa Residence
Birželio 07 d.„Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2018 m.“ Birštono viešoji
biblioteka
Birželio 08 d. 19:00 val. Gyvos
muzikos vakaras. Royal Spa Residence

Lietuvos šimtmečio dainų
šventė „Vardan tos“

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Birželio 30 d. Dainų diena Dainų
slėnyje Kaune.
Liepos 1 d. Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“
Rotušės aikštėje. Dainų šventės
atidarymo koncertas Vingio parke, Vilniuje.
Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tradicinių
amatų miestelis prie Valdovų
rūmų, (Katedros a. 4, Vilnius);
Liepos 2 d. 16 val. Liaudies meno
paroda Švč. Mergelės Marijos
Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus
g. 13, Vilnius).
Liepos 3 d. 10–22 val. Folkloro
diena „Didžių žmonių žemė“
Bernardinų sode, pilių teritorijoje,
Katedros aikštėje, Vilniuje.
Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv.
Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).
Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių
ansamblių koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros
Vartų g. 5, Vilnius).

Birželio 10 d. 12:00 val. Subalansuotas sekmadienis Birštone!
Royal Spa Residence

Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro diena
„Sau, tautai, žmonijai“ senamiestyje, Bernardinų sode, Katedros
aikštėje, Vilniuje.

Birželio 10 d. 09:00 val. Kruizas
laivu į Birštoną. Birštono turizmo
informacijos centras

Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų
parke, Vilniuje.
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Trečiadienis, gegužės 30 d.

Ketvirtadienis, gegužės 31 d.

44-as skyrius (73) 09:35 Tokia
tarnyba (45) 10:30 Gelbėtojai 112 (93) 11:00 Gelbėtojai - 112
(94) 11:35 Akloji zona (17) 12:35
Stoties policija (7) 13:40 Prokurorų patikrinimas (451) 14:50 44-as
skyrius (74) 15:55 Tokia tarnyba
(46) 16:50 Gelbėtojai - 112 (95)
21.00 val.
21.00 val. 17:20 Gelbėtojai - 112 (96) 17:55
Gelbėtojai - 112 (97) 18:30 numatomos LKL čempionato rungtynės
„Gatvės riteris“
„Meteorų audra“
21:00 Meteorų audra 22:50 “Poseidono” užgrobimas (1) 00:40
“Poseidono” užgrobimas (2) 02:10
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos Blogas šuo! (2)
Respublikos himnas 06:05 Labas
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 05:15 „Geriausios nardymo vie- rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
Senis 10:05 Premjera. Štutgarto tos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“ Senis 10:05 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 5 10:55 Ko- (4/1) 06:25 Programa 06:29 TV kriminalinė policija 5 10:55 Komisaras Reksas 11:40 Emigran- parduotuvė 06:45 „Kaimo aka- misaras Reksas 11:40 Gyvenitai 12:40 TV žaidimas „Kas ir demija“ 07:15 Nuoga tiesa 09:15 mas 12:40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro Grilio skanėstai 09:20 „Rojus“ (52) kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios 14:15 Laba diena, 10:20 „Žmogus be praeities“ (7) 14:00 Žinios 14:15 Laba diena,
Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 11:25 „Merdoko paslaptys“ (4/2) Lietuva 16:30 Premjera. Seserys
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 12:30 „Miškinis“ (4/26) 13:35 TV 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30 parduotuvė 13:50 „Bitininkas “ TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 18:30
Klauskite daktaro 19:30 Gyveni- (2/29) 14:55 „Delta“ (1/6) 16:00 Klauskite daktaro 19:30 Specialus
mas 20:25 Loterija „Keno Loto” Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Bal- tyrimas 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio toji vergė“ (61) 18:00 Reporteris 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio
centre 21:20 Sportas 21:29 Lote- 18:40 Lietuva tiesiogiai 18:47 Orai centre 21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Auksinis protas 18:50 Grilio skanėstai 18:55 „Iššū- rija „Jėga” 21:30 Pokalbių laida
23:30 Premjera. Aukštuomenės kis“ (1/2) 20:00 Reporteris 20:27 „Svarbios detalės” 22:30 Dviračio
daktaras 4 00:15 Istorijos de- Orai 20:30 „Žmogus be praeities“ žinios 23:00 Dangoraižio apiplėšitektyvai 01:00 LRT radijo žinios (13) 21:30 „Ant bangos“ 22:30 mas 00:45 Klausimėlis 01:00 LRT
01:05 Pasaulio teisuoliai 02:00 Reporteris 23:15 Lietuva tiesio- radijo žinios 01:05 Specialus tyriLRT radijo žinios 02:05 Klauskite giai 23:42 Orai 23:45 Grilio ska- mas 02:00 LRT radijo žinios 02:05
daktaro 03:00 LRT radijo žinios nėstai 23:50 Patriotai 00:50 „24/7“ Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo
03:05 Pokalbių laida „Svarbios 01:45 „Pasaulis iš viršaus“ 02:15 žinios 03:05 Dokumentinė apydetalės” 04:00 LRT radijo žinios „Albanas“ (3/2) 03:00 „Merdoko braiža „Mes nugalėjom” 03:30
Laisvės vėliavnešiai 04:00 LRT
04:05 Gyvenimas
paslaptys“ (4/1) 03:45 „Legenda
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
apie pilotą“ (6) 04:35 „Pražūtingi
paieškų tarnyba
06:20 Mano gyvenimo šviesa smaragdai“ (57)
(107) 06:45 Mano gyvenimo švie06:20 Mano gyvenimo šviesa
sa (108) 07:10 Mano gyvenimo
(110) 06:45 Mano gyvenimo šviešviesa (109) 07:35 Ponas Bynas
sa (111) 07:10 Mano gyvenimo
(24) 08:00 Volkeris, Teksaso reinšviesa (112) 07:35 Ponas Bynas
džeris (124) 09:00 Rytas su LNK
(25) 08:00 Volkeris, Teksaso rein11:00 Yra, kaip yra 12:00 Tamsoje
Atsiprašome,
12:30 Ekranai 13:25 Rožių karas TV6 šios dienos programos džeris (125) 09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra 12:00 Tam(167) 14:25 Dvi širdys (821) 14:55
nepateikė
soje 12:30 Nugalėk Maldeikienę
Dvi širdys (822) 15:25 Dvi širdys
13:25 Rožių karas (168) 14:25
(823) 15:55 Dvi širdys (824) 16:30
Dvi širdys (825) 14:55 Dvi širdys
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Yra,
(826) 15:25 Dvi širdys (827) 15:55
kaip yra 18:30 Žinios 19:25 SporDvi širdys (828) 16:30 Labas vatas 19:28 Orai 19:30 KK2 20:00
karas, Lietuva 17:35 Yra, kaip yra
Tamsoje 20:30 Nugalėk Maldei18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
kienę 21:30 Žinios 22:24 Sportas
22:28 Orai 22:30 VAKARO SEAN- 06:00 Lietuvos Respublikos him- Orai 19:30 KK2 20:00 TamsoSAS Keršto kraujas 00:15 Judan- nas 06:05 Džiazo muzikos vaka- je 20:30 Valanda su Rūta 21:30
ras. XX tarptautinis džiazo festiva- Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
tis objektas (1) 01:05 Lošėjas
lis „Birštonas 2018” 07:10 Tobotai 22:30 VAKARO SEANSAS Geras
2 07:35 Mažasis atradėjas 07:50 žmogus 00:40 Judantis objektas
Pradėk nuo savęs 08:20 Nacio- (2) 01:30 Keršto kraujas 02:55
05:40 Virtuvė 06:10 Televitrina nalinis turtas 08:50 Nuo gamyklos Alchemija. VDU karta 03:25 RE06:25 Kempiniukas Plačiakelnis konvejerio 2 09:15 Labas rytas, TROSPEKTYVA
06:55 Simpsonai 07:25 Simpso- Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
nai 07:55 Pasmerkti 4 08:25 Pa- kalba. 12:15 Menai 12:40 25-asis
skutinis iš Magikianų 08:55 Meilės kadras. Terra incognita 13:35 Lesūkuryje 10:00 Tai - mano gyve- gendos 14:20 Viduramžių Europa 05:15 Virtuvė 05:40 Virtuvė 06:10
nimas 12:00 Svotai 13:00 Paža- 15:15 Auklė Mun 15:25 Tobotai 2 Televitrina 06:25 Kempiniukas
dėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Pa- 15:50 Nuo gamyklos konvejerio Plačiakelnis 06:55 Simpsonai
žadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 2 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti
Simpsonai 15:30 Simpsonai Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų 4 08:25 Paskutinis iš Magikia16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 Orai kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 nų 08:55 Meilės sūkuryje 10:00
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:30 Tai - mano gyvenimas 12:00
žinios 19:22 TV3 Sportas 19:27 Septynios Kauno dienos 19:00 Gyvenimo išdaigos 12:30 GyveTV3 Orai 19:30 Paskutinis iš Ma- Maistas ir aistros 19:30 Ten, kur nimo išdaigos 13:00 Pažadėtoji
gikianų 20:00 Gyvenimo išdaigos namai 3 20:20 Dokumentinė is- 13:30 Pažadėtoji 14:00 Pažadė20:30 Gyvenimo išdaigos 21:00 torinė laida „Lietuvos kolumbai” toji 14:30 Pažadėtoji 15:00 SimpPasmerkti 4 21:30 TV3 vakaro 21:15 Premjera. Didžiosios Vi- sonai 15:30 Simpsonai 16:00
žinios 22:17 TV3 Sportas 22:22 satos paslaptys su Morganu Fri- TV3 žinios 16:28 TV3 Orai 16:30
TV3 Orai 22:25 Vikinglotto 22:30 manu 3 22:00 Elito kinas. Mano TV Pagalba 18:30 TV3 žinios
Žvėries pilvas 00:50 Elementaru liūdna meilės istorija 23:50 DW 19:22 TV3 Sportas 19:27 TV3
01:40 Kvantikas 02:30 Amerikie- naujienos rusų kalba. 00:05 Dabar Orai 19:30 Paskutinis iš Magičiai 03:25 Detektyvas Bekstrio- pasaulyje 00:35 Džiazo muzikos kianų 20:00 Gyvenimo išdaigos
mas 04:15 Tironas
vakaras. XX tarptautinis džiazo 20:30 Gyvenimo išdaigos 21:00
festivalis „Birštonas 2018” 01:20 Pasmerkti 4 21:30 TV3 vakaro
Jaunasis Montalbanas 2 03:05 žinios 22:22 TV3 Sportas 22:27
Laisvės
vėliavnešiai 03:30 Misija. TV3 Orai 22:30 Brėkštanti aušra.
06:15 Viena už visus (101) 06:50
Vilnija
03:55
Kultūrų kryžkelė. Ru- 1 dalis 01:55 Žvėries pilvas 03:30
Viena už visus (102) 07:25 ProBrėkštanti aušra. 1 dalis
kurorų patikrinimas (450) 08:35 sų gatvė 04:25 Atspindžiai

06:15 Viena už visus (103) 06:50
Viena už visus (104) 07:25 Prokurorų patikrinimas (451) 08:35
44-as skyrius (74) 09:30 Tokia
tarnyba (46) 10:20 Gelbėtojai 112 (95) 10:50 Gelbėtojai - 112
(96) 11:20 Ekstrasensų mūšis
(3) 13:40 Prokurorų patikrinimas
(452) 14:50 44-as skyrius (75)
15:55 Tokia tarnyba (47) 16:50
Gelbėtojai - 112 (98) 17:20 Gelbėtojai - 112 (99) 17:55 Gelbėtojai
- 112 (100) 18:30 numatomos LKL
čempionato rungtynės 21:00 Gatvės riteris 22:50 Meteorų audra
00:40 Gyvi numirėliai (12) 01:30
Metrinės sistemos pradžia
05:15 „Merdoko paslaptys“ (4/2)
06:25 Programa 06:29 TV parduotuvė 06:45 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Emilija Pliaterytė“
07:15 „Ant bangos“ 08:15 10 min
iki tobulybės su Jurijumi 08:30
„Skinsiu raudoną rožę“ 09:15 Grilio skanėstai 09:20 „Rojus“ (53)
10:20 „Žmogus be praeities“ (8)
11:25 „Merdoko paslaptys“ (4/3)
12:30 „Miškinis“ (4/27) 13:35 TV
parduotuvė 13:50 „Bitininkas “
(2/30) 14:55 „Delta“ (1/7) 16:00
Reporteris 16:47 Orai 16:50 „Baltoji vergė“ (62) 18:00 Reporteris
18:35 Lietuva tiesiogiai 18:42 Orai
18:45 Rubrika „Verslo genas“.”
18:50 Grilio skanėstai 18:55 „Iššūkis“ (1/3) 20:00 Reporteris 20:27
Orai 20:30 „Žmogus be praeities“
(14) 21:30 „Ant bangos“ 22:30
Reporteris 23:10 Lietuva tiesiogiai
23:37 Orai 23:40 Rubrika „Verslo
genas“.” 23:45 Grilio skanėstai
23:50 „Vantos lapas“ 00:20 „Svarbiausia - įstatymas“ (5; 6) 02:15
„Albanas“ (3/3) 03:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/2) 03:45 „Legenda
apie pilotą“ (7) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (58)

Atsiprašome,
TV6 šios dienos programos
nepateikė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018” 06:50 Auklė
Mun 07:15 Tobotai 2 07:40 Mažasis atradėjas 07:55 Linija, spalva,
forma 08:20 Lietuva mūsų lūpose
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Klauskite daktaro 13:05 Maistas
ir aistros 13:35 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai 14:25
Didžiosios Visatos paslaptys su
Morganu Frimanu 3 15:15 Auklė
Mun 15:25 Tobotai 2 15:50 Nuo
gamyklos konvejerio 2 16:15 Mažasis atradėjas 16:30 Laba diena,
Lietuva 18:00 Nacionalinis turtas
18:25 Lietuva mūsų lūpose 18:50
Europos moterų rankinio čempionato atrankos rungtynės. Lietuva
– Vokietija. Tiesioginė transliacija
iš Alytaus. 20:30 Anapus čia ir
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30
Žurnalas „Kelias į FIFA World Cup
2018” 22:00 Ramybė mūsų sapnuose 23:45 DW naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Džiazo muzikos vakaras.
XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018”

Penktadienis, birželio 1 d.

21.00 val.
„Pagreitis“

05:00 Seserys 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05
Senis 10:05 Premjera. Štutgarto
kriminalinė policija 5 10:55 Komisaras Reksas 11:40 Stilius 12:40
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?” 18:30 Klauskite daktaro 19:30 Beatos virtuvė
20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30
Panorama 20:52 Sportas 20:59
Loterija „Jėga” 21:00 Duokim
garo! 22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Fantastiškas penktadienis.
Gyvenk ir leisk mirti 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Pokalbių laida
„Svarbios detalės” 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios 03:05 Ryto
suktinis su Zita Kelmickaite 03:30
Mūsų gyvūnai 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Stilius
06:20 Mano gyvenimo šviesa
(113) 06:45 Mano gyvenimo šviesa (114) 07:10 Mano gyvenimo
šviesa (115) 07:35 Ponas Bynas
(26) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (126) 09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra 12:00 Tamsoje 12:30 Valanda su Rūta 13:25
PREMJERA Gyvenimo daina (1)
14:25 Dvi širdys (829) 14:55 Dvi
širdys (830) 15:25 Dvi širdys (831)
15:55 Dvi širdys (832) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Nuo...
Iki... 18:30 Žinios 19:25 Sportas
19:28 Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS Pagreitis 22:55 Anakonda 4. Kraujo
žymės 00:45 Geras žmogus

05:25 Virtuvė 06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 07:25 Simpsonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25
Paskutinis iš Magikianų 08:55
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano
gyvenimas 12:00 Gyvenimo išdaigos 12:30 Gyvenimo išdaigos
13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji 14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji 15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3 žinios 16:28 TV3
Orai 16:30 TV Pagalba 18:30 TV3
žinios 19:22 TV3 Sportas 19:27
TV3 Orai 19:30 Išvirkščias pasaulis 21:20 Enderio žaidimas 23:35
Noras gyventi 00:05 Lemtingas
posūkis 5 01:50 Enderio žaidimas
03:50 Noras gyventi
06:15 Viena už visus (105) 06:50
Viena už visus (106) 07:25 Prokurorų patikrinimas (452) 08:35 44as skyrius (75) 09:30 Tokia tarnyba (47) 10:20 Gelbėtojai - 112 (98)
10:50 Gelbėtojai - 112 (99) 11:20
Ekstrasensų mūšis (4) 13:40 Pro-

kurorų patikrinimas (453) 14:50
44-as skyrius (76) 15:55 Tokia
tarnyba (48) 16:50 Gelbėtojai 112 (101) 17:20 Gelbėtojai - 112
(102) 17:55 Akloji zona (18) 18:55
Stoties policija (8) 20:00 Info diena
21:00 Tikras teisingumas 2. Slėptuvė 22:50 Gatvės riteris 00:40
Gyvi numirėliai (13) 01:30 Tikras
teisingumas 2. Slėptuvė
05:15 „Geriausios nardymo vietos“ 05:40 „Merdoko paslaptys“
(4/3) 06:05 Programa 06:09 TV
parduotuvė 06:30 „Pasaulio turgūs. Florencija“ 07:05 „Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu“ 07:45
„Gyvenimo sparnai“ 08:15 Gyvenimo būdas 09:15 Grilio skanėstai
09:20 „Rojus“ (54) 10:20 „Žmogus
be praeities“ (9) 11:25 „Merdoko
paslaptys“ (4/4) 12:30 „Miškinis“ (4/28) 13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas “ (2/31) 14:55
„Delta“ (1/8) 16:00 Reporteris
16:47 Orai 16:50 „Moterų daktaras“ (2/1) 18:00 Reporteris 18:47
Orai 18:50 Grilio skanėstai 18:55
„Iššūkis“ (1/4) 20:00 Reporteris
20:27 Orai 20:30 „Muzikinės kovos“ 22:30 Reporteris 22:57 Orai
23:00 Grilio skanėstai 23:05 „Gluchariovas“ (1/23; 1/24) 01:10 „Vienišas vilkas“ (5; 6) 03:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/3) 03:45 „Legenda
apie pilotą“ (8) 04:35 „Pražūtingi
smaragdai“ (59)

Atsiprašome,
TV6 šios dienos programos
nepateikė

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018” 07:10 Tobotai 2 07:35 Mažasis atradėjas
07:50 Vienuolynų kelias Lietuvoje 08:20 Pažvelk į profesiją kitaip
08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba. 12:15
Stop juosta 12:45 Teatras 13:30
Stambiu planu 14:20 Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus
15:15 Auklė Mun 15:25 Tobotai 2
15:50 Nuo gamyklos konvejerio
2 16:15 Mažasis atradėjas 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo sriuba 18:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:30 Dainuojanti
vasara 20:30 Po lietuvių kalbos ir
kultūros skėčiu. Lietuvių poezija ir
dainos kitataučių lūpomis. 22:00
Europos kinas. Premjera. Lenktynininkas 23:30 ARTi 23:45 DW
naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar
pasaulyje 00:30 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018” 01:25
Ramybė mūsų sapnuose 03:10
Mano tėviškė 03:25 Anapus čia ir
dabar 04:10 Teatras

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, birželio 2 d.

10:30 Blogas šuo! (3) 11:30 BBC
dokumentika. Kalnai. Pasaulis
virš debesų (1) 12:40 Vandenyno paslaptys su Džefu Korvinu
(94) 13:10 Džekas Hana kviečia į
gamtą (13) 13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai (1) 14:45 Kas žudikas?
(31) 16:00 Detektyvų istorijos (1)
15.35 val. 17:00 numatomos LKL čempionato rungtynės 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS
„Vyrai juodais drabužiais“
Durys priešais 00:00 AŠTRUS
KINAS Žuvis - Frankenšteinas
01:30 Gyvi numirėliai (12) 02:15
06:00 Lietuvos Respublikos him- Gyvi numirėliai (13) 03:00 Muzinas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 kinė kaukė
Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai 07:20 Premjera. Alvinas 06:00 „Pasaulio turgūs. Ypatinir patrakėliai burundukai 2 07:30 gas maistas“ 06:30 „Pasaulio
Premjera. Detektyvė Miretė 07:45 turgūs. Nuotykiai turguje“ 07:00
Premjera. Stebuklingoji Boružėlė Programa 07:04 TV parduotu08:10 Karinės paslaptys 09:00 vė 07:20 „Neprijaukinti. Aliaska“
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios 07:50 Grilio skanėstai 07:55 „TV
11:45 Pasaulio dokumentika. Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Premjera. Žirafa. Susipažinkime Magdalena Avietėnaitė“ 08:30
iš arčiau 12:40 Pasaulio dokumen- 10 min iki tobulybės su Jurijumi
tika. Premjera. Didžiosios gyvūnų 08:45 „Skinsiu raudoną rožę“
migracijos 13:35 Puaro 15:15 09:30 „Vantos lapas“ 10:00 „Ant
Dokumentinė apybraiža „Mes nu- bangos“ 11:00 „Vera. Pelkė“ (7/4)
galėjom” 15:45 Žinios. Orai 16:00 13:00 „Baltoji vergė“ (9; 10) 15:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Ži- „Geriausios nardymo vietos“ 16:00
nios. Sportas. Orai 18:00 Teisė Žinios 16:18 Orai 16:20 „Pavojinžinoti 18:30 Nacionalinė paieškų giausios kelionės. Kirgizija“ 16:55
tarnyba 19:30 Stilius 20:25 Lote- Grilio skanėstai 17:00 „Pražūtinrijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 gi smaragdai“ (60) 18:00 Žinios
Panorama 20:52 Sportas 21:00 18:27 Orai 18:30 „Geriausios
Muzikinė pramoginė programa nardymo vietos“ 19:00 Patriotai
„Du balsai – viena širdis” 23:10 20:00 Žinios 20:20 Orai 20:25
Laimingasis Gilmoras 00:40 Gy- „Svarbiausia - įstatymas“ (7; 8)
venk ir leisk mirti 02:40 Pasaulio 22:30 Žinios 22:57 Orai 23:00 „Vedokumentika. Didžiosios gyvūnų ra. Pelkė“ (7/4) 01:00 „Pražūtingi
migracijos 03:30 Dviračio žinios smaragdai“ (41; 42) 02:40 „Baltoji
04:00 Auksinis protas
vergė“ (9; 10) 04:10 „Geriausios
nardymo vietos“ 04:30 „Vera.
Pelkė“ (7/4)
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (4)
06:55 Ponas Bynas (25) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai (19) 07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (6)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis
(7) 08:35 Tomo ir Džerio šou (6)
09:00 Saugokis meškinų (16)
09:15 Saugokis meškinų (17)
09:30 Drakonų kova. Super (16)
Atsiprašome,
10:00 KINO PUSRYČIAI Vėžliuko TV6 šios dienos programos
Semio nuotykiai 11:45 Keturkojis
nepateikė
Kupidonas 13:40 Jokio supratimo
15:35 Vyrai juodais drabužiais
17:30 PREMJERA Geriau vėliau
negu niekada (1) 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Šrekas Trečiasis
21:15 Nebaigti reikaliukai 23:05
Zombių žemė 00:40 Pagreitis

06:15 Televitrina 06:30 Aladinas
07:00 Ančiukų istorijos 07:30
Vėžliukai nindzės 08:00 Aladinas
08:30 Kobra 11 09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Skaniai ir paprastai 11:00
Svajonių ūkis 11:30 Aristokatės
13:10 Sugalvok norą 14:55 Audros karys 16:45 Ekstrasensai
tiria 18:30 TV3 žinios 19:17 TV3
Sportas 19:22 TV3 Orai 19:25 Eurojackpot 19:30 Mes nusipirkom
zoologijos sodą 22:00 Iksmenai
01:10 Iksmenai 03:00 Lemtingas
posūkis 5 04:35 Kvantikas
06:15 Viena už visus (102) 06:45
Viena už visus (103) 07:15 Viena
už visus (104) 07:45 Viena už visus (105) 08:15 Viena už visus
(106) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30
Apie žūklę 10:00 Pavariau (11)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:35
Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė
08:05 Misija. Vilnija 08:30 Maistas
ir aistros 09:00 Pažvelk į profesiją
kitaip 09:30 Mokslo sriuba 10:00
Vaikų ir moksleivių televizijos
konkursas „Dainų dainelė 2018”
11:30 Ludwig van Beethoven.
Opera „Fidelijus” 13:25 Klauskite daktaro 14:15 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas 15:10 Atžalos
16:00 Euromaxx 16:35 Istorijos
perimetrai 17:30 Atspindžiai 18:00
Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio
veidai 18:45 Akistatos 19:40 Akistatos 20:30 Stambiu planu 21:15
Kino žvaigždžių alėja. Svajonių
laukas 23:00 LRT OPUS ORE.
Umiko 00:00 Dabar pasaulyje
00:30 Europos kinas 02:00 Prokurorai 02:50 Po lietuvių kalbos
ir kultūros skėčiu. Lietuvių poezija
ir dainos kitataučių lūpomis 04:20
Klauskite daktaro

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
TREČIAdienis, 2018 m. gegužės 30 d., www.naujasisgelupis.lt

Gegužės 30 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė išsėtinės sklerozės
diena
Saulė teka 04:53
leidžiasi 21:40
Dienos ilgumas 16.47
Pilnatis (15 mėnulio diena)
Lošimo Nr. 1155
Ferdinandas, Joana, Žaneta,
Data:
2018-05-27
Vyliaudas, Jomilė, Žana
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
ridikus, ridikėlius.
71 30 03 72 19 42 52 55 29 49
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldy- 28 65 50 57 74 51 01 33 34 44
ti vaisius.
23 32 73 36 70 11 40 02 15 37

TARPTAUTINIS JAUNŲJŲ PIANISTŲ IR ANSAMBLIŲ
KONKURSAS „MUSICA PIANOFORTE 2018“

III tarptautinis jaunųjų
pianistų ir ansamblių
konkursas „Musika
pianoforte 2018“ vyks
2018 m. birželio 5 – 7
d. Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre. Tai
58 68 09 48 53 59 67 38
išskirtinai dedikuotas
konkursas muzikos
VISA LENTELĖ
instrumentų karaliui
27 17 54 69 04 46 24 56 25 – fortepijonui.

Gegužės 31 d.
KETVIRTADIENIS
Pasaulinė diena be tabako
Pasaulinė šviesiaplaukių
diena
41 60 75
Devintinės
Saulė teka 04:52
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
leidžiasi 21:41
Dienos ilgumas 16.49
19134.00€ (1)
Pilnatis (16 mėnulio diena)
Petronėlė, Gintautas, Rimvilė,
34.50€ (331)
Angelė, Petrė, Nojus
2.00€ (10495)
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
1.50€ (14615)
ridikus, ridikėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldy- PAPILDOMI PRIZAI
ti vaisius.
04**979 100 Eur
03**350 100 Eur
03**897 100 Eur
00**132 100 Eur
04**153 100 Eur
03**994 100 Eur
01**324 100 Eur
03**637 100 Eur
01**848 100 Eur
02**171 100 Eur

0314554 Automobilis “CITROEN C3”
0224622 Automobilis “TOYOTA C-HR”
025*738 Pakvietimas į TV
studiją

Birželio 2 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:50
leidžiasi 21:44
Dienos ilgumas 16.54
Pilnatis (18 mėnulio diena)
Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas,
Auksė, Eugenijus
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
ridikus, ridikėlius, petražoles,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

026*764 Pakvietimas į TV
studiją

Birželio 3 d.
SEKMADIENIS
Sąjūdžio diena
Tėvo diena
Pasauline dviračio diena
Saulė teka 04:49
leidžiasi 21:45
Dienos ilgumas 16.56
Pilnatis (19 mėnulio diena)
Karolis, Klotilda, Tautkantas,
Dovilė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Lošimo Nr. 647
Data: 2018-05-27

047*960 Pakvietimas į TV
studiją

nė priemonė mokyklinio
amžiaus vaikams bei suaugusiems.
Konkursas vyks 3 dienas:
2018 m. birželio 5 d.
nuo 9.30 iki 19.30 val.
2018 m. birželio 6 d.
nuo 9.30 iki 19.30 val.

2018 m. birželio 7 d.
nuo 9.30 iki 19.30 val.
Maloniai laukiame ir
kviečiame jums patogiu
laiku paklausyti muzikuojančių bendraamžių!
Ypač laukiame Prienų
rajono mokyklų bendruo-

Konkursą organizuoja
Prienų rajono savivaldybės Veiverių Antano Kučingio meno mokykla.
Konkurso partneriai
– Kauno krašto pianistų draugija, Prienų meno
mokykla, Prienų kultūros
ir laisvalaikio centras.
Maloniai laukiame jūsų! 
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TREČIADIENIS

+17
+28
KLAIPĖDA

VILNIUS

+17 +27
GEGUŽĖS

31

+17 +28

KETVIRTADIENIS

+18
+25
KLAIPĖDA

VILNIUS

+17 +24
BIRŽELIO

1

+16 +25

P E N K TA D I E N I S

+13
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

BIRŽELIO

2

+14 +21

Š E ŠTA D I E N I S

+12
+22
KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +21
BIRŽELIO

3

+12 +22

SEKMADIENIS

+13
+24
KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +24
BIRŽELIO

4

Sekančio tiražo prizas:
5x1000€, 10x500€ ir 40x300€

+13 +24

PIRMADIENIS

+16
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+16 +24

019*574 Pakvietimas į TV
studiją

PROGNOZĖ: Aukso puode –
500 000 Eur

GEGUŽĖS

+12 +18

BIRŽELIO

5

Lošimo Nr. 278
Data: 2018-05-25

+18 +23

ANTRADIENIS

+10
+16

SKAIČIAI
15, 31, 35, 40, 46 + 03, 08

Tel. 1634
250 Eur - 647-0002*13
250 Eur - 647-0004*11
250 Eur - 647-0004*33
250 Eur - 647-0004*74
250 Eur - 647-0005*28
250 Eur - 647-0018*28
250 Eur - 647-0019*58
250 Eur - 647-0024*81
250 Eur - 647-0033*81

250 Eur - 647-0034*06
Birželio 4 d.
PIRMADIENIS
Tarptautinė vaikų, nukentėjuSudoku
sių nuo agresijos, diena
Saulė teka 04:48
leidžiasi 21:46
Dienos ilgumas 16.58
Pilnatis (20 mėnulio diena)
Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas,
Vincė, Vincenta
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 90000000.00€ 0
0

4 + 2 - 4310.30€

1

4 + 1 - 300.60€

0

4 - 136.50€

2

3 + 2 - 58.70€

9

2 + 2 - 19.80€

158

3 + 1 - 19.80€

167

3 - 17.60€		

250

1 + 2 - 8.60€

800

2 + 1 - 8.60€

2142

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+20 KAUNO MARIOS
+9 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+20 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur

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

+8 +14

VANDENS TEMPERATŪRA

5 + 1 - 2327357.80€ 0
5 - 97570.30€

KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +15

(šio numerio atsakymai)

Birželio 1 d.
PENKTADIENIS
Tarptautinė vaikų gynimo
diena
Vasaros pradžia
Saulė teka 04:51
leidžiasi 21:43
Dienos ilgumas 16.52
Pilnatis (17 mėnulio diena)
Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas, Juvencijus
Tinkamas laikas sėti:
bulves, topinambus, svogūnus,
ridikus, ridikėlius, petražoles,
svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti ir šaldyti vaisius.

Konkurse dalyvaus jaunieji pianistai (iki 16 metų amžiaus) solistai ir instrumentiniai ansambliai
kurių sudėtyje yra fortepijonas iš visos Lietuvos bei Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos,
Rusijos.
Viso: 257 dalyviai, iš jų
127 solistai ir 130 ansamblistų (59 ansambliai).
Jaunuosius atlikėjus vertins tarptautinė komisija:
pianistė, pedagogė prof.
Svetlana Eganian (Prancūzija), pianistas, kompozitorius András Emszt
(Vengrija), pianistė doc.
Jūratė Šleinytė (Lietuva),
saksofonininkas Raimundas Simanavičius (Lietuva).
Tai klasikinės intelektualiosios muzikos šventė ir ypač puiki edukaci-

menių.
Informacija www.kucingis.lt.

ORAI

GAMA RADIACINIS FONAS

39
42

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5970 nSv/val.

nSv/val.

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

