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Nuo rudens Prienų rajono savivaldybės
žemėlapyje nebeliks Ašmintos seniūnijos

Prienų rajono seniūnijų seniūniai (iš kairės pirmoje eilėje): Vida Vitkauskienė (Ašmintos), Neringa Piklingienė (Šilavoto), Sigita
Ražanskienė (Balbieriškio), Algis Aliukevičius (Naujosios Ūtos), antroje eilėje viduryje - Tomas Skrupskas (Išlaužo).

Laima

DUOBLIENĖ
Paskutinę pavasario dieną
vykusiame paskutiniame
pavasario posėdyje Prienų

rajono savivaldybės
tarybos darbotvarkėje
buvo 31 klausimas. Dėl
trisdešimties sprendimai
buvo priimti, vieno
klausimo svarstymas –
atidėtas.

Stasė

ASIPAVIČIENĖ

SKAITYKITE 11 p.
REKLAMA

95-eri – ilgas laikotarpis
žmogaus gyvenime, ir
ne visiems duota laimė
sulaukti tokio gražaus

Su gražia sukaktimi ją sveikino ne tik vaikai ir anūkai

Prasideda
„Pervažų savaitė“:
pareigūnų
reidai, socialinis
eksperimentas
Prie geležinkelio
atsitiktinai sutikti žmonės
pakviesti užsidėti ausines
ir paklausyti gražios
dainos. Kartu jų paprašyta
vos išgirdus traukinį,
nedelsiant nusiimti
ausines. Atlikto socialinio
eksperimento rezultatai
verčia suklusti. Nė vienas
jų ne tik neišgirdo, bet ir
nepastebėjo artėjančio
traukinio.

Administracijos
Pagrindinė saugumo taisydirektoriaus
klė prisiartinus prie geležinpavaduotoja tarnybinio kelio - apsižvalgyti, įsiklaunusižengimo nepadarė syti ir stebėti – yra bereikšmė,

bei proanūkiai, bet ir Prienų
rajono savivaldybės. meras
Alvydas Vaicekauskas su
administracijos darbuotojų
delegacija.

siminti ir gerus, ir skaudžius
įvykius. Jie jau nutolo ir tapo
istorija, prisiminimais, prie
kurių kartais vėl norisi prisiliesti, o kai kuriuos visiems
laikams užmiršti....
Malonu su jubiliate kalbėtis – viskuo domisi, viskas jai
rūpi ir apie visus dalykus turi
savo nuomonę. Nedaug rasime tokio amžiaus žmonių, dar
NUKelta Į 3 p. 

Svarstant klausimą dėl
NUKelta Į 4 p. 

„Vasaros
karuselė“ sukasi
visu greičiu

gimtadienio. O štai
amžiumi vyriausia Jiezno
miestelio gyventoja
Alfonsa Bajorienė savo
garbingą gimtadienį
atšventė balandžio 23-iąją.

0,50 €

Posėdžio pradžioje L. Jakinevičienė perskaitė A. Narvydo pareiškimą, kuriame jis
teigia, kad jokiai institucijai
neteikė jokių pareiškimų ir
skundų dėl Tarybos nario A.
Vaidogo.

SKAITYKITE 8 p.

Pakeliui į šimtmetį

Kaina

Prisiminimų keliu į
praeitį
Jubiliatę aplankiau vėliau,
kai jau nurimo sveikintojai ir
galėjome ramiai pasišnekučiuoti, sugrįžti į praeitį, pri-

kol mobilusis telefonas kartu
su ausinėmis neatsiduria kišenėje. 8 tūkst. tonų sveriančio traukinio stabdymo kelias
siekia kilometrą ir net ilgiau.
Todėl traukinys niekada nesustos laiku.
Birželio 4-5 dienomis visoje Europos Sąjungoje ir kitose
pasaulio valstybėse prasideda
svarbiausia saugumo geležinkelyje savaitė.
Šią savaitę 17 judriausių pervažų visoje Lietuvoje bus vykdomi specialūs reidai, kurių
metų „Lietuvos geležinkelių“
darbuotojai kartu su policijos
bei Lietuvos transporto saugos administracijos atstovais
fiksuos gyventojų daromus pažeidimus geležinkelio zonoje,
o nenusižengusiems primins
apie atsargumo būtinybę.
Už geležinkelio kirtimą tam
neleistinoje vietoje, pervažos
apvažiavimą ar įvažiavimą į
pervažą degant draudžiamam
šviesoforo signalui gresia 280
Eur bauda ir teisės vairuoti atėmimas 6 mėnesiams. O buvimas ant geležinkelio neturint tam teisės, savavališkas
važinėjimas geležinkelio keliais užtraukia 140 Eur baudą. LG 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt
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Baltijos jūroje pirmadienį prasidėjo tarptautinės
pratybos „Baltops“. Iki birželio 15 dienos vyksiančiuose
mokymuose pietinėje jūros dalyje dalyvaus 43 laivai, 60
lėktuvų ir 5 tūkst. karių iš 22 šalių.



Gegužę Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos (VVKT)
tikrintojai vaistinėse kontrolinių pirkimų nerengė. Jau mėnesį
galiojanti tvarka, pagal kurią vaistinėse gali apsilankyti
vadinamieji slapti pirkėjai, vykdantys kontrolinius pirkimus
ir tikrinantys, ar tinkamai išduodami vaistai pacientams,
praktikoje neišbandyta, nes tarnyba nesulaukė skundų.



Parlamentinį tyrimą dėl verslo poveikio politikai atlikusio
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK)
pirmininkas Vytautas Bakas teigia, kad valstybė galėtų
atgauti jai galimai padarytą preliminariai 1,5 mlrd. eurų
žalą.

„Svajokime ir skriskime su aitvarais“

Kiekvienais metais
vasaros pirmąją dieną
minima Tarptautinė vaikų
gynimo diena.

Ašmintos daugiafunkcio centro laisvalaikio salės
renginių organizatorė Rima
Vilkienė ir bibliotekininkė
Rasa Šiugždinienė birželio
1 dieną Ašmintos seniūnijos vaikus pakvietė į šventę
„Svajokime ir skriskime su
aitvarais“. Nuo ankstaus ry-

to Ašmintos parke skambėjo muzika ir vaikų klegesys.
Čia jie kartu su Prienų kultūros ir laisvalaikio centro
dailininku Dainiumi Jaruševičiumi gamino aitvarus,
kuriuos kartu su svajonėmis
pakėlė į dangų.
Birželio pirmosios popietę
Ašmintos kaimo padangę papuošė įvairiaspalviai aitvarai.
Nors aitvarai buvo spalvingi,
bet dar spalvingesnės buvo

vaikučių svajonės, kurioms
lemta pavirsti tikrove.
Tegul ištisus metus šviečia skaisti vaikystės saulė,
skamba linksmos dainos,
vaikučių veiduose švyti šypsenos, o vaikystės padangės
nusidažo ryškiausiomis vaivorykštės spalvomis.
Ašmintos laisvalaikio salės
renginių organizatorė Rima
Vilkienė, Ašmintos bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė 

Birželio 1-ąją Jiezne surengta šventė
pagrindinis rėmėjas – UAB
vaikams
„Arv-auto“ atstovas Ąžuolas
Jiezne jau tapo tradicija
Tarptautinę vaikų gynimo
dieną paminėti bibliotekos
surengtoje šventėje.

Į ją kasmet susirenka gausus būrys įvairaus amžiaus
vaikučių kartu su auklėtojomis, mokytojomis, mamytėmis ir tėveliais, o bibliotekininkės Vilma ir Sigutė
pasistengia suruošti ką nors
įdomaus ir naudingo. Jiezno
vaikučius jau yra aplankęs
Amsis, Pepė Ilgakojinė, o
šiemet į svečius atvyko Birštono kultūros centro vaikų
teatro studija, vadovaujama
režisieriaus, buvusio jiezniečio, Rimanto Jacunsko. Jie
padovanojo išties nuostabų
reginį – pasaka apie senelį
ir ropę scenoje atgimė visai

kitokia, nei esame įpratę girdėti ar matyti.
Supratęs, kad vaikai daug
žino apie saugų elgesį kieme
ir gatvėje, labai nudžiugo kitas šio renginio svečias bei

Raškevičius. Jis kartu su policijos pareigūne Ina atgabeno mažiesiems jiezniečiams
Amsiaus dovanotą tortą bei
atšvaitų ir skirtukų.
Ir svečiai, ir bibliotekininkės palinkėjo, kad vaikai
saugiai leistų vasarą bei nepamirštų skaityti knygeles
– juk vėl prasideda akcija
„Vasara su knyga“.

LEIDĖJAS:

UAB „GĖLUPIS“ J. Brundzos g. 4-2, Prienai
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El. p. redakcija@naujasisgelupis.lt

www.naujasisgelupis.lt

http://www.facebook.com/labirintai

REDAKCIJA:

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

REDAKTORIUS
Mantvydas PREKEVIČIUS tel. 8 604 80 799
redaktorius@naujasisgelupis.lt

Jiezno bibliotekos
informacija 

Prienų autobusų stoties pertvarkai –
ganizuojamas nesaugiai.
ketvirtis milijono
Įgyvendinus šį projektą, bus
Jau netrukus Prienų
gyventojai galės džiaugtis
atnaujinta, niekuo
didiesiems miestams
nenusileisiančia autobusų
stotimi. Šiam projektui
Vidaus reikalų ministerija
(VRM) iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų skyrė
254 tūkst. 579 eurus.

„Džiugiu matyti atsinaujinančius miestus. Modernizuota infrastruktūra ne tik labiau
atitiks gyventojų poreikius,
bet ir padės pritraukti investicijų“, – sakė vidaus reikalų
ministras Eimutis Misiūnas.
Prienų miesto autobusų
stoties pastato rekonstrukciją
ir aplinkinės teritorijos kompleksinį atnaujinimą ketinama pradėti birželio pradžioje.

Modernizuota stotis, planuojama, duris atvers šių metų
pabaigoje.
Šiuo projektu siekiama autobusų stotį ir jos aplinką pritaikyti visuomenės reikmėms
ir paversti patrauklia verslui.
Tikimasi, kad po rekonstrukcijos miesto centre esančios
stoties patalpose įsikurs maitinimo įstaigos ir kitas smulkusis verslas.
Iki šiol išnaudoti verslo vystymo potencialo nepavyko dėl
stoties pastato nusidėvėjimo ir
higienos reikalavimų neatitikimo. Taip pat stotis nėra pritaikyta neįgaliesiems, pastate
nėra šildymo sistemos, asfalto
ir šaligatvių danga yra susidėvėjusi, o autobusų eismas or-

pagerintas viešasis susisiekimas, sudarytos sąlygos verslo
plėtrai, padidintas teritorijos
saugumas, aplinka pritaikyta
žmonėms su specialiaisiais
poreikiais.
Iš viso Vidaus reikalų ministerija pagal priemonę „Miestų
kompleksinė plėtra“ Europos
regioninės plėtros fondo paramą jau skyrė 47 projektams
savivaldybėse, norinčiose modernizuoti savo viešąją infrastruktūrą.
Miestų kompleksinės plėtros projektams įgyvendinti
2014–2020 metų laikotarpiu
iš viso iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų numatyta
skirti 98 mln. 673 540 eurų.
VRM 

Meras susitiko su Lietuvos automobilių
Susitikime buvo sutarta,
kelių direkcijos vadovais
kad Lietuvos automobilių keGegužės 30 d. Prienų
r. savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas ir
Statybos ir ekonominės
plėtros skyriaus vyr.
specialistas Juozas
Šiugždinis susitiko su
laikinai einančiu Lietuvos
automobilių kelių
direkcijos direktoriaus
pareigas V. Andrejevu,
jo pavaduotoju R.
Lipkevičiumi ir kitais

specialistais.

Meras dar kartą prašė patenkinti Prienų r. savivaldybės prašymą ir neleisti, vykdant F. Martišiaus gatvės rekonstrukciją, sunkiasvoriam
transportui važiuoti per Prienus. Direkcijos vadovai pažadėjo atidžiau panagrinėti
šią problemą ir pranešti Savivaldybei, kai bus priimtas
sprendimas.

lių direkcija pasirašys su Savivaldybe bendradarbiavimo
sutartį dėl dviračių ir pėsčiųjų
tako įrengimo Kęstučio gatvėje. Taip pat buvo gautas žodinis pažadas kitais metais, kai
bus rekonstruojama Revuonos gatvė, sutvarkyti J. Basanavičiaus ir Revuonos gatvių
sankryžą (sankryžą patikėjimo teise valdo LAKD).
SAVIVALDYBĖS inf. 

Prienų krašto
miškuose
išlieka labai
didelis gaisrų
pavojus. Būkite
atsargūs su
ugnimi!
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Gvatemaloje sekmadienį prasidėjusio Fuego ugnikalnio
išsiveržimo aukų padaugėjo iki 25, pranešė atsaką į
stichines nelaimes koordinuojanti nacionalinė agentūra.
Sprogstamasis išsiveržimas už 44 km į pietvakarius nuo
sostinės stūksančiame 3 763 metrų aukščio ugnikalnyje
prasidėjo sekmadienį prieš vidurdienį.

Pakeliui į šimtmetį
ATKelta IŠ 1 p.
skaitančių laikraštį ar naršančių internete. „Dabar jau rečiau močiutė eina prie kompiuterio, nes sužinojo, kad jis
kenkia akims“, – paaiškina
marti Danutė Bajorienė.
Stebina A. Bajorienės atmintis, kai kalba pasisuka
apie praėjusius metus. Ji pasakoja vos ne dienų tikslu-

vės. O grįždamas iš Vokietijos dar ir aklą likimo draugą
parvedė...

„Kas dirba, tas turi,
kas tinginiauja – tas
ir vargsta...“
„Tėvai visą laiką dirbo sunkiai, bet turėjome visko. Daug
sėjome linų, nukuldavome ir
sėmenis parduodavome, o už



Viduržemio jūroje sekmadienį nuskendo daugiau nei
pusšimtis migrantų, didžioji dalis – prie Tuniso ir Turkijos
krantų. Netoli Sfakso miesto, iš vandens buvo ištraukti 48
lavonai, o dar 68 žmonės buvo išgelbėti. „Tas laivas gali
plukdyti 75–90 žmonių, o mūsų buvo daugiau nei 180“,
– sakė išgelbėtas tunisietis Waelas Ferjani.

negera svetimame krašte. Tačiau Alfonsa kaip tik Vokietijoje ir išmoko šeimininkauti,
kepti pyragus, gaminti ir kitokius poniškus valgius. Pasak močiutės Alfonsos, visur
gerai, kai gerai dirbi, tačiau
savam krašte į žmogų kitaip
žiūri, čia – savi papročiai, savo tradicijos.
„Baisu buvo per karą, bet
dar baisesnis buvo pokaris“, –
prisimena moteris ir pasakoja,
kas vyko, kai pasibaigus karui
vyrai ėjo į miškus, kai nežinojai, kas savas, kas svetimas ir
kurio reikia bijoti...
Bet laikas eina (o gal mes
einam per laiką?), viskas nutolsta ir tampa istorija, kad ir
skaudžia.

Teko dirbti ir
vyriškus darbus
mu apie įvykius, kartoja savo
brangių žmonių pasakytus
žodžius, įstrigusius atmintin
visam gyvenimui. Nebuvo
tas gyvenimas labai lengvas
ir gražus, buvo visko, kaip ir
kiekvieno gyvenime, bet prisiminti yra ką.
Alfonsa yra kilusi iš netoli
Jiezno esančio Pelekonių kaimo. Gimė tvarkingo ir darbštaus ūkininko šeimoje, kurioje
ji buvo jauniausia iš 5 vaikų,
viena sesė tarp keturių brolių.
Taip jau buvo lemta, kad ir
vyrą gavo iš to paties kaimo,
auksinių rankų meistrą ir dar
muzikantą...

Tik likimas nebuvo maloningas šiai gražiai ir darbščiai
šeimai. Tėvui teko kareivio
dalia – trejus metus kariavo
Pirmojo pasaulinio karo fronte, vėliau – dveji metai nelaisREKLAMA

gautus pinigus nusipirkdavome visko, ko reikia ūkyje.
Auginome kiaules ir sau, ir
pardavimui, tik pieną patys
suvartodavome, turėjome pulką vištų. Tad nors šeima buvo
nemaža, visko užteko. Kaip ir
dabar, kas dirba ir netingi – turi visko, o kas tingi – vargsta“,
– pasakoja A. Bajorienė.
Taigi ir seniau, kas dirbo –
turėjo, kas tingėjo – vargo. Pašalpų niekas nedalijo į kairę ir
dešinę. Norėdami prasimanyti
pinigų, kad galėtų nusipirkti
lopinėlį žemės, važiuodavo
į Ameriką, Braziliją. Tačiau
grįždavo į Lietuvą įgyvendinti

savo svajonių.
Karo metais ir Alfonsa pabuvojo Vokietijoje, kai buvo
išvežta darbams.Teko dirbti
pas ūkininkus įvairius darbus.
Darbšti mergina mokėjo prisitaikyti, nors buvo sunku ir

Alfonsos tėvelis mirė anksti, sulaukęs vos 58-erių, kai
Alfonsai tebuvo 14 metų.
Brolį Julių, dar visai
jaunutį vaikiną, nušovė pasienio karininkas,
o brolis Pranas su tetos
šeima išvyko į Braziliją, kur susirgo drugiu.
Ligą pavyko įveikti tik
su brolio Vinco parama, nes jis, Lietuvos
karininkas, turėjo galimybę padėti finansiškai. Dar vienas brolis
Antanas liko gyventi
tėviškėje.
Taigi, įvairius ūkio
darbus teko dirbti Alfonsai – ir rugius kirsti,
ir šienauti, ir arti. Mergina mokėjo visus darbus, nes žinojo, kad gyventi reikia, ir niekas kitas to
nepadarys, ir niekas už dyką
nieko neduos. „Gerai, kad dar
Dievas gerą sveikatą davė...“,
– pastebi pašnekovė.
Gera buvo augti Alfonsai
vaikystėje tarp keturių brolių,
buvo mylima ir lepinama. Tik
gaila, kad nerūpestinga vaikystė truko ne taip jau ilgai.
Moteris prisimena savo vyresniojo brolio Vinco patarimą, o gal geriau pamokymą:
„Esi protinga, vienturtė, niekada neik nuleidusi galvą“.
Tuo ir vadovavosi visą gyvenimą – niekam nesilankstė,
niekad nesiskundė, kaip sakoma, gyveno pagal sąžinę, taip
auklėjo ir savo vaikus.

Svetinguose namuose
žmonių netrūko
Ištekėjo jauna, vos 20-ies,
už 8 metais vyresnio vyro,
su kuriuo susilaukė 5 vaikų:
Juozo, Genovaitės, Vytauto,
Antano ir Ramutės. Nieko
nuostabaus, nes ji buvo iš 5
vaikų šeimos, o vyras – net
iš 12-os.
Jauna šeima pradėjo statytis namą Jiezne, kuriame apsigyveno 1952 metais. Ir dabar
Alfonsa čia gyvena. Pasak Alfonsos, vyras buvo auksinių
rankų meistras, tad visus statybos darbus atliko pats.
Pulkelis vaikų reikalavo
dėmesio, tad į jokius darbus
iš namų išeiti negalėjo, o kadangi turėjo auksines rankas
ir buvo puiki audėja, pradėjo dirbti namudininke Dailės
kombinate. Ne visada būdavo laiko austi dienomis, tad
normas vykdydavo ir miego
sąskaita. Šiame darbe ji išdir-



Policija sekmadienį Berlyno katedroje pašovė peilį turėjusį
vyrą, pranešė pareigūnai, nurodę, kad užpuolikas neturėjo
su terorizmu susijusių motyvų. Po incidento policininkai
užtvėrė katedros įėjimus, jo metu buvo sužeistas ir vienas
pareigūnas.

gimtinės, laukia žinių.
Šiuo metu Alfonsa gyvena
su dukra Romute, netoliese,
toje pačioje gatvėje ir kiti vaikai pasistatė namus. Tik vienas gyvena Alytuje. Juokaujam, kad ir šią gatvę reikėjo
pavadinti Bajorų gatve...
Kaip dabar gyvena Alfonsa? Gerai gyvena, su šypsena, gera nuotaika. Netgi vaistų nuolat negeria, sako, kartais
„nuo spaudimo paima tabletukę“. Viską valgo, kartais ir riebiau užsimano. „Man ir daktarė sakė, kad jeigu kas tinka, tai
ir valgyk. Laikausi tik tokios
taisyklės – nekišti kiek telpa,
geriau jau per du kartus pavalgyti“, – šypsosi garbaus amžiaus sulaukusi moteris.

Su brolio Vinco
dovanotu paveikslu –
į Baltijos kelią
Su malonumu Alfonsa prisimena Sąjūdžio laikus, su
smulkmenomis gali papasakoti, kaip su vyru
automobiliu važiavo
į Baltijos kelio akciją,
prie mašinos pritvirtinę brolio Vinco dovanotą paveikslą su visų
trijų Baltijos šalių herbais. Paveikslas buvo
išsaugotas paslėptas ant
aukšto, užkištas už balkių. Bijojo visi – jeigu
kas būtų paskundę, už
tokį daiktą negerai būtų buvę.

Džiugu, kai
senatvė ateina ne
viena...
bo 17 metų. Be audimo, Alfonsa mėgo ir rankdarbius,
gražiai margino velykinius
kiaušinius. Mėgo grožį ir jį
kūrė aplink save.
Bajorų namai Jiezne buvo
visada svetingi. Ypač mielai
juose lankydavosi Pikelionių
kaimo žmonės, o kai kurie laikinai ir apsigyvendavo. Negana to, kad Bajorai užaugino
savo 5 vaikus, dar porai vaikų iš internato taip pat suteikė
pastogę ir meilę bei rūpestį.
Jie iki šiol prisimena čia patirtą gerumą ir nuolat apsilanko
šiuose namuose. Ir dabar pikelioniškiai visai neužmiršo
kelio į šiuos namus, o Alfonsa
visada laukia žmogaus iš savo

Vis įpratę klausti ilgaamžiškumo paslapties. Bet
jos gal ir nėra. Kiekvienas turi savo požiūrį į gyvenimą. O
Alfonsa visą gyvenimą dirbo,

judėjo, tą patį daro ir dabar.
Jos tvarka ir dabar namuose,
ji rikiuoja, ką reikia daryti. Ir
pati dar aktyvi – mažutė, baltutė, linksmomis akimis, vis
nenustygsta vietoje. o kiek joje jėgos, gerumo ir išminties.
Štai marti Danutė juokaudama pasakoja, kad močiutė dar
ir šiltnamį prižiūri, ir bulvių
pasisodinusi pernai daržiuke
buvo, tai pati ir nusikasė, ir
susinešė. Džiugu, kad senatvė atėjo ne viena, o kartu su
išmintimi, kad Dievulis apdovanojo sveikata, kad gali bendrauti ne tik su vaikais, bet ir
su proanūkiais. Močiutė atsimena ir žino visų vardus, žino, kur kuris mokosi ar dirba.
Viskuo ji domisi, todėl ir eina
kartu su gyvenimu, lygiuodamasi į jaunesnę kartą. O jaunimas irgi myli močiutę, užsuka
pasidomėti, kaip jai sekasi, papasakoti apie save. Atminties
močiutei gali bent kuris jaunas žmogus pavydėti. Daug
ką prisimena, daug papasakoja. Anot Danutės, mums gerai,
dar turime pas ką pasiklausti,
dar yra kas papasakoja apie
praeities įvykius.Tad ir reikia
naudotis proga. Mėgsta Alfonsa ir laikraščius pavartyti,
žurnalus peržiūrėti, taip pat
įvairių naujienų ir internete
sužinoti.
Visi, sveikindami jubiliatę
su garbinga sukaktimi, linkėjo sulaukti 100 metų. Alfonsa
tik šypsojosi – ką žinai, kokių
Dievulis turi planų dėl jos gyvenimo. Brolių gyvų seniai nėra, vyras į amžinybę iškeliavo
prieš 25 metus. O ji niekuo per
daug nesiskundžia, našta artimiesiems nesijaučia, tik šiek
tiek neprigirdi, o skaito dar be
akinių. Juk penkeri metai – ne
toks ilgas laiko tarpas...
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Atvirajame Europos kalnų dviračių 24 valandų lenktynių
čempionate Slovakijoje puikiai pasirodė Lietuvos atstovai:
Elijus Čivilis ir Andrejus Dolgovas („Top Team“) dvejetų
grupėje iškovojo auksą, o Saulius Speičys („Santa Monica
Networks“) asmeninėse lenktynėse pelnė sidabrą.



„Estijos, o kartu ir Baltijos šalių energetikos atsijungimas
Rusijos ir sinchronizavimasis su Europa suteiks jų vartotojams
pasitikėjimo, kad jiems visada bus tiekiama elektra. Tai
- labai svarbu energetinio saugumo požiūriu“, - sakė Estijos
vyriausybės vadovas sekmadienį Taline susitikęs su Lenkijos
premjeru, pranešė Estijos vyriausybės spaudos tarnyba.
r., Balbieriškio mstl., Gėlių g., patikrinimui sustabdžius automobilį
„Audi A4“ su priekaba, jį vairavęs
neblaivus (2,55 prom. alkoholio)
vyras (gim. 1990 m.) sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.

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

2018-05-26 apie 21 val. 10 min. A.
M. (gim. 1969 m., gyv. Prienų r.),
būdamas neblaivus (nustatytas 2,56
prom. girtumas), kieme prie namo
Prienų r., per išgertuves vykusio
tarpusavio konflikto metu, vieną
kartą medine lazda smogė savo
neblaiviai (nustatytas 2,72 prom.
girtumas) sutuoktinei G. M. (gim.
1968 m.) ir sukėlė jai fizinį skausmą.
A. M. sulaikytas 48 valandoms ir
uždarytas į Alytaus apskrities VPK
areštinę.
2018-05-26 apie 21.00 val. Prienų r.,
Jiezno ežero pakrantėje nepažįstamas asmuo dėl neaiškių priežasčių
priplaukė valtimi prie ant kranto
buvusių K. D. (gim. 1991 m., gyv.
Vilniuje) ir M. G. (gim. 1991 m., gyv.
Prienų r. ir du kartus irklu smogė
K. D. į dešinį antakį. K. D. dėl sužalojimo buvo pristatytas į ligoninę.
Nusikalstamą veiką padaręs asmuo
nustatinėjamas.

Toyota Yaris F. Martišiaus gatvėje

neblaivią (2,15 prom. alkoholio) sutuoktinę (gim. 1964 m.). Įtariamasis
iš įvykio vietos pasišalino, buvimo
vieta nustatinėjama.
2018-05-29 13.03 val. gautas pranešimas iš GMP, kad Veiverių sen.,
Veiverių mstl., Kaštonų g. reikalinga
pagalba patekti į namą. Vėliau PK
nurodė, kad pagalba nereikalinga,
nes moteris išvykusi iš namų.
2018-05-29 16.04 val. gautas pranešimas iš PK, kad Prienuose, Vilniaus
g. reikalinga pagalba surinkti tepalą,
išsiliejusį po eismo įvykio. Buvo
susidūrę automobiliai „Audi A4“
ir „VW Golf“. Atjungti automobilių
akumuliatoriai. Surinkta 34 kg ant
važiuojamosios kelio dalies (10 m
ilgio ir 20 cm pločio ruože) išsiliejusio
tepalo.

2018-05-30 apie 23.20 val. Prienuose, Vytauto g., neblaivus (2,30 prom.
alkoholio) vyras (gim. 1991 m.)
smurtavo prieš savo neblaivią (1,81
prom. alkoholio) sugyventinę (gim.
1952 m.). Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-05-30 18.42 val. gautas pranešimas, kad Šilavoto sen., Šilavoto
k., Trakelio g. dega žolė. Prižiūrint
buvo deginamos atliekos, saugūs
atstumai išlaikyti.
2018-05-30 20.43 val. gautas pranešimas, kad Jiezno sen., Jiezne,
Stoties g. prie stulpo dega žolė, šalia
beržynas. Užgesinta žolė, degusi 10
m² plote.
2018-05-30 20.29 val. gautas pranešimas, kad Birštono sen., Dzingeliškių k. dega priekaba su šienu,

2018-05-28 12.54 val. gautas pranešimas, kad Birštone, Birutės
g., UAB „Euro Fun“ (picerija „Pizza
Fun“) picerijoje dega elektros lizdas,
užgesino patys darbuotojai, daug
dūmų. Visi išėjo į lauką. Pastatas
dviejų aukštų. Buvo uždūmintos
virtuvės patalpos. Pastatas vieno
aukšto, mūrinis, perdanga betoninė,
stogas dengtas čerpėmis. Užgesino
darbuotojai iki PGP atvykimo. Išvėdintos patalpos. Virtuvėje išdegė
elektros lizdas.
2018-05-29 apie 12 val. Prienų r.,
Veiverių sen., Kubelciškių k. vyras
(gim. 1957 m.) smurtavo prieš savo
REKLAMA

2018-06-01 15.11 val. gautas pranešimas, kad kelyje Pažėrai–Kazlų Rūda
pavojingai pasviręs medis. Medis
supjaustytas ir patrauktas nuo kelio
važiuojamosios dalies.
2018-06-02 M. A. (gim. 1940 m. ,
gyv. Prienų r.) gyvenamojo namo
rūsyje nurodytu adresu laikė aparatą, panašų į aparatą namų gamybos stipriesiems alkoholiniams
gėrimams gaminti, trijose stiklinėse
talpose iš viso apie 1,5 litro skaidraus
skysčio, turinčio specifinį naminės
degtinės kvapą, ir 38 litrų talpos
standartiniame bidone apie 20
litrų skysčio, turinčio brogos kvapą,
kol 2018-06-02 10.00 val., policijos
pareigūnai aparatą namų gamybos
stipriems alkoholiniams gėrimams
gaminti, naminę degtinę ir brogą
surado ir paėmė.

2018-05-26 apie 22 val. 18 min. R. K.
(gim. 1970 m.) Prienų r., Balbieriškio
sen., Žagarių k., Beržų gatvėje,
neblaivus (nustatytas 2,45 prom.
girtumas) vairavo traktorių MTZ .
Vairuotojas nepateikė vairuotojo
pažymėjimo, traktoriaus registracijos liudijimo, techninės apžiūros
talono, privalomojo transporto
priemonės naudotojo civilinės atsakomybės draudimo. R. K. sulaikytas
48 valandoms ir uždarytas į Alytaus
apskrities VPK areštinę.
2018-05-27 Prienų r., Išlaužo sen.,
Gražučių k., šiltnamyje, moteris
(gim. 1950 m.) šaka sudavė neblaiviam (nustatytas 2,20 prom.
girtumas) sugyventiniui (gim. 1968
m.). Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta
į areštinę.

2018-05-31 17.09 val. gautas pranešimas, kad kelio Marijampolė–Prienai–Vilnius 87-ame kilometre
nuo Vilniaus susidūrė lengvasis ir
krovininis automobiliai, yra prispaustų žmonių. Buvo susidūrę du
automobiliai – krovininis MAN TGS
26.400 ir lengvasis „VW Passat“.
Vyras (gim. 1977 m.), vairuodamas
motinai priklausantį automobilį
„VW Passat“, išvažiuodamas į priešpriešinę eismo juostą, susidūrė su
priešpriešiais atvažiuojančiu vilkiku
MAN, kurį vairavo vyras (gim. 1962
m.). Lengvajame automobilyje buvo
prispausto negyvo žmogaus kūnas.
Dar vienas nukentėjusysis išvežtas
GMP iki atvykimo. Buksyravimo lynu
automobiliai patraukti nuo kelio,
kelio danga nuvalyta ir nuplauta.
Eismo įvykio metu žuvo „VW Passat“
vairuotojas bei sužalotas vilkiko
MAN vairuotojas, kuris dėl pilvo
ir blauzdos sumušimų pristatytas
į Prienų ligoninę bei dėl bendro
silpnumo tolesniam gydymui pervežtas į Kauno ligoninę.

2018-06-02 17.36 val. gautas pranešimas, kad Jiezno sen. Verbyliškių k.
Trakų g. dega žolė. 5x5 m plote buvo
deginamos sukrautos šiukšlės.
Eismo įvykis kelio Marijampolė–Prienai–Vilnius 87-ame kilometre

2018-05-30 apie 16.10 val. Prienų
r., Balbieriškio sen., Nešeikių k.,
Pašilės g., namuose, neblaivus (0,66
prom. alkoholio) vyras (gim. 1961
m.) smurtavo prieš savo sutuoktinę
(gim. 1965 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
2018-05-30 Alytaus apskr. VPK Prienų
r. PK gautas moters (gim. 1981 m.)
pareiškimas, kad jai būnant pramogų parke Prienų r., Balbieriškio sen.,
Vazgaikiemio k., buvęs sutuoktinis
(gim. 1980 m.) grasino nužudyti ar
sunkiai sutrikdyti sveikatą.

traktorius patrauktas. Šieno rinktuve
degė šienas. Šienas iš rinktuvo
išstumtas, užgesintas ir perkastas.
Apdegė 4 m³ šieno.
2018-05-31 apie 19.30 val. Prienuose,
F. Martišiaus g., prie muziejaus,
neblaivus (2,85 prom. alkoholio)
vyras (gim. 1991 m.), vairuodamas
pagrobtą automobilį „Toyota Yaris“
įvažiavo į remontuojamą kelio
ruožą, atsitrenkė į iškastą šulinį.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas
į areštinę.
2018-05-31 apie 12,40 val. Prienų

2018-06-02 19.04 val. gautas pranešimas, kad Birštone, Kęstučio g.
pavojingai pakibusi pušies šaka.
Medis aptvertas STOP juosta – pušies šaka pakibusi 30 m aukštyje,
nebuvo galimybės nupjauti.



Dėl trumpojo jungimo dingus elektrai, Hamburgo oro
uostas – penktas judriausias Vokietijoje – sekmadienį
buvo priverstas sustabdyti skrydžius, pranešė oro uosto
atstovė spaudai. Hamburgo oro uostas sekmadieniais
aptarnauja vidutiniškai 200 skrydžių į Hamburgą ir iš jo.
Per metus aptarnauja daugiau kaip 17 mln. keleivių.

Nuo rudens Prienų rajono
ATKelta IŠ 1 p.

administracijos direktoriaus
pavaduotojos R. Zablackienės
galimo tarnybinio nusižengimo, kurio tyrimui sudarytos
komisijos buvo pripažinta,
kad tarnybinio nusižengimo
ji nepadarė, L. Jakinevičienė domėjosi, kodėl komisija
buvo sudaryta tik iš administracijos darbuotojų, kodėl
nebuvo įtraukta kitų institucijų atstovų. Buvo paaiškinta, kad komisijoje dirbo tie
darbuotojai, kurie nepavaldūs
administracijos direktoriui. A.
Vaidogo teigimu, nemalonu,
kai matai, kad tyčiojamasi iš
įstatymų: padarei klaidą – prisipažink. Jam nesuprantama,
kodėl VTEK mato nusižengimą, o savivaldybės komisija
– ne. Komisijos sprendimui,
kad R.Zablackienė nepadarė
tarnybinio nusižengimo pritarė dvylika Tarybos narių,
septyni – ne, du – susilaikė,
vienas nebalsavo.
Be diskusijų buvo pritarta
Jiezno seniūnijos seniūnaitijų
ir jų teritorijų pakeitimams.

Ašmintos seniūnija
panaikinta
Svarstant klausimą dėl Ašmintos seniūnijos panaikinimo ir Išlaužo, Pakuonio,
Prienų bei Balbieriškio seniūnijų ribų pakeitimo, L. Jakinevičienės teigimu, kitą kartą
prieš priimant tokios svarbos
sprendimus, reiktų atlikti demokratiškesnę apklausą. Jos
manymu, buvo padaryta didelė klaida Ašmintos kaimą
prijungiant prie Pakuonio, o ne
prie Prienų seniūnijos. A. Vaidogas priminė, kad gyventojai
dar nenuleido rankų ir, kai bus
baigtos teisinės procedūros,

2018-06-03 gautas pranešimas,
kad Veiverių sen., Papilvio k., Liepų
g. prie vandens telkinio deginama
žolė. Buvo deginamos dvi 1 m²
dydžio šieno krūvos.
2018-06-03 gautas pranešimas, kad
Pakuonio sen., Pašventupio k. dega
miškas ir pieva. Buvo deginamas
prižiūrimas laužas.

Rima Zablackienė

kreipsis į teismą.
14 Tarybos narių pritarė,
penki (A. Deltuvienė, L. Jakinevičienė, C. Pacevičius, V.
Kupstas, A. Vaidogas – ne, keturi (G. Bartulis, S. Garmuvienė, V. Martinaitis, L. Šeškuvienė) – susilaikė. Nuo 2018
m. rugpjūčio 31 d. Ašmintos
seniūnija bus panaikinta. Nuo
rugsėjo 1 d. Išlaužo seniūnijai
bus priskirtos Ašmintos seniūnijos Purvininkų, Šaltupio,
Laukiškių, Valengiškių, Pakuonio seniūnijai – Ašmintos
seniūnijos Bačkininkų, Pabališkių, Apušoto, Patrakiemio,
Naujininkų, Antakalnio, Pagaršvio, Ašmintos, Pošvenčio, Malinavo, Pašventupio,
Vangų, Prienų seniūnijai – Ašmintos seniūnijos Kalvių, Pociūnų, Davaitbalio, Važatkiemio, Alksniakiemio, Šmitiškių, Rūdupio, Žarijų, Bagrėno,
Strielčių, Liepaloto, Giniūnų,
Mačiūnų, Ignacavos bei Balbieriškio seniūnijos Giraitiškių, Naravų, Paduoblio gyvenamosios vietovės.
Analogiški balsavimo rezultatai buvo ir priimant sprendimą dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo
ir keitimo.

Vienbalsiai pritarta
kelio remontui,
sklypo perdavimui
bendruomenei
Vienbalsiai buvo pritarta
kelio Kaunas–Prienai– lytus
ruožo nuo 11,6 iki 31,1 km
rekonstravimo specialiajam
planui. Lietuvos automobilių
kelių direkcijos sprendimu
pasirinkta, kad rekonstruojamame kelyje bus trys 3,5 m
pločio juostos (2+1): dvi juostos vienai, viena – kitai eismo
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Rusų erdvėlaivis „Sojuz“ su trimis astronautais iš Tarptautinės
kosminės stoties (TKS) sekmadienį sėkmingai nusileido
Kazachstano stepėje. Ja į Žemę sugrįžo rusų kosmonautas
Antonas Škaplerovas, amerikiečių astronautas Scottas
Tingle’as (Skotas Tinglas) ir japonų astronautas Norishige
Kanai (Norišigė Kanajus), užbaigę 168 dienas trukusią misiją.



Seimas svarstys siūlymą, kad mokykloje paskelbus
karantiną dėl epidemijos likti namie su vaikais gaudami ligos
išmoką galėtų ir pradinukų tėvai. Šiuo metu ligos išmoka
gali būti skiriama už ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrą,
kai vaikų lopšelyje-darželyje ar priešmokyklinėje grupėje
paskelbiamas karantinas.

savivaldybės žemėlapyje nebeliks Ašmintos seniūnijos



Prieš porą mėnesių darbą pradėjusi naujoji nacionalinio
transliuotojo LRT administracija rado gerokai viršytą
programoms skirtą biudžetą, dėl to teks peržiūrėti visas šių
metų išlaidas, teigia naujos administracijos atstovai. Šiuo metu
biudžeto viršijimas siekia 0,5 mln. eurų. Be to, nesulaukus
vertinimų, daliai darbuotojų buvo pakelti atlyginimai.

Prienų kraštas statistikoje
Demografinės senatvės koeficientas (pagyvenusių (60 metų
ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius, tenkantis šimtui vaikų
iki 15 metų amžiaus) metų pradžioje

krypčiai, kurios keisis kas kelis kilometrus. Šiame ruože
bus 20 autobusų sustojimo
aikštelių bei penkios žiedinės
sankryžos.
Vienbalsiai buvo patenkintas Dvariuko bendruomenės
prašymas ir sklypą, esantį šalia
Žemaitės g. 70A, leista pritaikyti poilsio reikmėms. Planuojama, kad sklype bus įrengta
zona mažiesiems – sūpynės,
laipynės, smėlio dėžė su suoliukais, zona suaugusiesiems
– treniruokliai, suolai, poilsio
zona – pavėsinė su stalu ir suolais, suolai, šiukšlių dėžės.
Pagal iš VTEK gautą raštą,
kuriuo Tarybai buvo pavesta
įvertinti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Egidijaus Visocko elgesį, sudaryta laikinoji komisija,
kurios pirmininku balsų dauguma paskirtas A. Vaidogas,
ir patvirtinti jos nuostatai. Šis
sprendimas priimtas vienbalsiai, A. Vaidogo paskyrimui
pirmininku pritarė 12, nepritarė 10, susilaikė – vienas Tarybos narys.
Nebuvo prieštaraujančių ir
dėl Prienų rajono savivaldybės
atstovų: A. Marcinkevičiaus,
L. Mikušauskienės ir R. Želvio delegavimo į Prienų VVG
valdybą.
Vienbalsiai buvo pritarta ir
dviejų butų įsigijimui Prienų
rajono savivaldybės nuosavybėn.
Buvo pritarta ir biudžeto 91
tūkst. eurų perskirstymui, ir
2019 m. nekilnojamojo turto
mokesčio tarifams (0,8 proc.
nekilnojamojo turto mokestinės vertės bei 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės

REKLAMA

vertės – nenaudojamam, apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui) bei 2019
m. žemės mokesčio tarifams ir
lengvatoms.

Perduotas turtas,
pakeisti nuostatai,
patvirtinti sąrašai...
Vienbalsiai buvo pritarta
turto perdavimui: Prienų rajono savivaldybės administracijai perduotas Prienų meno
mokyklos pastatas, „Ąžuolo“
progimnazijai – IP videosistema, „Žiburio“ gimnazijai – dėl
keltuvo įrengimo padidėjusi
turto vertė.
Pritarta sprendimui prašyti
LR Vyriausybės perduoti neatlygintinai Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn 0,06
ha žemės sklypą, esantį Išlaužo seniūnijoje, kreiptis į NŽT
Prienų ir Birštono skyrių dėl
sklypų, kurie bus skirti viešosios paskirties rekreacijai,
poilsiui ir viešo naudojimo
poilsio objektams, perdavimo
Prienų rajono savivaldybei,
rinkos kainomis išnuomoti du
savivaldybės būstus.
Po diskusijų pritarta, kad
būtų pakeisti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai. Nuostatai buvo
papildyti naujomis paramos
formomis, t. y. nustatyta, kad
finansinė parama bus skiriama vaizdo stebėjimo kamerų ir šviečiančių reklaminių
įrenginių įrengimo išlaidoms
iš dalies padengti, už sukurtą
darbo vietą mokėti 400 eurų.
Buvo siūlymų pastarąją paramą diferencijuoti – steigiantiems verslą kaime mokėti
daugiau, o mieste – mažiau,

skirti paramą metams ir mokėti po 100 eurų. Balsų dauguma
(13 pritarus, trims nepritarus ir
trims susilaikius) buvo priimtas pirmasis variantas.
Be diskusijų buvo patvirtintas fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant
verslo liudijimus 2019 metais
vykdomai veiklai, sąrašas ir
gyventojams taikomų lengvatų sąrašas.
Balsų dauguma (16 pritarus, dviem susilaikius) buvo
patvirtintas nenaudojamo nekilnojamojo turto savininkų,
atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokesčio, sąrašas.
Nebuvo pritarta leisti Užuguosčio kaimo jaunimo iniciatyvų klubui atlikti remonto
darbus jų klubui pagal panaudos sutartį priklausančiose
900 m2 patalpose, t. y. teikti
projektą kapitalinio remonto
darbams. Du Tarybos nariai
balsavo, kad būtų leidžiama,
16 – kad neleidžiama, vienas
susilaikė.

Pakeitė pavadinimą,
padidino pareigybių
skaičių, patvirtino
programą
Vienbalsiai pritarta Jiezno
vaikų globos namų pavadinimo pakeitimui ir patvirtinti nuostatai. Nuo šiol ši įstaiga bus vadinama Prienų rajono Jiezno paramos šeimai
centru.
Be diskusijų ir prieštaravimų buvo pavesta Prienų rajono Jiezno paramos šeimai
centrui vykdyti globos centro

funkcijas.
Vienbalsiai pavesta Prienų
rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui vykdyti
atvejo vadybos funkcijas ir
koordinuoti atvejo vadybos
procesus.
Iki 64,1 pareigybės padidintas Prienų rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro didžiausias leistinas pareigybių
skaičius, pakeistos Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų
paslaugų kainos.
13-kai Tarybos narių pritarus, trims pasisakius prieš, patvirtinta Prienų rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės
sveikatos rėmimo specialioji
programa.

Vyrų

Ūkininkai nedalyvavo
svarstant Kaimo
plėtros rėmimo fondo
lėšų skyrimo tvarką
Daug diskusijų kilo svarstant Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo
fondo lėšų skyrimo tvarkos
aprašą. V. Kupstas siūlė skirti
lėšų kelių, kuriais nesirūpina
nei seniūnija, nei Kelių direkcija, priežiūrai. A. Vaidogas
siūlė kai kuriuos punktus iš
viso išbraukti. Jo manymu,
neaiškūs paramos skyrimo
prioritetai, jaučiasi, kad rengiant šį dokumentą kažkas
darė įtaką.
Dešimt Tarybos narių (iš 19
dalyvavusių) pritarė, kad klausimo svarstymas būtų atidėtas.
Beje, ūkininkai J. Vilionis, M.
Butkevičius ir A. Šidlauskas
po pertraukos negrįžo į posėdžių salę ir svarstant šį klausimą nedalyvavo.

Moterų
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Prieš šį mėnesį įvyksiantį ES aukščiausiojo lygio susitikimą
Vokietijos kanclerė pareiškė, kad Vokietija, kaip didžiausia
euro zonos ekonomika, paremtų investicijų biudžetą,
kurio bendra suma „būtų artima apatinei 10–99 mlrd. eurų
intervalo ribai“. Anot jos, tai padėtų mažinti ekonominį
disbalansą tarp turtingesnių ir skurdesnių Europos šalių.

Vandens kokybė normų neatitinka
Nevėžyje ties Kėdainiais, Vievio ir
Nestrėvaičio ežeruose
Daugumoje šalies
maudyklų ir rekreacijai
skirtų vietų vandens
kokybė tinkama maudytis,
to nepatariama daryti tik
Nevėžyje ties Kėdainiais,
Vievio ir Nestrėvaičio
ežeruose.

Kaip skelbia Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, 99 iš 114 stebimų maudyklų atlikus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, vandens
kokybė atitiko reikalavimus,
likusioje dalyje maudyklų
tyrimai bus atliekami šią savaitę.
Vis dėlto trys iš 98 tikrintų
rekreacijai skirtų zonų reikalavimų neatitiko – gegužės 21-

osios duomenimis, vandens
kokybė nebuvo tinkama Kėdainių rajone, Nevėžio upėje
ties Pašilių sodais, o gegužės
22-ąją – Elektrėnų savivaldybės Vievio ir Nestrėvaičio
ežeruose, Semeliškių poilsio
zonoje.
Šiemet gegužęs 1-ąją įsigaliojus naujai paplūdimių higienos normai, atliekami smėlio
parazitologiniai tyrimai, intensyvaus vandens žydėjimo metu – melsvadumblių tyrimai.
Paplūdimių teritorija turi būti suskirstyta į atskiras
funkcines zonas: poilsio, maudymosi, fizinio aktyvumo ir
zoną, skirtą lankytis su gyvūnais. BNS

JAV ragina Kiniją atskleisti žudynių
Tiananmenio aikštėje aukų skaičių
JAV valstybės sekretorius
Mike’as Pompeo (Maikas
Pompėjas) paragino Pekiną
atskleisti, kiek tiksliai
žmonių žuvo, buvo sulaikyti
ar dingo per kruviną Kinijos
kariuomenės susidorojimą
su protestuotojais
Tiananmenio aikštėje prieš
29 metus.

1989 metų birželio 4-osios
žudynių Tiananmenio aikštėje metinių išvakarėse M.
Pompeo išplatino pareiškimą,
kuriame taip pat ragina Kiniją
paleisti visus asmenis, įkalin-

tus už tai, kad stengėsi neleisti
visuomenei pamiršti tų kruvinų įvykių.
Šimtai, kai kuriais duomenimis – tūkstančiai taikių, neginkluotų protestuotojų ir stebėtojų buvo nužudyti naktį iš birželio 3-iosios į 4-ąją, Kinijos
komunistų vadovybei davus
įsakymą kariuomenei išvalyti
Tiananmenio aikštę nuo demonstrantų.
Tie įvykiai žemyninėje Kinijoje tebėra tabu; juos draudžiama kaip nors minėti viešai
arba privačiai. BNS

Lietuva ketina skirti pinigų Afganistano
pajėgoms bent iki 2024 metų
Patariamojoje NATO
misijoje Afganistane
dalyvaujanti Lietuva
ketina bent iki 2024 metų
skirti pinigų su Talibanu
kovojančioms šios šalies
pajėgoms.

NATO prašo Lietuvos iki
liepą vyksiančio viršūnių susitikimo įsipareigoti kasmet
2021–2024 metais skirti po
pusę milijono dolerių Afganistano nacionalinėms saugumo pajėgoms išlaikyti, rašoma
Lietuvos Vyriausybės pasitarimo protokolo projekte.
Šių metų pradžioje LietuREKLAMA

va nusprendė tą pačią sumą
kasmet skirti 2018–2020 metais. Lietuva Afganistano pajėgoms pinigus pervesdavo ir
anksčiau.
Lėšos pervedamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų
asignavimų į specialų patikos
fondą, kuriam daugiausiai pinigų skiria amerikiečiai.
Seimas yra leidęs į Afganistaną išsiųsti iki 50 Lietuvos
karių, bet tikslus šalies kontingento skaičius yra neaiškus,
nes pareigūnai neatskleidžia
šioje šalyje tarnaujančių Specialiųjų operacijų pajėgų skaičiaus. BNS



Vokietijos prezidentas sekmadienį paprašė gėjų atleidimo
už kančias ir neteisybę, kurias jiems dešimtmečius teko
kęsti dėl represinių šalies įstatymų nacių laikais ir po Antrojo
pasaulinio karo. Frankas-Walteris Steinmeieris (FrankasValteris Šteinmejeris) kalbėjo per ceremoniją, kuria buvo
paminėtos Hitlerio režimo vykdyto gėjų persekiojimo aukos.

Teismas atverčia K. Pūko bylą dėl
seksualinio priekabiavimo
Vilniaus apygardos
teismas pirmadienį
pradėjo nagrinėti
baudžiamąją bylą,
kurioje buvęs Seimo
narys Kęstutis Pūkas
kaltinamas dėl seksualinio
priekabiavimo ir dėl
šaunamojo ginklo laikymo
taisyklių pažeidimo.

Kaltinamojo advokatė Aušra Ručienė prieš posėdį BNS
sakė, kad teismo posėdis vyks
už uždarų durų. Į teismą yra
atvykęs K. Pūkas. Jo pavardė
viešai kaltinamųjų sąraše neskelbiama.
K. Pūkas savo bylos BNS
nekomentavo.
Ikiteisminis tyrimas dėl
seksualinio priekabiavimo
pradėtas 2017 metų kovo
mėnesį. Jį atliekant nustatyta, kad pernai būdamas Seimo

nariu K. Pūkas kelis mėnesius
galėjo priekabiauti prie pagal
tarnybą ar kitaip priklausomų
asmenų.
Tyrimo duomenimis, keturi
nukentėjusieji patyrė tyčia daromą psichologinį spaudimą,
seksualinio pobūdžio užuominas, įžūlius, gašlius pasiūlymus, žeminimą bei įžeidimus siekiant seksualinio bendravimo ir pasitenkinimo.
K. Pūkas taip pat teisiamas dėl netinkamo ginklo
laikymo.
K. Pūkas iš Seimo atsistatydino šių metų sausį prieš
pat balsavimą dėl jo mandato panaikinimo. Konstitucinis Teismas paskelbė, kad
jis pažeidė Konstituciją priekabiaudamas prie padėjėjų
ir jomis pretendavusių tapti
merginų. BNS



Ispanijos jūrų gelbėtojų tarnyba sekmadienį Viduržemio jūroje
išgelbėjo 240 migrantų iš Šiaurės Afrikos, bet vienas žmogus
žuvo. Kaip nurodo Jungtinės Tautos, šiemet bandydami
perplaukti Viduržemio jūrą žuvo mažiausiai 660 migrantų.
Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius Europos krantus
pasiekė 22 439 migrantai, kurių 4 409 atvyko į Ispaniją.

ATGARSIAI 
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Irako teismas prancūzei už narystę džihadistų grupuotėje
„Islamo valstybė“ (IS) sekmadienį skyrė kalėjimą iki
gyvos galvos, iš teismo pranešė naujienų agentūros AFP
reporteris. „Mano vyras mane apgavo, o po to pagrasino
išvykti su vaikais“, jeigu ji su juo nevyks į Iraką, kur jis
planavo prisijungti prie IS, aiškino moteris.



Omane ir Jemene praėjusį mėnesį siautęs ciklonas „Mekunu“
nusinešė mažiausiai 30 gyvybių, pranešė pareigūnai.
Ciklonas „Mekunu“ Arabijos pusiasalį pasiekė gegužės 26
dieną. Prieš tai jis talžė Sokotros salą Arabijos jūroje. Ciklono
vėjų greitis siekė 170-180 km per val., o gūsiai – 200 km per
valandą.



Popiežius Pranciškus sekmadienį Šv. Petro aikštėje Vatikane
susirinkusiems tūkstančiams maldininkų ir kitų žmonių sakė
sielvartaujantis dėl kruvino smurto slopinant socialinius
protestus Nikaragvoje. Nikaragvoje nuo balandžio vidurio
per prezidento Danielio Ortegos šalininkų ir opozicijos grupių
susirėmimus žuvo daugiau kaip 110 žmonių.

Lietuvos čempionas –
Gvidas Sabeckis

Socialinių paslaugų centre – Atvirų durų dienos popietė
savanoriška veikla, kokios yra
„Savanorystė, pagalba ir patirtis“
veiklos kryptys. Pagrindinė
Žmogaus gyvenimo vertė,
prasmė ir turinys geriausiai
atsiskleidžia tik sulaukus
gyvenimo brandos –
senyvame amžiuje. Šis
amžiaus tarpsnis – tai dar
viena galimybė atrasti
save iš naujo, daryti tai, ko
negalėjai anksčiau ir taip
pasijusti laimingu. Apie tai
ir buvo kalbama gegužės
23 d. Prienų rajono
savivaldybės socialinių
paslaugų centre vykusioje
Atvirų durų dienos
popietėje „Savanorystė,
pagalba ir patirtis“.

Į šią popietę buvo kviečiami vyresnio amžiaus asmenys, kurie buvo supažindinti
su centre teikiamomis paslaugomis. Centro direktorė Aurelija Urbonienė trumpai pristatė įstaigos veiklą, o socialinį
darbą lygino su savanoryste,
kadangi tai yra neatsiejami dalykai, nes jų tikslas – pagalba
žmogui. Visi buvo pakviesti įsitraukti į organizuojamas
veiklas, prisijungti prie centro
bendruomenės bei esant poreikiui pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis.
Artimieji, prižiūrintys negalią turinčius savo šeimos
narius, kasdienėje veikloje
patiria sunkumų: stokoja žinių ir įgūdžių, kaip rūpintis
sunkiai sergančiu artimuoju,
kaip patiems „nepalūžti“, išlaikyti teigiamą emocinį ryšį,
derinti darbą ir įsipareigoji-

mus šeimai. Šias problemas
iš dalies padeda spręsti mūsų rajone vykdomas Integralios pagalbos projektas, kuris
ir buvo pristatytas popietės
metu. Šį projektą kuruojančios socialinės darbuotojos
Ritos Vaškevičienės teigimu,
teikiamos paslaugos padeda
tenkinti neįgalių ir senyvo
amžiaus asmenų gyvybinius
poreikius namų aplinkoje, išvengiant perkėlimo į stacionarias ilgalaikės globos įstaigas. Esame dėkingi paslaugų
gavėjų artimiesiems, kurie
pasitiki mūsų darbuotojais ir
negaili jiems nuoširdžių ir šiltų žodžių. Rita Vaškevičienė paminėjo,
kad svarbu patenkinti ne tik kliento
fiziologinius poreikius, jam reikia
ir nuoširdaus bendravimo, prisilietimo, pokalbių. Mūsų darbuotojai dėl
laiko stokos neturi
galimybės skirti
laiko bendravimui, todėl popietės svečiai buvo pakviesti
tapti savanoriais.
Šeimos klinikos „Vita Simplex“ slaugytoja-administratorė Kazytė Levinskienė
pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su socialinių
paslaugų centru, pasidalino
mintimis apie Integralios pa-

galbos projektą ir palaikė savanorystės idėją.
Savanorystė padeda suprasti, kad kai kurie labai paprasti gyvenimo dalykai yra
esminiai: dėkingas žvilgsnis,
dėkingos akys. Savanoriams
nemokama ne todėl, kad jie
yra beverčiai, o todėl, kad jie
yra neįkainojami. Centras,
prisidėdamas prie Prienų rajono savivaldybės socialinių
paslaugų plėtros iki 2019 m.
plano įgyvendinimo, skatino ir kvietė visus atvykusius
svečius prisijungti prie veiklos
savo neatlygintinu, bet nuo-

širdžiu darbu. Prienų globos
namų direktorė Inga Barkauskienė dalinosi mintimis apie
tarptautinę savanorystę.
Atvirų durų dienos popietėje dalyvavo įstaigos „Voluntarius.lt“ atstovai, kurie išsamiai
ir aiškiai pristatė profesionalios savanorystės projektą, papasakojo, kaip organizuojama

šio projekto misija – suteikti
galimybę kiekvienam žmogui tapti profesionaliu savanoriu įvairiose srityse. Pranešėjų
teigimu, kartu su kitomis organizacijomis planuojama parengti ir aprūpinti savanorius
pirmosios pagalbos reikmenimis bei kitomis reikalingomis priemonėmis, kad jie kuo
greičiau galėtų suteikti reikiamą pagalbą. Prisijungę asmenys turės galimybę patobulinti
savo bendruosius ir profesionaliuosius gebėjimus. Norintiesiems tapti profesionaliais
savanoriams bus rengiamos
paskaitos, pokalbiai,
praktikos, pažintinės
ekskursijos, profesiniai susitikimai. Įstaigos „Voluntarius.
lt“ atstovai motyvuodami kvietė prisijungti prie šio projekto ir
siekti bendro tikslo
– padėti žmogui.
Nepaisydami metų
tėkmės, galime ir privalome išvengti senatvės. Kiek esame
jauni, priklauso tik nuo mūsų
pačių santykio su savo gyvenimu ir savimi. Nepaisydami
amžiaus ir spinduliuodami
žmogišką šilumą, pozityvumą, viltį, gyvensime vaisingai besiskleidžiantį gyvenimą
ir tai daryti įkvėpsime kitus.
Visus šiuos žodžius atspindi centrą lankantys senjorai.
Susibūrę į nuostabų ansamblį „Šarma“, jie dovanojo popietės dalyviams muzikinius
kūrinius.
Dėkojame visiems atvykusiems į mūsų Atvirų durų dienos popietę.
Prienų rajono savivaldybės
Socialinių paslaugų centro
bendruomenė 

REKLAMA

Laima

DUOBLIENĖ
Sekmadienį Pociūnuose
baigėsi Lietuvos atviros
(MIX) klasės sklandymo
čempionatas.

Sklandytojai įvykdė net 11
pratimų, o sklandymui palankūs orai penkias dienas teisėjams leido skirti 400–500
km užduotis. Net devynias
dienas sklandytojai skraidė
be poilsio dienų, kaip patys
juokavo, „jei maršrutas trumpesnis nei 400 km – jau beveik poilsio diena“.
Varžybose dalyvavo 23
sportininkai. Tarp penkių Lietuvos klubų atstovų be konkurencijos varžėsi ir sklandytojas iš Estijos Ridali klubo.
Varžybose dalyvavo ir latvis

Voldemars Gavars, kuris jau
yra tapęs Kauno sklandymo
klubo nariu.
Prizininkų pakylą šiais
metais užėmė Kauno klubo sklandytojai. Čempionas
Gvidas Sabeckis surinko
9402 taškus. Antroje vietoje – Darius Liaugaudas
(9289 tšk.), trečioje – Adomas Grabskis (9245 tšk.).
Ketvirtas liko praėjusių metų Lietuvos čempionas biržietis Gintaras Drevinskas
(9212 tšk.).
Penktoje vietoje – daugkartinis Lietuvos ir įvairių
tarptautinių varžybų čempionas Vytautas Sabeckis
(9207 tšk.), šeštoje – Vytautas Mačiulis (9158 tšk.). Vytautas Paulauskas liko tryliktoje vietoje (8362 tšk.), Stasys Skalskis – penkioliktoje
(7756 tšk.).
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Apie 18 tūkst. karių iš 19 valstybių, daugiausia NATO narių,
Lenkijoje ir Baltijos šalyse sekmadienį pradėjo kasmetines
JAV vadovaujamas pratybas, siekiant didinti kovinę parengtį
Aljanso rytiniame flange, kuriam tenka susidurti su vis
kategoriškesne Rusijos politika.



Aštuntą kartą vykstančios pratybos „Kardo kirtis“, kurios tęsis
iki birželio 15-osios, prasidėjo netrukus po to, kai pasklido
žinia, jog Lenkija svarsto pasiūlymą dėl nuolatinio JAV karių
dislokavimo šalyje. Maskva nedelsdama sukritikavo šį
pasiūlymą. Kremlius pareiškė, kad tokių pajėgų dislokavimas
„saugumui ir stabilumui žemyne neduos jokios naudos“.



Pirmajame 2018 m. pasaulio irklavimo taurės etape
Belgrade, Serbijoje, aukso medalius iškovojo Sauliaus
Ritter ir Dovydo Nemeravičiaus tandemas. Vyrų porinių
dviviečių valčių A finale lietuviai fantastiškai įveikė
paskutinę atkarpą ir finišavę per 6 min. 8.290 sek.
iškovojo aukso medalius.

Kaip prižiūrėti plaukus šiltojo sezonu metu? Kaip išsirinkti kokybiškas braškes?

Atėjus šiltajam metų
sezonui dažnas norime
pasidžiaugti geru oru,
skubame atostogauti ir
pailsėti gamtoje. Išvarginti
karščių norime atsigaivinti
vandens telkiniuose arba
baseinuose bei mėgautis
saulės voniomis.

Tačiau visi šie malonūs užsiėmimai gali tapti tikru priešu
plaukams. Kaip juos apsaugoti nuo saulės skleidžiamų ultravioletinių spindulių bei išsaugoti ryškią plaukų spalvą,
pataria mažų kainų vaistinių
tinklo „Camelia“ vaistininkė
Ieva Sauserytė.

Priemonės su apsauga
nuo UV spindulių
Didžiausią žalą plaukams
šiltuoju vasaros sezonu daro
tiesioginiai saulės spinduliai.
Nuo jų plaukai išblunka, praranda savo blizgesį ir netgi gali
pradėti skilinėti. Todėl karštuoju metų sezonu patariama naudoti apsaugai nuo UV spindulių skirtas priemones.
„Jeigu matote, jog lauke
tikrai labai karšta, rekomenduočiau neišeiti iš namų nepasipurškus apsaugos priemonių nuo UV saulės spindulių.
Dažnai į įvairių šampūnų ar
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kondicionierių sudėtį įeina elementai, kurie apsaugo plaukus
nuo saulės. Tačiau papildomai
vertėtų papurkšti mišinuku,
kurį galite lengvai pasidaryti ir namuose: du šaukštelius
apsauginės priemonės sumaišykite su puodeliu vandens ir
įpilkite į purkštuvą. Vos keli
purškimai apsaugos plaukus
nuo UV spindulių skleidžiamų
pavojų“, – pataria „Camelia“
vaistininkė.

Naudoti dažytiems
plaukams skirtas
priemones
Nuo intensyvių saulės spindulių karštuoju vasaros sezonu
plaukai yra linkę keisti savo
spalvą, neretai blukti. Norint
to išvengti, reikėtų naudoti dažytiems plaukams skirtus šampūnus net ir tokiu atveju, jeigu
plaukų spalva yra natūrali.
„Dažytiems plaukams skirtame šampūne esančios savybės apsaugos, tausos ir padės
ilgiau išlaikyti plaukų spalvą.
Be to, šios priemonės sudėtyje yra keratino, kuris aprūpina
plauką maitinamosiomis medžiagomis. Dėl šios priežasties plaukai tampa minkšti,
švelnūs, lengvai iššukuojami

ir blizgantys“, – teigia I. Sauserytė.

Rečiau plauti
Pasak „Camelia“ vaistininkės, plaudami plaukus kiekvieną dieną padarome meškos paslaugą – dažnas plaukų
plovimas pašalina natūralius
riebalus nuo galvos odos ir
dėl to plaukai tik dar dažniau
riebaluojasi. „Saulės nualinti plaukai yra labai jautrūs, o
dažnas jų trinkimas didina riziką pažeisti plaukus. Todėl
patarčiau kuo rečiau nešioti
palaidus plaukus, juos surišti
į dailią uodegėlę arba laisvą
kuoduką. Surišti plaukai linkę
mažiau riebaluotis“, – pataria
vaistininkė.
Siekiant išlaikyti plaukų drėgmę taip pat patariama bent
kartą per savaitę juos palepinti
kondicionieriumi.

Po maudynių jūroje
plaukus išskalauti
gėlu vandeniu
Šiltuoju sezonu dažnas
mėgsta atsigaivinti ežere, jūroje ar baseine. Tačiau jūros
druskingas ar baseino chloruotas vanduo ne tik sausina
kūno odą, bet ir plaukus. Išsimaudžius plaukai tampa kieti,
praranda žvilgesį ir elastingumą. Todėl sušlapinus plaukus
patariama juos nuskalauti gėlu vandeniu. Siekiant, jog jūros druskos visiškai nepažeistų plaukų, juos derėtų išplauti
šampūnu bei išskalauti su kondicionieriumi.
Jeigu mėgstate atostogauti
gamtoje ir plaukioti jūroje ar
baseine, prieš maudynes patariama naudoti nenuplaunamą
kondicionierių, kuris padeda
išvengti jūros druskos bei chloro daromos žalos plaukams.
Be to, karštuoju metų sezonu
patariama vengti plaukų džiovintuvų ir kuo dažniau leisti
plaukams išdžiūti natūraliai.
Tokiu būdu plaukai atsigauna
po šaltojo metų sezono.
CAMELIA 

Vasariškas pavasaris
vilioja ne tik gausiais
žiedais, bet ir pirmosiomis
uogomis. Prasidėjo
braškių sezonas.
Parduotuvių lentynos ir
turgūs lūžta nuo braškių
ir dažna mama ar močiutė
neša namo raudonas
gardžiai kvepiančias
uogas.

Tačiau kasmet kankina tie
patys klausimai – kokias uogas pirkti? Lietuviškas ar lenkiškas? Ar lenkiškos blogesnės? Kaip atskirti, kad uogos
kokybiškos? Kiek ilgai galima
laikyti ir kaip pasiruošti žiemai? Į rūpimus klausimus atsako VšĮ „Sveikatai palankus“
vadovė Raminta Bogušienė.

Kaip atskirti šviežią
uogą?
Pasak maisto technologės
ir mitybos specialistės R. Bogušienės, norint nusipirkti tikrai kokybiškas uogas, ypač
turguje, privalote neskubėti
ir skirti tam laiko. Pirmiausia,
iš visų pusių uogų apžiūrėkite
indelį, ypač jo dugną, ar nėra
pavandenijusių uogų. Uogos
turi būti sausos, be šlapiuojančių vietų, pelėsio, puvinių.
Uogų šviežumą taip pat rodo
žiedkočiai: jei jie sausi, nenuvytę ir gerai laikosi ant uogos
– braškė šviežia. Būtinai pauostykite. Ypač kokybiškų
braškių kvapas gaivus ir malonus. Tokias uogas parsinešus
namo, pakvips visi namai.
Tačiau jei braškės yra ypatingai gražios ir vienodos, gali būti, jog buvo augintos pasitelkiant chemiją. Yra įvairių
chemikalų, kurios išlaiko uogos spalvą, neleidžia jai gesti.
Tačiau tokios braškės neturi
nei kvapo, nei skonio.

Lenkiškos ar
lietuviškos?
„Mokėti brangiau už lietuviškas braškes verta dėl šviežumo ir palaikant Lietuvos
ūkininkus. Tačiau negalvokite, kad jos aukštesnės maistinės vertės, kad užaugintos
kitaip. Tiek Lietuva, tiek Lenkija yra Europos Sąjungos narės, kurioms taikomi vienodi
teisės aktų reikalavimai.
Skirtumas tik tas, kad len-

kiškos uogos iki mūsų keliauja ilgiau, todėl būna paveiktos
temperatūros svyravimų, kelionės metu spaudžia svoriu
viena kitą, liečiasi į tarą, dėl
ko pradeda išsiskirti sultys,
parsinešus namo, uogos ima
greičiau gesti“, - sako Raminta Bogušienė.

Sveikatai palankesnės
uogos
Jei norite sveikatai palankesnių uogų, rinkitės ekologiškas. Jos užaugintos be sintetinių cheminių medžiagų,
palankesnės gamtai ir žmogui.
Tačiau atskirti, kad uogos ekologiškos vien pažvelgus ar pamačius užrašą „užauginta ūkininko“ negalima – tuo galite
įsitikinti tik pamatę ekologiškumą įrodantį sertifikatą. Palaidomis ekologiškomis sertifikuotomis uogomis prekiauti
gali tik pats ūkininkas, o supakuotas ir paženklintas ekologiškas uogas gali parduoti ir
perpardavinėtojai. Ekologiškų
uogų, paženklintų ekologiškų
maisto produktų ženklais, galite rasti ir prekybos centre.

Per kiek laiko
suvartoti uogas?
Parsinešę namo uogas,
kruopščiai nuplaukite po tekančiu šaltu vandeniu, galite
net palaikyti inde su šaltu vandeniu. Plaukite tiek uogų, kiek
suvalgysite. Neplautos uogos
išsilaiko ilgiau. Kokybiškos
braškės šaldytuve gali išlikti
šviežios iki 5 dienų. Uogos ilgiau išsilaikys, jei jos nespaus
viena kitos – bus sudėtos vienu sluoksniu.
Jei parsinešėte uogas ir matote, kad jos nėra pačios šviežiausios, suvartokite jas per 24
val. Nevalgykite uogų, kurios
jau pradėjo gesti. Nors vizualiai puvinys atrodo nedidelis,
jis jau apėmęs visą uogą. Valgydami tokią braškę, praryjate

pelėsio išskiriamus toksinus,
kurie nuodija organizmą.

Sveikatai
palankesnės - šviežios
ar šaldytos uogos?
R. Bogušienė sako, kai yra
pasirinkimas vaivorykštės
spalvų uogų ne tik mūsų daržuose, turguje, bet ir prekybos
centruose – valgykime šviežias ir sezonines uogas.
Tačiau nepamirškime ruoštis žiemai ir pildyti savo šaldiklių atsargas, nes šaldytos
uogos, daržovės išsaugo didžiąją dalį savo maistinės
vertės ir išlieka naudingos po
atvėsinimo. Saldžios uogienės
– paprasčiausias, bet ne pats
geriausias uogų laikymo būdas. Pridėtinio cukraus šiais
laikais suvartojame per daug,
todėl geriau uogas šaldyti be
pridėtinio cukraus arba su sumažintu jo kiekiu.
Šaldykite tik kokybiškas
uogas. Galite jas sutrinti ir šaldyti nedideliuose uždaromuose indeliuose su nedideliu pridėtinio cukraus kiekiu arba be.
Netrintas uogas dėkite į šaldymo maišelius be pridėtinio cukraus ir paskui naudokite kokteilių, tyrelių gamybai, dėkite į
pyragus, keksiukus, gardinkite pusrytines košes ar tiesiog
atšildytas valgykite.
Uogų atšildymui nenaudokite karšto vandens, mikrobangų krosnelės ar kitaip neveikite staigia aukšta temperatūra. Leisdami uogoms atšilti
po truputį šaldytuvo temperatūroje ar šaltame vandenyje kambario temperatūroje,
išlaikysite didesnę jų maistinę vertę. Atšildytas uogas
rekomenduojama suvalgyti
per 24 val.
Tie, kas neprisipildysite šaldiklių uogomis ir daržovėmis
drąsiai pirkite prekybos centruose, nes dažniausiai parduodama greito užšaldymo
uogos, kurios tyrimais įrodyta išsaugo dar daugiau maistinės vertės negu užšaldant namuose faktiškai dažniausiai
per parą. Svarbu išsirinkti tas
uogas, kurios bus be pridėtinio cukraus.
VšĮ „Sveikatai palankus“ direktorė Raminta Bogušienė 

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams
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Pirmajame 2018 m. pasaulio irklavimo taurės etape
Belgrade, Serbijoje, Milda Valčiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė
moterų porinių dviviečių valčių A finale pasipuošė bronzos
medaliais (6:50.950). Lietuvės nusileido vokietėms
(6:49.970) bei auksą iškovojusioms olandėms (6:47.960).



Galvijų vagys Šiaurės Nigerijos Zamfaros valstijoje, kuri
pastaraisiais mėnesiais kovojo su galvijų vagystėmis ir
grobimu, nužudė 23 žmones, vėlų šeštadienio vakarą
pranešė vietos valdžios pareigūnas. Ginkluoti banditai
penktadienį motociklais atvažiavo į valstijos Zanokos kaimą
ir ėmė šaudyti į gyventojus bei deginti namus.

Birštonietes sudomino soroptimisčių klubo idėja
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gegužės 30-ąją Birštono
savivaldybės patalpose
vyko susitikimas-diskusija
„Moterys – moterims.
Pasaulio moterų balsas“
ir pirmoji pažintis su
Tarptautine soroptimisčių
federacija ir jos veikla.

Sovietų pilotui, kuris prieš 30 metų dingo Afganistane ir prieš
kelias dienas buvo rastas gyvas, bus suteikta visa būtina
diplomatinė ir juridinė pagalba, jei jis nuspręs grįžti į Rusiją,
sekmadienį pareiškė Federacijos Tarybos Tarptautinių reikalų
komiteto narys Igoris Morozovas. Per 1979–1989 metais
vykusį karą Afganistane buvo numušti 125 sovietų lėktuvai.

Birželio 1 d. Birštono
Tarybos posėdis ir
svarbiausi jo sprendimai
Birželio 1 d., penktadienį,
vyko Birštono
savivaldybės tarybos
posėdis, kuriame
buvo priimti Birštono
savivaldybės gyventojams
svarbūs sprendimai.

Į Birštoną pristatyti šios organizacijos ir klubų veiklos
atvyko Kauno ir Vilniaus atstovės.
Į susitikimą buvo kviečiamos moterys, norinčios dalintis laiku, išmintimi ir gerumu, jungtis prie judėjimo,
kuriame atsiveria naujos erdvės pagalbai, džiaugsmui,
lyderystei bei galimybė realizuoti save draugiškame moterų kolektyve.
Tiesa, į šį kvietimą atsiliepė
nedaug moterų, bet paprastai
taip ir būna – ateina pačios
drąsiausios ir smalsiausios,
nebijančios iššūkių. O paskui
jas ateina ir daugiau. Dažnai
pradžia būna sunki, bet gal tai
ir gerai, nes renkasi tos, kurioms nesvetimi keliami tikslai, kurios turi noro ir motyvacijos padėti ir dalintis.

Oklande (Oakland), Kalifornijoje, JAV. Pats žodis soroptimist verčiamas iš lotynų
kalbos žodžių „soror“ ir „optima“ reiškia „geriausia moterims“, o verčiant iš graikų kalbos – „geriausia sesuo“.
TS vizija – kartu kurti pasaulį, kuriame moterys ir merginos, pasiekę individualų ir
kolektyvinį potencialą, realizuotų savo lūkesčius, turėtų
lygiavertį balsą kurdamos stiprias ir darnias bendruomenes
visame pasaulyje.
TS misija – soroptimistės
inspiruoja veiksmus ir kuria galimybes, kurios keistų
moterų ir mergaičių gyvenimą per globalų narių tinklą ir
tarptautinę partnerystę.
Šiuo metu TS veikla planuojama pasitelkiant strateginius tikslus, o veiklos

Kas yra soroptimistės ir kuo
jos užsiima? Tarptautinė soroptimisčių a (TS) federacija
yra savanoriška profesionalių moterų organizacija, kurios veikla skirta moterų bei
mergaičių gyvenimo kokybei gerinti visame pasaulyje.
Vytauto Didžiojo universiteto
Ekonomikos ir vadybos katedros profesorė Nijolė Petkevičiūtė kalbėdama apie soroptimisčių veiklą pasakojo, kuo
pasaulyje užsiima moterys,
kaip svarbu, kad ir Lietuvos
moterys dalyvautų šiame judėjime.
TS buvo įkurta 1921 m.

uždaviniai suformuluojami
2– 4 metams. Vienas iš tikslų – pagerinti moterų ir mergaičių gyvenimo kokybę bei
padėtį visuomenėje per išsimokslinimą, naujų galimybių suteikimą bei užtikrinimą.
Reikia priminti, kad Tarptautinis soroptimizmas yra kaip
ir pasaulio ruporas, didinantis išsilavinimo bei lyderystės galimybes moterims ir
mergaitėms.
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TS (SI) organizacijos
struktūra
TS sudaro keturios federacijos ir bendra TS valdyba.

Su kai kuriomis išimtimis TS
federacijos atitinka geografinius regionus:
Didžiosios Britanijos ir
Airijos; Europos ir Afrikos;
Amerikos ir Japonijos Didžiojo vandenyno pietvakarių
šalių (SISWP).
Keturios federacijos veikia
pagal TS konstituciją, nors
kiekviena federacija turi savo
konstituciją ir poįstatyminius
aktus (by-laws), kurie apima
jų vidinę struktūrą, politiką ir
procedūras.
Tarptautinė soroptimisčių
organizacija visame pasaulyje jungia per 90 tūkst. narių 127 šalyse. Lietuvoje yra
užregistruoti 9 klubai.
„Mūsų devizas – „Veik lokaliai, galvok globaliai“, –
sakė pranešėja, primindama,
kad pasauliniai soroptimisčių
judėjimai veikia pagal 5 pagrindines programas.
Moterys bei merginos, vykdydamos ir įgyvendindamos
projektus, aktyviai kovoja
už žmogaus teises, už moters lygiavertę ir orią padėtį
visuomenėje. Kiekvienos organizacijos soroptimistė gali dalyvauti bet kurio klubo
susirinkime visame pasaulyje, bendrauti vienu metu su
moterimis iš įvairių klubų,
įvairių sričių, dalyvauti seminaruose ir konferencijose,
gauti paramą ir lengvatų iš
įvairių fondų.
N. Petkvičiūtė pažymėjo,
kad visi dideli darbai pradedami nuo mažų – pasodinti
gėles, medelius, rinkti šiukšles, aplankyti senelių namus
ir surengti paprastą, žmogišką šventę... Visi dideli dalykai
prasideda nuo mažų, gražių
darbelių, tačiau... labai svarbus supratimas, komunikaci-

ja, bendradarbiavimas. „Be
kitų supratimo ilgai gyventi
negalima. O kai mus supranta, norisi bendradarbiauti“,
– sakė pranešėja.
Violeta Žalgevičienė, Vilniaus universiteto MF Biomedicinos instituto Anatomijos histologijos ir antropologijos katedros profesorė
pastebėjo, kad į soroptimisčių
klubus ateina veiklios moterys, norinčios daryti gerus
darbus, turinčios noro ir idėjų
bei energijos, taip pat tos, kurios nori ir gali padėti kitoms.
Be to, vyresnio amžiaus moterys turi daugiau laiko ir mažiau įsipareigojimų šeimai, o
tos, kurios yra vienišos, tokia
veikla užpildo gyvenimą ir
suteikia jam naują prasmę.
V. Žalgevičienė pasakojo,
kuo užsiima ir ką veikia Vilniaus senamiesčio soroptimistės, kokius gerus darbus
pavyko padaryti, kur apsilankyti, su kuo pabendrauti
ir susidraugauti.
Visos diskusijoje dalyvavusios moterys buvo labai
nuoširdžios, dalijosi mintimis, patirtimi ir pakvietė
birštonietes įkurti tokį klubą
ir Birštone.
Šį kartą diskusijoje dalyvavo pačios veikliausios
moterys: Birštono viešosios
bibliotekos direktorė, Birštono kurorto bendruomenės
pirmininkė Alina Jaskūnienė,
„Tulpės“ sanatorijos direktorė Liucija Patinskienė ir TAU
direktorė Roma Urbonienė,
iš kurių galima tikėtis iniciatyvos kuriant soroptimisčių
klubą. Belieka tikėtis, kad
toks klubas tikrai bus įkurtas,
nes idėją surengti tokią diskusiją pasiūlė savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.

Posėdžio metu buvo nutarta įsteigti Birštono savivaldybės 100 eurų premijas
Birštono gimnazijos abiturientams, gavusiems valstybinių brandos egzaminų vieną ir
daugiau 100 balų įvertinimus
– po 100 eurų už kiekvieną
100 balų įvertinimą. Premijos bus įteikiamos kiekvienais
metais, Birštono gimnazijos
baigimo brandos atestatų įteikimo šventės metu. Nuo 2015
metų, Birštono savivaldybės
tarybos sprendimu, jau yra
įsteigta Birštono savivaldybės
mero 500 eurų premija pažangiausiam Birštono gimnazijos
abiturientui. Šis jaunuolių pastebėjimas ir apdovanojimas
padidins jų norą toliau tobulėti, siekti kuo aukštesnių
rezultatų. 2015 m. 100 balų
įvertinimus gavo 2 abiturientai, 2016 m. – 6 abiturientai,
2017 m. – 2 abiturientai.
Kitas svarbus Tarybos posėdžio sprendimas – pritarti
Birštono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo
koncepcijos II alternatyvai.
2018 m. gegužės 21 d. įvyko
Birštono savivaldybės bendrojo plano keitimo poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitos ir koncepcijų alternatyvų
viešasis svarstymas. Birštono
savivaldybės bendrojo plano
keitimo koncepcijos II alternatyva siūlo intensyviausią,
tačiau tvarią savivaldybės
plėtrą su gamtinio karkaso
formavimo politikos ir funkcinėse zonose numatytų kraštovaizdžio formavimo krypčių realizavimu. Numatomas
tolygus veiklos paskirstymas
Birštono savivaldybės teritorijoje, urbanistinės integracijos ryšių aktyvinimas platesnėje savivaldybės teritorijoje. Urbanizacijos procesas
vyksta ir ateityje daugiausia

vyks Prienų–Birštono–Jiezno ašies zonoje. Likęs kaimo
gyvenamųjų vietovių tinklas
bus mažiau įtakojamas, vyks
tinklo kokybinė renovacija,
konversija į rekreacinį tinklą.
Birštono savivaldybės perspektyvinis urbanistinis karkasas sudarytas orientuojantis į
kurortinio centro (Birštono
miesto) prioritetinį plėtojimą,
ryšius su urbanistinės integracijos ašimis, su kitais tokio pačio ir aukštesnio lygmens centrais, racionaliu panaudojimu
savivaldybės erdvinei struktūrai formuoti. Birštono savivaldybės teritorijos išskirtinumas
– saugoma gamtinė aplinka,
todėl koncepcijos alternatyva kreipia dėmesį į tai ir skatina gerokai labiau išnaudoti šį
gamtinį potencialą ne tik saugant, bet ir išnaudojant žmonių rekreacijai, tausojančiai
ūkinei ir kitokiai veiklai.
Tarybos posėdžio metu,
taip pat buvo priimtas sprendimas nutraukti nuo 2018 m.
rugpjūčio 31 d. tarp Birštono
savivaldybės administracijos
ir uždarosios akcinės bendrovės „Birštono mineraliniai
vandenys“ ir Ko sudarytą pastato nuomos sutartį. Pagal nurodytą Sutartį, Birštono savivaldybė 99 metų laikotarpiui
UAB „Birštono mineraliniai
vandenys“ ir Ko yra išnuomojusi 144,52 kv. metro bendro
ploto pastatą-dirbtuves Birštone, N. Silvanavičiaus g. 1.
Siūloma nurodytą sutartį nutraukti nuo 2018 m. rugpjūčio 31 d., kadangi sutartyje
numatyta: „Jeigu dėl Nuomininko kaltės yra pradelsiamas
bet kuris iš Tarpinių terminų
ir toks pažeidimas trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį,
Nuomotojas turi teisę prieš
60 (šešiasdešimt) dienų raštu
informavęs Nuomininką vienašališkai nutraukti Sutartį
prieš terminą, nesikreipdamas
į teismą ar arbitražą ir reikalauti nuostolių atlyginimo iš
Nuomininko“.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas
Darius Remeika sako, jog pasibaigus pavasarinei paukščių
migracijai, laikinai sumažėjo paukščių gripo protrūkio
pavojus, tačiau jis vėl sugrįš rudenį. Praėjusiais metais
pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo nustatytas paukščių
gripas. Iš viso per metus buvo nustatyti 5 gripo atvejai.



Europos Komisijai (EK) siūlant uždrausti naudoti vienkartinius
plastikinius gaminius, prekybininkai mano, kad naujovės
nuguls ant vartotojų pečių, skelbia portalas lrt.lt. Bendrovės
„Šviežia kava“ komunikacijos vadybininkas Nerijus
Pudžiuvėlis teigia, kad alternatyvos plastiko pakuotėms yra
brangesnės.



Šiaurės Irake džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS)
kovotojai šeštadienį per išpuolį privačiame name nužudė
12 tos pačios šeimos narių, tarp jų moterų ir vaikų. Irako
kariuomenė atkovojo beveik visą IS kontroliuojamą
teritoriją, tačiau grupuotė vis dar surengia pavienių išpuolių,
daugiausiai nukreiptų prieš saugumo pajėgas.

Vasara – puikus metas skaityti ką nori, Šilagėliečiai dalyvavo festivalyje
„Sportas visiems Palanga 2018“
kada nori, kur nori...
Skaityti visuomet įdomu!
Dar įdomiau skaityti
dalyvaujant varžytuvėse
„Skaitymo iššūkis“,
vykstančiose visoje
Lietuvoje nuo birželio 1 d.
iki rugpjūčio 31 d.

Iššūkį priėmę dalyviai (amžius nesvarbus) sutinka įveikti
5 skaitymo užduotis. Jie gali
registruotis Birštono viešojoje bibliotekoje arba savarankiškai interneto svetainėje
www.vasarasuknyga.lt. Dalyviai, užsiregistravę bibliotekoje, gaus dalyvio kortelę
su užduotimis, kurioje įrašys
perskaitytos knygos autorių,
pavadinimą, atsakys į pateiktą klausimą. Loterijoje, kurioje galima laimėti šaunių
prizų, dalyvauja tik internetinėje svetainėje užsiregistravę
skaitytojai.
Internetu užsiregistravę dalyviai įvykdytas užduotis registruoja savarankiškai inter-

neto svetainėje.
Įveikę „Skaitymo iššūkį“
skaitytojai dalyvaus bendroje
loterijoje, kurioje galės laimėti
dešimt pagrindinių prizų – išorinių baterijų. Aktyviausius
„Skaitymo iššūkį“ įveikusius
dalyvius biblioteka apdovanos papildomais prizais – gertuvėmis.
Taip pat kviečiame dalyvauti 14-us metus Birštono viešojoje bibliotekoje, 2-us metus
Nemajūnų bibliotekoje ir 1-us
metus Birštono vienkiemio bibliotekoje vyksiančiuose skaitymuose „Vasara su knyga“.
2018 m. tema – „Pažinti ir
apkabinti Lietuvą“. Šią Vaikų
socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programą remia
Birštono savivaldybės taryba.
17 programos renginių kvies
kartu skaityti tekstus, diskutuoti, dalyvauti viktorinose,
kūrybinėse dirbtuvėse ir, žinoma, žaisti, o prie Nemajūnų

bibliotekos auginti gėles...
Knygų skaitymas reikalauja
įgūdžių. Linksmai skaitant bibliotekininkių parinktus tekstus, išlieka geri prisiminimai,
skatinantys ir toliau skaityti.
Aptarimai ir diskusijos skatina pamatyti ir kitokį požiūrį,
priimti kito nuomonę, pamąstyti apie dalykus, apie kuriuos
galbūt paprastai negalvojame,
nekreipiame dėmesio ar nieko nežinome. Tai galimybė
geriau pažinti save ir pasaulį.
Kūrybinių dirbtuvių metu vaikai susikaupia, išreiškia savo
mintis, jausmus ir potyrius,
harmonizuojamas jų vidinis
pasaulis.
Renginių grafiką visada
galima pasitikslinti Birštono
viešosios bibliotekos interneto
svetainėje, bibliotekoje, arba
tel. (8 319) 56780. Maloniai
laukiame jau dalyvavusiųjų ir naujų vasaros skaitymų
dalyvių!
Birštono viešosios
bibliotekos inf. 

Viduryje - svarmens rungties nugalėtoja Greta Gedminaitė

Gegužės 25–7 dienomis
Palangoje vyko tradicinis
festivalis „Sportas visiems
Palanga 2018“, kuriame
dalyvavo ir 30 Birštono
sveikos gyvensenos klubo
„Šilagėlė“ narių.

Daugiau kaip 70 sporto renginių ir fizinio aktyvumo užsiėmimų, trys dienos aktyvaus
poilsio ir sveikatingumo bei
geros emocijos kiekvienam!
Geriausiai šilagėliečiams
sekėsi komandinėse pasagos
mėtymo rungtyje, kur tarp
dešimties komandų iškovojo
antrąją vietą (166 taškai). Po
ketverių metų dominavimo
šioje rungtyje mums teko nusileisti Šiaulių sporto veteranų
komandai, kuri surinko 186
taškus ir iškovojo pirmąją vietą. Trečioji vieta atiteko Žiežmarių gimnazijos mokiniams,
pelniusiems 158 taškus.
Moterų grupėje dalyvavo
127 dalyvės. Mūsiškė Asta
Vaitkevičienė iškovojo antrą
vietą, surinkusi 41 tašką, o ją
aplenkusi ir pirmą vietą iškovojusi Genovaitė Meškelienė
iš Vilniaus „Gilužio“ klubo į
savo sąskaitą įsirašė 49 taškus. Trečioje vietoje liko Vy-

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

LEIDĖJAS:

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

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

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

tautė Urbonaitė iš Vievio (37
taškai).
Vyrų grupėje varžėsi 95 dalyviai. Birštoniškis šilagėlietis Rimvydas Rasiukevičius,
surinkęs 62 taškus, iškovojo
trečią vietą ir į priekį praleido
du Šiaulių sporto veteranų komandos atstovus, kurie surinko po 64 taškus. Pirmoji vieta
atiteko Vaclovui Vaitekūnaičiui, nes jo pirmasis metimas
buvo įvertintas aukštesniu balu. Antras liko Jonas Juknelis.
Analogiška situacija buvo ir
dėl trečiosios vietos, nes du
dalyviai surinko po 62 taškus,
tačiau situacija (pagal metimus) buvo palankesnė Rimvydui Rasiukevičiui.
Petankės žaidime varžėsi
birštonietės Elzė Bisikirskaitė
ir Ksenija Bisikirskienė. Elzė
Bisikirskaitė iškovojo antrąją
vietą, trečia liko Ksenija Bisikirskienė. Diskgolfo žaidime
dėl pirmos vietos vėl kovojo
Elzė Bisikirskaitė ir Ksenija
Bisikirskienė. Ir vėl nugalėjo
dukra Elzė Bisikirskaitė, tik
šįkart ji buvo pirma, o sidabro

medaliu turėjo tenkintis mama
Ksenija Bisikirskienė.
Saulius Žaliauskas dalyvavo 10 km sveikuolių bėgime
,,Už blaivią Lietuvą“ ir buvo
apdovanotas atminimo medaliu.
Svarmens metimo rungtyje šilagėliečiai irgi iškovojo
medalius.
Antrąją vietą savo amžiaus
grupėje užėmė birštoniškis
Eugenijus Rybnikovas. Truputį vyresnių grupėje antras
liko Vytautas Vaitkevičius.
Merginų grupėje iki 35 metų
aukso medaliu ir vėl pasipuošė Greta Gedminaitė.
Dalyvavome įvairiose rungtyse, mankštose, pasisėmėme
naujos patirties, o sekmadienį
laimingi grįžome į Birštoną.
Už autobusą dėkojame
Birštono parapijos klebonui,
monsinjorui Jonui Dalinevičiui, o už saugią kelionę „Carito“ vairuotojui Audriui Siniakovui.
Birštono sveikos gyvensenos
klubo „Šilagėlė“ prezidentas
Vytautas Gedminas 

Elzė Bisikirskaitė - 1 vieta
diskgolfo žaidime
SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Priedas platinimas kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis“ nemokamai.
Priedas leidžiamas nuo 2017 m. sausio 1 d.
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Šeštadienį daugiau kaip 30,5 tūkst. abiturientų laikė
privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.
Didžioji dalis kandidatų rinkosi laikyti valstybinį egzaminą,
likę – mokyklinį. Visiems kandidatams buvo pateiktos
keturios užduotys – dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio
rašinio, – iš kurių vieną jie ir rinkosi atlikti.



Tailando pietinėje pakrantėje nugaišo delfinas, prarijęs
daugiau kaip 80 plastikinių maišelių, po nesėkmingos šio
jūrinio žinduolio operacijos šeštadienį pranešė pareigūnai.
Pagal plastikinių maišelių naudojimą Tailandas yra vienas
pirmaujančių šalių pasaulyje. Patekusios į aplinką šio šiukšlės
pražudo šimtus jūrinių gyvių.

„Vasaros karuselė“ sukasi visu greičiu
jos Ramunės Liutvynskienės
mokinės: Ugnė Naudžiūnaitė, atlikusi dainelę „Jei širde-

Birželio 2-ąją Birštono
kultūros centras skambėjo
nuo vaikų balsų, muzikos
ir šurmulio. Čia vyko
jau tradiciniu tapęs ir
kiekvienais metais vis
daugiau jaunųjų atlikėjų
pritraukiantis vaikų
muzikos konkursasfestivalis „Vasaros
karuselė“. Jį organizuoja
jauna kūrėja, Birštono
kultūros centro vokalinės
grupės CRAZY vadovė
Lijana Stakauskaitė.

tinių šokių klubo „Toras“ trenerė, daugkartinė Lietuvos ir
Latvijos varžybų nugalėtoja
ir finalininkė Monika Žalaitė; pianistas, dainų autorius,
tarptautinių džiazo projektų dalyvis, renginių vedėjas,
daugkartinis Dainų dainelės
konkurso komisijos narys bei
Robertas Jasinskas.
Muzikinę karuselę pradėjo sukti patys jauniausi (4–8
metų) atlikėjai iš Šiaulių, iš
Meninio ugdymo studijos
„Mikitukas“, jie atliko „Varlių dainelę“. Po jų į karuselę
lipo „Caca pagrandukai“ iš
Kauno, po jų skubėjo ir kiti
kauniečiai iš VšĮ „Pramogų

dainavimo studijos, kultūros
centro dainavimo studijos,
grupė iš Alytaus vokalo studijos „BelCanto“ ir, žinoma,
kauniečiai.
Gausiausia dalyvių grupė

lėj liūdesys“, ir Austėja Belenavičiūtė su daina „Juodas
strazdas“.
Popietinėje programoje ka-

buvo 9–12 metų solistai iš
įvairių šalies miestų, jų buvo
net 22. Šioje amžiaus grupėje ir solistų kategorijoje da-

Renginio dalyvius ir žiūrovus savo pasirodymu pasveikino vokalinė grupė CRAZY.
Konkurso festivalio vedėjos netrukus pristatė garbingą
vertinimo komisiją. Jaunųjų
solistų bei grupių pasirodymus vertino VšĮ Modernaus
dainavimo studijos vadovas
Genrius Jakubėnas; džiazo
vokalistė, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos pop džiazo specialybės
vyr. mokytoja Jorūnė Jakubėnienė; Vilniaus miuziklo
mokyklos direktorė ir pedagogė bei teatro ir kino aktorė
Ingrida Žiliūtė; profesionali
sportinių šokių šokėja, spor-

karalystės“, grupė „Mažylis“,
vėliau prisijungė Kauno DND
studijos grupė „Riešutėlis“.
Taip ir sukosi vieni po kitų
vasaros karuselėje dainuodami gražias ir nuotaikingas
daineles.
„Vasaros karuselėje“ sukosi ir Prienų meninio lavinimo
studijos „Ramunėlė“ mažieji dainorėliai, kurie padainavo gražią dainelę „Apie mamytę“ (vadovė R. Liutvynskienė).
Besisukant smagiu ritmu
prie jaunųjų atlikėjų grupių
prisijungė ir 5–8 metų solistai.
Smagu, kad konkurse-festivalyje dalyvavo ir dvi Birštono meno mokyklos mokyto-

ruselę suko vyresni atlikėjai.
Grupių dalyvių amžiaus buvo 8–12 metų, o solistų – 9–

lyvavo Birštono meno mokyklos mokytojos Natalijos
Kesminienės mokinė Agnė

12 metų.
Tarp 8 dalyvavusių grupių buvo atlikėjai iš Utenos
jaunimo užimtumo centro

Baliūnaitė.
Vertinimo komisijai susumavus rezultatus, paaiškėjo
ir šio gražaus festivalio „Vasa-

Stasė

ASIPAVIČIENĖ

REKLAMA



Saudo Arabija pagrasino imtis karinių veiksmų prieš Katarą,
jeigu ši šalis įgyvendins savo planus įsigyti moderniausių
Rusijos gaminamų oro erdvės gynybos sistemų S-400,
penktadienį pranešė Prancūzijos dienraštis „Le Monde“.

ros karuselė“ geriausi atlikėjai
ir nominantai.
Iš 4–8 metų grupių pirmoji vieta atiteko grupei „Caca“, antra – „Caca pagrandukams“, o trečioji – „Riešutė-

„Už improvizacinius bandymus“ – Austėjai Belenavičiūtei (Birštono meno mokykla).
Už puikius dalyvių pasirodymus apdovanotos grupių ir

liams“.
Iš vyresniųjų, 8–12 metų,
grupių pirmąją vietą užėmė
„Linksmasis Do“, antrąją
– „BelCanto“, o dvi trečiosios atiteko grupėms „Štai“ ir
„SUNgirls“.
Mažiausiųjų solistų pastangos taip pat įvertintos labai
gerai. Pirmąją vietą šioje kategorijoje laimėjo Geistė Vainoriūtė, dvi antrąsias vietas pasidalijo Guostė Lukoševičiūtė ir
birštonietė Ugnė Naudžiūnaitė, o trečioji prizinė vieta atiteko Ugnei Baniulytei.
Solistų (9–12 m.) grupėje pirmoji vieta paskirta net
trims atlikėjoms: Atėnei Načajūtei, Jessicai Samuolytei ir

solistų vadovės: Nijolė Švagždienė, Jūratė Miliauskaitė,
Raimonda Navickienė.
Iš tikrųjų festivalis buvo
labai šaunus – daug atlikėjų,
gerai paruoštos programos.
Renginio „Vasaros karuselė“ sumanytoja ir organizatorė Lijana Stakauskaitė taip
pat džiaugiasi, kad festivalis
išaugo, kasmet sulaukia vis
gausesnio dalyvių būrio. „Dalyvių kasmet tikrai daugėja.
Manau, šis konkursas vyko
labai sklandžiai, kaip ir buvo
suplanuota“, – kukliai po konkurso sakė Lijana.
Labai malonu, kad toks didelis renginys papuošė Birštono kurorto kultūrinį gyve-

Milėjai Stankevičiūtei, antroji – Kotrynai Čerkauskaitei,
o trečioji atiteko Kristijonui
Gorodeckiui.
Kitiems atlikėjams už puikius ir įspūdingus pasirodymus atiteko ne mažiau svarbios nominacijos:
„Už tautiškumo puoselėjimą“ – Austėjai Šukauskaitei;
„Už miuziklo žanro pojūtį“
– Salomėjai Skapčiūtei;
„Už geriausią choreografiją“ – „SUNgirls“;
„Už sceninį įvaizdį“ – „Caca pagrandukams“;

nimą. Malonu buvo girdėti ir
tai, kad vaikų tėveliai džiaugėsi puikiu ir gerai organizuotu renginiu bei apsilankymu kurorte.

12 skelbimai

TREČIAdienis, 2018 m. BIRŽELIO 6 d., www.naujasisgelupis.lt



Vienas palestinietis šeštadienį mėgino nedideliu traktoriumi
rėžtis į Izraelio karius okupuoto Vakarų Kranto pietiniame
Hebrono mieste ir buvo nukautas, pranešė kariuomenė.
„35 metų teroristas iš Beit Umaro, esančio į šiaurės vakarus
nuo Hebrono, mėgino suvažinėti (Izraelio) karininką ir kareivį
nedideliu traktoriumi „Bobcat“, – informavo kariškiai.

Prienų
turguje
Nors kalendorinė vasara
prasidėjo tik penktadienį,
užklupę Lietuvą karšti
orai primena vidurvasarį.
Visgi šeštadienio rytas
buvo truputį vėsesnis,
apsiniaukęs ir žadėjo lietų.
Žmonės, ypač gyvenantys
kaime, su viltim žiūrėjo
į debesiuojantį dangų,
tikėdamiesi, kad lietus
palaistys išdžiūvusias
pievas, ganyklas ir pasėlių
laukus.

Kaip ir reikėjo tikėtis esant
šiltiems orams, praėjusią savaitę pradėjo nokti lietuviškos braškės. Pirmosios buvo
brangios, bet šeštadienį kainų
karštligė baigėsi – kas norėjo
parduoti, kainas nuleido ir už
kilogramą šių kvapnių pirmųjų vasaros uogų jau prašė tik
3–3,2 euro, o už ekologiškas
– 4 eurų. Už kilogramą lenkiškų uogų pirkėjai mokėjo
2,2–2,5 euro. Tik kaip paprastam žmogui atskirti, kuri uoga lietuviška, kuri lenkiška?
Pardavėjai ant viršaus uždeda
gražesnių uogų ir sako, kad tik
ryte skintos. O kai pasižiūri
parsinešęs, labai suabejoji
pardavėjo sąžiningumu.
Jau yra turguje ir lietuviškų
ankstyvųjų bulvių. Kadangi
trūksta drėgmės, pirmosios
bulvės nedidelės, o už kilogramą augintojai prašė 1–1,2
euro. Kilogramą šviežių kopūstų buvo galima nusipirkti
už 1,2 euro, ryšelį morkų – už
1 eurą, salotų ar ridikėlių – už
0,4–0,5 euro, saujelę svogūnų
laiškų – už 0,5–0,6 euro.
Kilogramas agurkų kainavo nuo 1,2 iki 1,8 euro, pomidorai – 1,5–1,8 euro, taip
pat buvo galima įsigyti ir kitokių daržovių – kalafiorų,
topinambų, ridikų, kurių kainos už kilogramą buvo 1–1,3
euro.
Kilogramas virtų burokėlių
kainavo 1 eurą, šviežiai raugtų
agurkų – 1,5–1,8 euro.
Dešimtį naminių vištų kiaušinių buvo galima nusipirkti
už 1,5–1,8 euro, o paukštyno
vištų – už 1,2–1,5 euro. Kiaušinių šiuo metu jau šiek tiek
sumažėjo, matyt, vištų dėsREKLAMA

lumui irgi įtakos turi dideli
karščiai. Galima buvo įsigyti
ir verstų ančių, žąsų bei kalakučių kiaušinių perinimui –
vienas kainavo 1–2 eurus.
Ant turgaus prekystalių ir šį
kartą buvo nemažai šviežiai
išdorotų mėsinių vištų, kurių
kilogramą pardavė už 3,8–4
eurus. Kilogramas triušienos
kainavo 6 eurus.
Iš ankstaus ryto netrūko
pieno ir pieno produktų. Pie-

no litras, kaip ir anksčiau, kainavo 0,5 euro, tačiau grietinės
kainos linkusios augti. Nežinia dėl ko, bet litras kainuoja
jau iki 4 eurų. Kai kurios pardavėjos prašo 1,7 euro už pusės litro stiklainį. Jeigu savo
stiklainio neturi, reikia mokėti
2 eurus. Tada išeitų, kad pusės litro indelis (tara) kainuoja net 30 euro centų. Brangu,
bet iš brangininkių galima ir
nepirkti...

Pusė kilogramo varškės
kainavo 0,8–1,2 euro, o sūriai
– 1,5–3 eurus.
Medumi prekiaujantys bitininkai džiaugėsi, kad šiais
metais medonešis geras, bitės darbščios. Kilogramas
medaus kainavo 6 eurus, o
pusės litro stiklainis – 4,5–5
eurus.
Kai orai karšti, sumažėjo prekyba šaldyta žuvimi, o
šviežios jau iš viso nėra. Ri-



Lietuvos kurortų finansinė būklė geresnė nei pernai, o
pagal įmonių skaičių Druskininkai aplenkė Palangą, rašo
portalas lrt.lt. Pasak jo, jūros kurortų Palangos ir Neringos
bei mineralinių kurortų Druskininkų ir Birštono rodikliai
pastebimai geresni nei prieš metus.

zikinga pirkti ir bet kokią rūkytą ar sūdytą žuvį, prieš tai
neįsitikinus, kad ji neturi pašalinio kvapo.
Kaip visada gerai vyko prekyba sūdytos ir rūkytos mėsos
gaminiais. Kainos kol kas nesikeičia. Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–3,9
euro, kumpio – 3,68–3,9 euro, karbonado ar sprandinės
– 4,68–5,2 euro, maltos mėsos – 3,2–3,9 euro.

Kilogramas gražių lašinukų, sūdytų ar rūkytų, kainavo
6,4–7,8 euro, prastesnių, su
mažiau raumens ar be jo – 5–
5,5 euro, lašiniuočio – 5,6–5,9
euro, dešrelių – 4,7–5,2 euro,
išpjovos – 7,9–8,2 euro, pūslės ar skilandžio 8–18 eurų.
Gyvūnijos turgavietėje vis
dar perkami naminių paukščių jaunikliai. Kai kurie jų
augintojai džiaugėsi puikiu
oru ir sakė, kad jau augina

antrą vadą.
Maži, trijų dienų viščiukai
kainavo 0,85–1,2 euro, didesni, paauginti – 1,6–2,3 euro,
ančiukai – 2–5 eurus, žąsiukai – 3–8 eurus, kalakučiukai
– 5–10 eurų. Labiausiai buvo
perkami jau paauginti mėsiniai viščiukai, kad būtų mažiau su jais vargo, O ančiukų
daugelis norėjo mėsinių, mulardų veislės.
Turgavietėje buvo galima

įsigyti įvairaus amžiaus vištaičių, kainuojančių 4–7 eurus, ančių ir antinų – už 10–12
eurų, gaidžių už 5–7 eurus.
Už gražią veislinių paukščių
šeimyną (2 vištas ir gaidį) augintojai prašė 51 euro, o už jų
jauniklius – 4 eurų.
Vienas kaimo žmogelis buvo atvedęs parduoti melžiamą
ožką su dviem jau paaugusiais
ožiukais. Už suaugusią ožką
prašė 50 eurų, o už ožiukus
– po 30 eurų, bet pirkti niekas
neskubėjo.
Kiek geriau sekėsi triušių
augintojams. Už suaugusius
patinus ir pateles jie prašė
20–25 eurų, o už jauniklius
– 5–10 eurų.
Nemažai buvo ūkininkų,
parduodančių grūdus. Kainos
tokios pačios kaip ir praeitą
savaitgalį. Centneris kviečių,
miežių, kvietrugių ar avižų
kainavo 7–8 eurus, o už pašarinius miltus teko mokėti
8–9 eurus.
Dar nemažai kas perka įvairias gėles vazonuose namų
aplinkai puošti, taip pat daigelių sodinti. Tiesa, sekmadienį buvo Tėvo diena, tad
daugelis pirko gėlių pasodinti ar pamerkti ant kapų arba
puokštes, kad jomis pradžiugintų savo tėvelius.
Daug buvo prekeivių dėvėtais rūbais, buities reikmenimis bei dviračiais ir baldais.
Populiarūs šiuo metu dviračiai. Už juos prašo 100–250
eurų, bet paieškojus galima
nusipirkti visai neblogą dviratį ir už 35–40 eurų. Daugelis žmonių sendaikčių turguje
pigiai nusiperka įvairių naujų
daiktų. Pavyzdžiui, sportui
(mankštai) naudojamas didelis kamuolys parduotuvėje gali kainuoti iki 20 eurų, o turguje visai naują galima nusipirkti už 3 eurus. Taip pat yra pigių
naujų kilimų, skėčių, užuolaidų, staltiesių. Tiesa, yra ir sendaikčių pardavėjų, kurie nori
gauti maksimalią kainą net ir
už nelabai kokybišką prekę
(jei pirkėjas apsižioplina ir
nepastebi defekto). Žodžiu,
turguje reikia būti pastabiam
ir budriam, kad ne tik nenusipirktum prekės su defektu, bet
ir pasisaugotum vagių. Yra tokių, kurie ne tik krausto rankines, bet apvagia ir dėvėtų rūbų
pardavėjus... NG



Kinija, stiprinanti savo pajėgas Pietų Kinijos jūroje ir
dislokuojanti modernias ginkluotės sistemas ginčijamuose
vandenyse, tokiu būdu siekia įbauginti ir spausti savo
kaimynes, šeštadienį pareiškė JAV gynybos sekretorius
Jamesas Mattisas (Džeimsas Matisas).

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda

Perkame automobilius, pagamintus nuo 1990 m. iki 2012 m., bet
kokios būklės. Tel. 8 634 49324.

žemės ūkis

3 kambarių butus

PERKA

3 k. bt. (63 kv m., IV a., yra balkonas) renovuojamame name,
Stadiono g., Prienuose. Tel. 8
676 02159.

Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.

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.

IŠSINUOMOJA
Kambarį Prienuose. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 647 13934.
Ūkininkas išsinuomoja arba perka žemės ūkio paskirties žemę
Klebiškio, Šilavoto, Jiestrakio,
Leskavos, Išlaužo kadastrinėse
vietovėse. Tel. 8 618 57457.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Fiat Stilo“ (2002 m., 1,6 l, B, TA
iki 2019 m. 07 mėn., pakeistas variklio diržas ir tepalai, su defektu).
Tel. 8 610 24809.

Perka
Superkame visų markių automobilius. Atsiskaitome iš karto. Pasiimame patys. Tel. 8 644 15555.

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.
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.
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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, kaladėmis). Taip
pat medžio pjuvenas. Atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir
baltarusiškus durpių briketus. Tel.
8 677 44884.
Skaldytas, kaladėlėmis beržines,
pušines malkas ir juodžemį. Atveža. Tel. 8 609 14843.
Pigiai naudotą dvivietę pripučiamą valtį „Seahawk-II“. Tel. 8
614 84173.

PASLAUGOS
Reikia pinigų? *Paskolos. *Paskolų ir kitų skolų refinansavimas
(padengimas). *Galimybė pasiskolinti papildomai. Pvz., pasiskolinkite 100 Eur ir per 3 mėn.
grąžinkite iki 110 Eur! Reikalui
esant, atvykstame pas klientą.
Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
REKLAMA

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.
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.

Kokybiškai taisau
automatines

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

SKALBIMO
MAŠINAS

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

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas

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

Tel.

UAB „Novo projektai“

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

8 638 77387. Dirbame visą parą

REIKALINGA
Rūbų rūšiuotojos
Sandėlio darbuotojas-krovikas

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.
Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakcija), smėlį, įvairų gruntą, skaldą.
Teikiame transporto paslaugas
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8
603 11424.
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.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio,
apipjauname lentas kliento kieme. Tel. 8 610 03983.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonominių, kultūrinių ir
politikos naujienų!

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

DARBO
SKELBIMAI

Strielčiuose, Prienų r.
Atlyginimas po bandomojo laikotarpio nuo 500 Eur.
Savo CV siųsti el.paštu info@kns.lt
Tel. 8 605 28687.

REIKALINGA
Sąžininga, padori moteris, galinti
kartu gyventi ir prižiūrėti ligotą
močiutę Vilniuje. Yra galimybė
keistis kas savaitę arba dvi. Butas
2 kambarių. Atlyginimas pagal
susitarimą. Tel. 8 686 21 512 (po
18 valandos).
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.

AB „Lytagra“ ieško
sandėlininko-krovėjo
darbui (prekių atrinkimas,
pakrovimas, išdavimas)
Kaune.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas.
Įmonė siūlo: visas socialines garantijas, priemones
reikalingas darbui.
Tel.: (8 37) 405444,
8 614 79352,
el. paštas personalas@lytagra.lt

Armatūros ir metalo konstrukcijų
apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros lankstytojų,
šaltkalvių, pagalbinių darbininkų.
Darbas Kaune. Tel. 8 600 65000.

COMMUNITY
WORKSHOP
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DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Dovanoja
Apie 6 ha pievos nusišienauti
Prienlaukio k., Šilavoto sen.,
Prienų r. Tel. 8 652 84089.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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 6 d. 10 val. Šilavoto laisvalaikio salėje – renginys vaikams
„Margaspalvė vaikystė“. Prienų r.
sav. visuomenės sveikatos biuro
paskaita, edukacinės veiklos, žaidimai ir pramogos.
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 8 d. 18 val. Ašmintos
parke – Ašmintos seniūnijos vasaros šventė „Kai tėviškės laukai
sumirga“. 18.00 val. – Šventės
atidarymas, apdovanojimai, meno
kolektyvų programa. 19.00 val.
– Kauno rajono kapelos „Smilga“
koncertas. 20.00 val. – Grupės
„E. G. O.“ koncertas. 21.00 val.
– Diskoteka.
Birželio 8–10 dienomis Prienų
sporto arenoje – 44-asis Lietuvos
stalo teniso veteranų čempionatas.
Varžybų pradžia: birželio 8 d. – 12
val., birželio 9 ir 10 d. – 10 val.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui“ darbų paroda.
Birželio 5 d. 17 val. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre – Prienų meno
REKLAMA

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“.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
birželio mėn. eksponuojama mokinių meno darbų ir piešinių paroda
„Mano pasaulis“.
Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centre birželio mėn. eksponuojama Onutės Masterkovienės
karpinių paroda.
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.
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.
ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Birželio 07 d.„Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai
Birštone 2018 m.“ Birštono viešoji
biblioteka

Birželio 8 d., PENKtadienis
14.00-22.00 val. „Kakės Makės“
batutų parkas (pievoje prie „Vytautas mineral SPA“)
15.00–17.00 val. Krepšinio turnyras ,,Draugiškas kamuolys“ (Miesto stadione, B. Sruogos g. 18)
17.00–17.30 val. Kyokushin karatė
mokyklos „Tetsujin“ parodomoji
programa (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
17.00 val. Parodos „Lietuvos spaudos fotografija 2018“ atidarymas.
Kultūros centre (Jaunimo g. 4)
18.45 val. Šventinė miesto gyventojų ir svečių eisena su Kauno
pučiamųjų instrumentų orkestru
„Ąžuolynas“ (nuo sanatorijos
„Versmė“ fontano)
19.00 val. Kurorto šventės „Žaliasis Birštonas ošia!“ atidarymas.
Europos Tarybos apdovanojimo
„Garbės ženklas“ įteikimo ceremonija. Vyrų vokalinės grupės
„Quorum“ koncertas. (Savivaldybės aikštėje, Jaunimo g. 2)
20.00 val. Oro balionų skrydžiai
virš Birštono
21.30 val. Muzikinis vakaras Savivaldybės aikštėje: Ramūnas
Difartas su grupe, grupė „The
Roop“ (Jaunimo g. 2)
22.00 val. Kino festivalio „Sidabrinės gervės“ atidarymas ir
filmų demonstravimas (Miesto
stadione, B. Sruogos g. 18)
24.00 val. Naktinis orientacinis
(nuo Birštono Turizmo Informacijos Centro, B. Sruogos g. 4).
Birželio 9 d., ŠEŠtadienis
8.10 val. Mankšta gamtoje su
kineziterapeutu (Kneipo sode)
9.00–9.30 val. Rytinė mankšta
su treneriu (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
10.00 val. Muzikinis kurorto žadinimas kurorto gatvėmis
10.00 val. Linksmoji šokama kardiotreniruotė Zumba Fitness (prie
Kultūros centro, Jaunimo g. 4)

Birštono kurorto šventė
„Žaliasis Birštonas ošia!“
Birželio 7 d., ketvirtadienis
19.00 val. Vakaras Nepriklausomybės akto signatarui, tautos patriarchui Jonui Basanavičiui
atminti. Dalyvaus: aktoriai R.
Bagdzevičius, J. Viliūnaitė, V.
Rumšas. Projekto „Po žvaigždėtu
vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m.“ renginys.
(Kurhauze, B. Sruogos g. 2)

10.00 val. Lietuvos amatų, tautodailės dirbinių, šventinė mugė
(Kęstučio g.)
10.00 val. ir 11.00 val. Aromaterapija-muzikos terapija (,,Tulpės“
sanatorijos gydykloje, Birutės
g. 35)
10.00–15.00 val. Šventinis vaikų
futbolo turnyras ,,Birštono taurė
2018“ (Miesto stadione)
10.00–19.00 val. Lietuvos vandens motociklų čempionato Birštono taurės etapas (Nemune prie
Vasaros estrados)

11.00–13.00 val. 3 x 3 Šeimų krepšinio turnyras (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)

relyje prie B. Sruogos paminklo,
B. Sruogos g. 1A, jei blogas oras
– Kurhauze, B. Sruogos g. 2)

11.00-22.00 val. „Kakės Makės“
batutų parkas (pievoje prie „Vytautas mineral SPA“)

15.30 val. Grupės „Vairas“ koncertas (Savivaldybės aikštėje)

11.00–15.00 val. Policijos šventė visuomenei (Jaunimo g. 3):
ekspozicijų pristatymas ir demonstravimas; daiktų (mobiliųjų
telefonų, dviračių, fotoaparatų
ir kt.) žymėjimo akcija; kinologų
pasirodymas.
11.30 – 22.00 val. Jaunimo erdvė
(Centriniame parke, prie riedučių
ir riedlenčių aikštelės)
12.00 val. Kurorto pasveikinimas su KTU pučiamųjų grupe
„The BrassBees“ (Savivaldybės
aikštėje)
12.00–15.00 val. Aitvarų ir vėjagaudžių tūbų dirbtuvės „Gaudykim vėją“ (krantinėje prie „Tulpės“
sanatorijos)
12.00–15.00 val. Edukacinė programa „Pinkim juostas Lietuvos
šimtmečiui. Veiks tautodailininkės
R. Žiūkienės austų juostų paroda
„Tautinės juostos taku“ (Birštono
muziejuje, Vytauto g. 9)
12.00–16.00 val. Pramogos vaikams (prie Birštono viešosios
bibliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 12): virtualios realybės akinių
dirbtuvės; Editos Lei knygos „Miglų slėnio pasakos“ pristatymas,
kūrybinės fėjų bei kvepalų dirbtuvės; prancūzų instituto Lietuvoje
paroda JACQUES PRÉVERT (Žakas
Preveras) „Koliažai“; Birštono
meno mokyklos kūrybinės dirbtuvės vaikams, tautinės juostos
spalvinimo dirbtuvės ir tautinio
kostiumo nuotraukų sienelė; Birštono meno mokyklos auklėtinių
pasirodymai.
12.00–14.00 val. „DIP DAP“ ir
„Čiulba ulba“ balansinių dviratukų
lenktynės (prie Birštono viešosios
bibliotekos, S. Dariaus ir S. Girėno
g. 12)
13.00–14.00 val. Linijinių šokių
programa (Šokio centras „Šokis
LT“) (J. Basanavičiaus aikštėje)
13.00 val. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Reprezentacinio pučiamųjų orkestro parodomoji programa (prie Kultūros
centro, Jaunimo g. 4)
14.00 val. Birštono savivaldybės
merės inicijuoto birštoniečių
vaikų ir gimnazistų piešinių ir
esė konkurso „Aš ir Birštonas“
laureatų apdovanojimai, vaikų
meniniai pasirodymai su „Linksmuoju lagaminu“ (Savivaldybės
aikštėje, Jaunimo g. 2)
15.00 val. Diskusijų festivalio
„Būtent“ diskusija tema ,,Ar birštoniečiai kuria Europą?“ (skve-

17.00 val. XVII tarptautinio festivalio „Operetė Kauno pilyje
2018“ koncertas skirtas Lietuvos
atkūrimo 100-mečiui „Lietuviškų
miuziklų vakaras“. Dalyvauja:
Kauno muzikinio teatro solistai,
baleto artistai, instrumentinis
ansamblis (Kultūros centre, Jaunimo g. 4. Įėjimas su kvietimais,
kuriuos nuo birželio 4 d. galima
pasiimti Kultūros centro kasoje.
Teirautis tel. 8 319 65546)
17.30–19.00 val. T&M Akademijos parodomasis teniso mačas
(Teniso kortuose, Kęstučio g. 14)
19.30 val. Vandens motociklų
dalyvių paradas (Nemune prie
Vasaros estrados)
19.30 val. Oro balionų skrydžiai
(nuo Nemuno krantinės, prie
Vasaros estrados)
20.00 val. Šventinė fiesta (Vasaros estradoje prie Nemuno):
Šiaulių bigbendas ir vokalistas
Daumants Kalninš (Latvija); Grupė „Studija“; Mantas Jankavičius
su grupe
20.30 – 23.00 val. „Tylioji“ diskoteka (Centriniame parke, prie
riedučių ir riedlenčių aikštelės)
21.00 val. Aktoriaus Rolando Kazlo programa pagal poeto Vlado
Šimkaus eiles pavadinimu „Pusiaukelė“. (Birštono kurhauze, B.
Sruogos g. 2. Renginys mokamas,
bilieto kaina 10, 15 Eur)
23.00 – 02.00 val. Naktinis krepšinis (Centriniame parke, prie
riedučių ir riedlenčių aikštelės)
24.00 val. Šventinis fejerverkas
Birželio 10 d., sekmadienis
9.30 val. Merės šventiniai pusryčiai su bendruomene. (Savivaldybės aikštėje, Jaunimo g. 2)
9.00–9.30 val. Rytinė mankšta
su treneriu (Miesto stadione, B.
Sruogos g. 18)
10.00–15.00 val. T&M Akademijos teniso vienetų turnyras
,,Audenis“ taurei laimėti (Teniso
kortuose, Kęstučio g. 14)

11.30–15.00 val. Lietuvos vandens motociklų slalomo čempionatas (Nemune prie Vasaros
estrados)

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).
Liepos 4 d. 13–21 val. Teatro
diena „Sau, tautai, žmonijai“
senamiestyje, Bernardinų sode,
Katedros aikštėje, Vilniuje.
Liepos 4 d. 22 val. Ansamblių
vakaras „Tėvyne mūsų“ Kalnų
parke, Vilniuje.
Liepos 5 d. 13 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos
futbolo federacijos stadione
(dieninis koncertas) (Liepkalnio
g. 13).
Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų instrumentų orkestrų koncertas „Vario audra“ „Siemens
arenoje“(Ozo g. 14).

10.30 val. Mankšta su kineziterapeutu (,,Tulpės“ sanatorijos
baseine, Birutės g. 35)

Liepos 5 d. 21 val. Šokių diena
„Saulės rato ritimai“ Lietuvos
futbolo federacijos stadione
(vakarinis koncertas) (Liepkalnio
g. 13).

11.00-18.00 val. „Kakės Makės“
batutų parkas (Vasaros estradoje
prie Nemuno)

Liepos 6 d. 14 val. Šventės dalyvių eitynės iš Katedros aikštės į
Vingio parką.

11.00–17.00 val. Petankės dvejetų turnyras Birštono taurei
laimėti (Petankės aikštyne, Vytauto parke)

Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena
„Vienybė težydi“ Vingio parko
estradoje.
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21.00 val.
„Kursas į katastrofą“

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 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Emigrantai
12:40 TV žaidimas „Kas ir kodėl?”
13:05 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto” 14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva 16:30
Premjera. Seserys 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 18:00 Klausimėlis
18:30 Klauskite daktaro 19:30
Gyvenimas. Gyvenimo būdo žurnalas. 20:25 Loterija „Keno Loto”
20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre 21:20 Sportas 21:29
Loterija „Jėga” 21:30 Premjera.
Putino kerštas 23:15 Premjera.
Aukštuomenės daktaras 4 00:00
Istorijos detektyvai 00:45 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio teisuoliai 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 Pokalbių laida „Svarbios
detalės” 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas

Viena už visus (112) 07:25 Prokurorų patikrinimas (455) 08:35
44-as skyrius (78) 09:35 Tokia
tarnyba (50) 10:30 Gelbėtojai - 112
(105) 11:00 Ekstrasensų mūšis
(6) 13:35 Prokurorų patikrinimas
(456) 14:50 44-as skyrius (79)
15:55 Tokia tarnyba (51) 16:50
Kobra 11 (3) 17:55 Gelbėtojai - 112
(106) 18:30 numatomos LKL čempionato rungtynės 21:00 Kursas į
katastrofą 22:50 Absoliuti valdžia
01:05 Gyvi numirėliai (15) 01:50
Blogas šuo! (4)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (3) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
„Kaimo akademija“ 07:10 „Ant
bangos“ 08:10 „Šiandien kimba“
09:10 „Rojus“ (57) 10:15 „Žmogus
be praeities“ (12) 11:20 „Merdoko
paslaptys“ (4/7) 12:25 „Miškinis“
(4/31) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Gluchariovas“ (1/2) 15:00 „Delta“
(1/11) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (2/4) 18:00 Reporteris 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“
(1/7) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris
22:57 Orai 23:00 „Miškinis“ (4/31)
00:00 „Gluchariovas“ (1/2) 01:00
„Delta“ (1/11) 02:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/6) 02:45 „Žmogus
be praeities“ (3) 03:35 „Vienišas
vilkas“ (9) 04:20 „Merdoko paslaptys“ (4/6)
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 CSI Majamis 08:55 Statybų gidas 09:25 CSI kriminalistai
10:25 Paskutinis iš vyrų 10:55
Paskutinis iš vyrų 11:20 Kobra
11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55
Dalykai, kuriuos verta išmėginti
14:00 Sandėlių karai 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 15:25 CSI
Majamis 16:25 CSI kriminalistai
17:25 Kobra 11 18:25 Vedęs ir
turi vaikų 18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 Rezidentai 20:30 Filologyno berniukai
21:00 Žinios 21:28 Orai 21:30 Profesionalai 23:50 Pėdsakai 00:35
Kobra 11 01:35 Daktaras Hausas
02:25 Imperija

06:10 Dienos programa 06:15
Mano gyvenimo šviesa (122)
06:40 Mano gyvenimo šviesa
(123) 07:05 Mano gyvenimo
šviesa (124) 07:30 Neramūs ir
triukšmingi (4) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (129) 08:55
Rytas su LNK 10:55 KK2 11:25
Policijos akademija (2) 12:25 Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gyvenimo daina (4) 14:25 Dvi širdys
(840) 14:55 Dvi širdys (841) 15:25
Dvi širdys (842) 15:55 Dvi širdys
(843) 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios
našlės (3) 21:00 Tamsoje 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Išga- 06:00 Lietuvos Respublikos himnymas 00:20 Judantis objektas (4) nas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
01:15 Banditai
festivalis „Birštonas 2018” 07:00
Auklė Mun 07:10 Tobotai 2 07:35
Mano tėviškė 07:50 Pradėk nuo
05:35 Virtuvė 06:10 Televitrina savęs 08:20 Nacionalinis turtas
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 08:50 Nuo gamyklos konvejerio 2
06:55 Simpsonai 07:55 Pasmerk- 09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
ti 4 08:25 Paskutinis iš Magikianų DW naujienos rusų kalba. 12:15
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai LRT studija Vilniaus knygų mugėje
- mano gyvenimas 12:00 Gyve- 2018 13:00 Stilius 13:55 Prisikėlinimo išdaigos 13:00 Pažadėtoji mo ekspresas – šimtmečio veidai
15:00 Simpsonai 16:00 TV3 ži- 14:40 Viduramžių Europa 15:30
nios 16:28 TV3 orai 16:30 TV Auklė Mun 15:40 Tobotai 2 16:05
Pagalba 18:30 TV3 žinios 19:22 Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30
TV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
Paskutinis iš Magikianų 20:00 kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15
Gyvenimo išdaigos 20:30 Gyve- Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:30
nimo išdaigos 21:00 Pasmerkti Septynios Kauno dienos 19:00
4 21:30 TV3 vakaro žinios 22:20 Maistas ir aistros 19:30 Ten, kur
TV3 sportas 22:22 TV3 orai 22:25 namai 3 20:20 Dokumentinė isVikinglotto 22:30 Kerštas 01:15 torinė laida „Lietuvos kolumbai”
Kvantikas 02:05 Amerikiečiai 21:15 Premjera. Didžiosios Visa03:05 Detektyvas Bekstriomas tos paslaptys su Morganu Frima03:55 Tironas 04:55 Kvantikas
nu 3 22:00 Elito kinas. Premjera.
Moterų dalia 23:55 DW naujienos
rusų kalba. 00:10 Dabar pasaulyje
06:15 Viena už visus (111) 06:50 00:40 Džiazo muzikos vakaras

Ketvirtadienis, birželio 7 d.

21.00 val.
„Nusikaltėlių medžiotojas“

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 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Gyvenimas 12:40 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro
13:58 Loterija „Keno Loto” 14:00
Žinios 14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Premjera. Seserys 17:30
Žinios. Sportas. Orai 18:00 Klausimėlis 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama 21:05 Dėmesio centre
21:20 Sportas 21:29 Loterija „Jėga” 21:30 Pokalbių laida „Svarbios
detalės” 22:30 Dasleriai. Amžini
varžovai 00:00 Dokumentinė apybraiža „Deganti vasara. 1988-ieji”
01:00 LRT radijo žinios 01:05 Specialus tyrimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00
LRT radijo žinios 03:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom”
03:30 Laisvės vėliavnešiai 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
06:10 Dienos programa 06:15 Mano gyvenimo šviesa (125) 06:40
Mano gyvenimo šviesa (126)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
(127) 07:30 Neramūs ir triukšmingi (5) 07:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris (130) 08:55 Rytas su
LNK 10:55 KK2 11:25 Policijos
akademija (3) 12:25 Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gyvenimo daina (5) 14:25 Dvi širdys (844) 14:55
Dvi širdys (845) 15:25 Dvi širdys
(846) 15:55 Dvi širdys (847) 16:30
Labas vakaras, Lietuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
KK2 20:00 Juodosios našlės (4)
21:00 Tamsoje 21:30 Žinios 22:24
Sportas 22:28 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Žmogus šešėlis
00:25 Judantis objektas (5) 01:20
Išganymas 02:55 Alchemija. VDU
karta 03:25 RETROSPEKTYVA

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
Paskutinis iš Magikianų 20:00 Gyvenimo išdaigos 20:30 Gyvenimo
išdaigos 21:00 Pasmerkti 4 21:30
TV3 vakaro žinios 22:22 TV3
sportas 22:27 TV3 orai 22:30 Kietas riešutėlis 01:55 Kerštas 03:30
Kietas riešutėlis

06:15 Viena už visus (113) 06:50
Viena už visus (114) 07:25 Prokurorų patikrinimas (456) 08:35
44-as skyrius (79) 09:35 Tokia
tarnyba (51) 10:30 Gelbėtojai
- 112 (106) 11:00 Ekstrasensų
mūšis (7) 13:35 Prokurorų patikrinimas (457) 14:50 44-as skyrius (80) 15:55 Tokia tarnyba (52)
16:50 Kobra 11 (4) 17:55 Gelbėtojai - 112 (107) 18:30 numatomos LKL čempionato rungtynės
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas
22:50 Kursas į katastrofą 00:35
Gyvi numirėliai (16) 01:45 Rapa
Nujo paslaptys

Penktadienis, birželio 8 d.

23.00 val.
„Žmogus su auksiniu
pistoletu“

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 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Stilius 12:40
TV žaidimas „Kas ir kodėl?” 13:05
Klauskite daktaro 13:58 Loterija
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Klausimėlis 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. Žmogus su auksiniu pistoletu 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 03:35 Teisė žinoti.
Ved. Rita Miliūtė 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Stilius

05:05 Pasaulis iš viršaus 05:35
„Baltoji vergė“ (4) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
„Gyvenimo sparnai“ 07:10 „Ant
bangos“ 08:10 „Gyvenimo būdas“
09:10 „Rojus“ (58) 10:15 „Žmogus
be praeities“ (13) 11:20 „Merdoko
paslaptys“ (4/8) 12:25 „Miškinis“
(4/32) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Gluchariovas“ (1/3) 15:00 „Delta“
(1/12) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (2/5) 18:00 Reporteris 18:52 Orai 18:55 Rubrika
„Verslo genas“.” 19:00 „Iššūkis“
(1/8) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris
22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo
genas“.” 23:00 „Miškinis“ (4/32)
00:00 „Gluchariovas“ (1/3) 01:00
„Delta“ (1/12) 02:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/7) 02:45 „Žmogus
be praeities“ (4) 03:35 „Vienišas
vilkas“ (10) 04:20 „Merdoko pa- 06:10 Dienos programa 06:15 Mano gyvenimo šviesa (128) 06:40
slaptys“ (4/7)
Mano gyvenimo šviesa (129)
07:05 Mano gyvenimo šviesa
06:30 Televitrina 06:50 Kobra 11 (130) 07:30 Neramūs ir triukšmin08:55 Vienam gale kablys 09:25 gi (6) 07:55 Volkeris, Teksaso reinCSI kriminalistai 10:25 Paskutinis džeris (131) 08:55 Rytas su LNK
iš vyrų 10:55 Paskutinis iš vyrų 10:55 KK2 11:25 Policijos akade11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir mija (4) 12:25 Gyvenimiškos isturi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų torijos 13:25 Gyvenimo daina (6)
13:25 Rezidentai 14:00 Reziden- 14:25 Dvi širdys (848) 14:55 Dvi
tai 14:30 Televitrina 15:00 Juokin- širdys (849) 15:25 Dvi širdys (850)
giausi Amerikos namų vaizdeliai 15:55 Dvi širdys (851) 16:30 La15:25 CSI Majamis 16:25 CSI bas vakaras, Lietuva 17:35 Nuo...
kriminalistai 17:25 Kobra 11 18:25 Iki... 18:30 Žinios 19:25 Sportas
Vedęs ir turi vaikų 18:55 Vedęs ir 19:28 Orai 19:30 KK2 penktadieturi vaikų 19:25 Rezidentai 19:55 nis 21:00 SAVAITĖS HITAS Ties
Rezidentai 20:30 Filologyno ber- riba į rytojų 23:15 Judantis taikinys
niukai 21:00 Žinios 21:28 Orai 01:00 Žmogus šešėlis
21:30 Ringo karalius 23:40 Pėdsakai 00:50 Ringo karalius

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018” 07:00
Auklė Mun 07:10 Tobotai 2 07:35
ARTi 07:50 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
LRT studija Vilniaus knygų mugėje 2018 13:05 Klauskite daktaro
13:55 Anapus čia ir dabar 14:45
Didžiosios Visatos paslaptys su
Morganu Frimanu 3 15:40 Tobotai 2 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Tarptautinė šiuolaikinio
meno mugė „ArtVilnius’18” 19:00
Lietuva mūsų lūpose 19:30 Ten,
kur namai 3 20:30 Anapus čia ir
dabar 21:15 Mano tėviškė 21:30
Žurnalas „Kelias į FIFA World Cup
2018” 22:00 Sangailės vasara
23:30 Mokslo sriuba 23:45 DW
naujienos rusų kalba

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
Rio 21:20 Ji - šnipė 23:50 Viktoras Frankenšteinas 00:50 Vaizdo
dienoraštis 02:20 Ji - šnipė 04:30
Amerikiečiai
06:15 Viena už visus (115) 06:50
Viena už visus (116) 07:25 Prokurorų patikrinimas (457) 08:35 44as skyrius (80) 09:35 Tokia tarnyba
(52) 10:30 Kobra 11 (4) 11:30 Ekstrasensų mūšis (8) 13:35 Prokuro-

rų patikrinimas (458) 14:50 44-as
skyrius (81) 15:55 Tokia tarnyba
(53) 16:50 Kobra 11 (5) 17:55
Akloji zona (18) 18:55 Stoties policija (8) 20:00 Info diena 21:00 Tikras teisingumas 2. Vienas šūvis
- viena gyvybė 22:50 Nusikaltėlių
medžiotojas 00:35 Įkaitai (1) 01:25
Tikras teisingumas 2. Vienas šūvis
- viena gyvybė

Šeštadienis, birželio 9 d.

21.20 val.
„Tik nekvieskite farų!“

5:05 Pasaulis iš viršaus 05:35
„Geriausios nardymo vietos“
06:00 „Pasaulio turgūs. Barselona“ 06:20 Programa 06:24 TV
parduotuvė 06:30 „Nuostabūs
pojūčiai“ 06:40 „4 kampai“ 07:10
„Ant bangos“ 08:10 „Ekovizija“
08:20 „Krepšinio pasaulyje su V.
Mačiuliu“ 09:10 „Rojus“ (59) 10:15
„Žmogus be praeities“ (14) 11:20
„Merdoko paslaptys“ (4/9) 12:25
„Miškinis“ (4/33) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/4)
15:00 „Delta“ (1/13) 16:00 Reporteris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo
būdas 17:00 „Moterų daktaras“
(2/6) 18:00 Reporteris 18:52 Orai
18:55 Rubrika „Renovacija. Sužinok daugiau“.” 19:00 „Iššūkis“
(1/9) 20:00 Reporteris 20:27 Orai
20:30 Gyvenimo būdas 21:00 „Ant
bangos“ 22:00 Reporteris 22:27
Orai 22:30 „Miškinis“ (4/33) 23:30
„Gluchariovas“ (1/4) 00:30 „Delta“
(1/13) 01:30 „Neprijaukinti. Afrika“
02:00 „Merdoko paslaptys“ (4/8)
02:45 „Žmogus be praeities“ (5)
03:35 „Vienišas vilkas“ (11) 04:20
„Merdoko paslaptys“ (4/8)
06:30 Televitrina 06:50 Kobra 11
07:50 CSI Majamis 08:55 Praeities žvalgas 09:25 CSI kriminalistai 10:25 Paskutinis iš vyrų 10:55
Paskutinis iš vyrų 11:20 Kobra 11
12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai
14:00 Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 15:25 CSI Majamis 16:25 CSI kriminalistai 17:25
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:30
Verslo receptai 20:00 Farai 21:00
Žinios 21:58 Orai 22:00 A komanda 00:15 A komanda 02:40
Jokių kliūčių!
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018” 07:15
Auklė Mun 07:25 Tobotai 2 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 LRT
studija Vilniaus knygų mugėje
2018 13:05 Istorijos detektyvai
13:50 Stambiu planu 14:40 Nes
man tai rūpi 15:30 Auklė Mun
15:40 Tobotai 2 16:05 Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą. Marcelė Kubiliūtė 18:50 Pasaulio vyrų rankinio
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva – Islandija. Tiesioginė
transliacija iš Vilniaus 20:30 Kultūros teismas 21:15 Europos kinas.
Premjera. Šeši balai pagal Richterį 22:45 Muzika Paliesiaus dvare.
„Beethoven. Das Trio” 23:45 DW
naujienos rusų kalba. 00:00 Dabar pasaulyje 00:30 Džiazo muzikos vakaras

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

05:45 Klausimėlis 06:00 Lietuvos
Respublikos himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Premjera. Pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:20
Premjera. Alvinas ir patrakėliai
burundukai 2 07:30 Premjera.
Detektyvė Miretė 07:45 Premjera. Stebuklingoji Boružėlė 08:10
Karinės paslaptys 09:00 Labas
rytas, Lietuva 09:30 Žinios 11:45
Pasaulio dokumentika. Gyvūnų
išgyvenimo strategija 12:40 Pasaulio dokumentika. Premjera.
Didžiosios gyvūnų migracijos
13:35 Puaro 15:15 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom”
15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Teisė žinoti 18:30 Nacionalinė paieškų tarnyba 19:30 Stilius
20:25 Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga” 20:30 Panorama 20:52 Sportas 21:00 Muzikinė pramoginė
programa „Du balsai – viena širdis”
23:10 Susižadėję penkerius metus 01:10 Žmogus su auksiniu pistoletu 03:10 Pasaulio dokumentika. Gyvūnų išgyvenimo strategija
04:00 Pasaulio dokumentika. Didžiosios gyvūnų migracijos 04:50
Dokumentinė apybraiža „Deganti
vasara. 1988-ieji”
06:25 Dienos programa 06:30
Peliukas Stiuartas Litlis (6) 06:55
Neramūs ir triukšmingi (5) 07:20
“Nickelodeon” valanda. Žuviukai burbuliukai (21) 07:45 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (8)
08:10 Kempiniukas Plačiakelnis
(9) 08:35 Tomo ir Džerio šou (8)
09:00 Saugokis meškinų (21)
09:15 Saugokis meškinų (22)
09:30 Drakonų kova. Super (17)
10:00 KINO PUSRYČIAI Sniego karalienė 11:35 Šnipų vaikučiai 13:20 Ko nori mergina 15:30
Policijos akademija 17:30 Geriau
vėliau negu niekada (2) 18:30
Žinios 19:25 Sportas 19:28 Orai
19:30 SUPERKINAS Šrekas. Ilgai
ir laimingai 21:20 Tik nekvieskite
farų! 23:30 Skautai prieš zombius
01:15 Ties riba į rytojų

05:20 Virtuvė 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 Didysis šunų pabėgimas
13:20 Makfarlandas, JAV 16:05
Ekstrasensai tiria 17:55 Olimpinė diena 2018 18:30 TV3 žinios
19:00 TV3 sportas 19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot 19:30 Spąstai
tėvams 22:05 Iksmenai 2 00:00
Gimtadienis 01:45 Iksmenai 2
04:05 Vaizdo dienoraštis
06:15 Viena už visus (112) 06:45

Viena už visus (113) 07:15 Viena
už visus (114) 07:45 Viena už visus (115) 08:15 Viena už visus
(116) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Autopilotas 09:30
Apie žūklę 10:00 Pavariau (13)
10:30 Blogas šuo! (5) 11:30 BBC
dokumentika. Kalnai. Pasaulis
virš debesų (3) 12:40 Vandenyno
paslaptys su Džefu Korvinu (96)
13:10 Džekas Hana kviečia į gamtą (14) 13:40 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (2) 14:45 Kas žudikas? (32)
16:00 Detektyvų istorijos (2) 17:00
numatomos LKL čempionato
rungtynės 19:30 Muzikinė kaukė
22:05 MANO HEROJUS Saldus
kerštas 00:00 AŠTRUS KINAS
Pagieža 01:40 Gyvi numirėliai (16)
02:45 Muzikinė kaukė
06:00 „Pasaulio turgūs. Tel Avivas“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė
07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:55
„TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena Draugelytė-Galdikienė“ 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 Skinsiu raudoną
rožę 09:30 „Vantos lapas“ 10:00
Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo
būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/1; 1/2)
13:00 „Pražūtingi smaragdai“ (61;
62) 15:00 „Tarptautinis MMA turnyras „King of the Cage Baltic Tour 3“
(1) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
„Neišsižadėk“ (1; 2) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(2 tęs. 3) 20:00 Žinios 20:22 Orai
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“
(9; 10) 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Iššūkis“ (1/1; 1/2) 01:00
„Pražūtingi smaragdai“ (43; 44)
02:40 „Baltoji vergė“ (9; 10) 04:10
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30
„Iššūkis“ (1/1; 1/2)
06:10 Televitrina 06:30 Ledo kelias 07:30 Bjauriausi darbai pasaulyje 08:30 Sandėlių karai 09:00
Vienam gale kablys 09:30 Statybų
gidas 10:00 Nuo amato iki verslo
10:30 Lietuvos mokyklų žaidynės
11:00 Skilusios kaukolės ranča
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Dalykai, kuriuos verta išmėginti 14:00
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00
Ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00
Sandėlių karai 17:30 Sandėlių karai 18:00 Skorpionas 19:00 Amerikos dievaitis 21:00 Žinios 21:58
Orai 22:00 Alpinistas 01:05 Alpinistas 03:00 Jokių kliūčių!
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 Muzikos talentų lyga 2018.
1 d. Ved. Eglė Jurgaitytė ir Mantas Wizard 11:10 Mano tėviškė
11:30 Tarptautinis operos forumas „Opera rytoj” 13:15 Klauskite daktaro 14:10 Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas 15:05 Atžalos 16:00 Euromaxx 16:35 Mes
– tavo vaikai 17:30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija 18:00 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
18:45 Akistatos 19:40 Akistatos
20:30 Stambiu planu 21:15 Kino
žvaigždžių alėja 23:25 LRT OPUS
ORE. Grupė „The Station” 00:25
Dabar pasaulyje 01:00 Europos
kinas. Šeši balai pagal Richterį
02:30 Prokurorai 03:15 Pažvelk
į profesiją kitaip
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Birželio 7 d.
KETVIRTADIENIS
Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:50
Dienos ilgumas 17.04
Delčia (23 mėnulio diena)
Robertas, Ratautas, Radvydė,
Lukrecija, Roberta, Svajūnas,
Svajūnė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Birželio 8 d.
PENKTADIENIS
Pasaulinė vandenynų diena
Saulė teka 04:45
leidžiasi 21:51
Dienos ilgumas 17.06
Delčia (24 mėnulio diena)
Medardas, Merūnas, Eigintė
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti, šaldyti ir konservuoti vaisius.
Birželio 9 d.
ŠEŠTADIENIS
Saulė teka 04:44
leidžiasi 21:52
Dienos ilgumas 17.08
Delčia (25 mėnulio diena)
Efremas, Felicijonas, Gintas,
Gintė, Felicijus, Vitalija
Tinkamas laikas sėti:
salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, kaupti, šaldyti ir konservuoti vaisius.
Birželio 10 d.
SEKMADIENIS
Saulė teka 04:44
leidžiasi 21:53
Dienos ilgumas 17.09
Delčia (26 mėnulio diena)
Diana, Liutgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė, Margarita
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius, salierus.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.
Birželio 11 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 04:43
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.11
Delčia (27 mėnulio diena)
Barnabas, Tvirmantas, Aluona, Flora
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Seimas pritarė Lietuvos kariuomenės principinei
struktūrai ir ribiniams skaičiams 2019 m. ir 2024 m.
Lošimo Nr. 1156
Data: 2018-06-03
45 32 14 28 09 25 19 05 39 40
52 24 73 58 03 37 22 02 63 17
13 54 47 49 71 26 53 35 07 62
74 41 30 10 21 67 31 68

VISA LENTELĖ
27 72 50 43 51 65 33 44 75
08 55 60 59

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
8096.00€ (2)
24.00€ (402)
1.50€ (10534)
1.00€ (17237)

Gegužės 31 d. LR
Seimas pritarė Lietuvos
Respublikos principinės
kariuomenės
struktūrai 2019 metais,
planuojamai principinei
kariuomenės
struktūrai 2024 metais,
karių, statutinių
valstybės tarnautojų
ir kariuomenės
darbuotojų ribiniam
skaičiui 2019 ir 2024
metais.

Įstatyme numatoma
Lietuvos kariuomenės
struktūrą papildyti dviem
batalionais, didinti bendrą
ribinį karių, profesinės
PAPILDOMI PRIZAI
0222949 Automobilis “TOY- karo tarnybos ir karių savanorių bei kitų aktyviojo
OTA AURIS”
0194018 Automobilis “VW rezervo karių skaičių, mažinti statutinių valstybės
JETTA”
001*313 Pakvietimas į TV tarnautojų skaičių.
studiją
016*643 Pakvietimas į TV
studiją
026*196 Pakvietimas į TV
studiją
015*620 Pakvietimas į TV

PROGNOZĖ: Aukso puode –
540 000 Eur

Lošimo Nr. 648
Data: 2018-06-03
Tel. 1634

Iki 2024 metų bus
įkurti du nauji
batalionai
Iki 2024 m. principinė Lietuvos kariuomenės
struktūra bus papildyta
Sausumos pajėgų Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“ Logistikos batalionu. Logistikos
batalionas yra sudedamoji
NATO valstybių kariuomenių brigados dydžio
vieneto dalis ir toks batalionas yra struktūrinis

1000 Eur - 648-0006324
1000 Eur - 648-0021854
1000 Eur - 648-0026562
1000 Eur - 648-0027642
1000 Eur - 648-0033553
500 Eur - 648-0010110
500 Eur - 648-0010980
500 Eur - 648-0013744
500 Eur - 648-0014879
500 Eur - 648-0024297
500 Eur - 648-0025896
500 Eur - 648-0029209
500 Eur - 648-0032514
500 Eur - 648-0032597
500 Eur - 648-0034420
400 Eur - 648-0003*15
400 Eur - 648-0008*44
400 Eur - 648-0016*01
400 Eur - 648-0035*47
Sekančio tiražo prizas:
AUDI Q2 ir 10x200€

Sudoku

Lošimo Nr. 279
Data: 2018-06-01
SKAIČIAI
14, 19, 21, 30, 32 + 04, 07

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 90000000.00€ 0
5 + 1 - 7318844.80€ 0
5 - 91471.70€

0

4 + 2 - 3330.90€

0

4 + 1 - 257.00€

7

4 - 114.80€

10

3 + 2 - 42.10€

15

2 + 2 - 15.90€

183

3 + 1 - 15.90€

166

3 - 15.70€		

243

1 + 2 - 7.50€

968

2 + 1 - 7.50€

2347

Motorizuotosios pėstininkų brigados „Žemaitija“
padalinys, kuris užtikrins
brigadai priklausančių padalinių kovinės galios išlaikymą, aprūpinimą ekipuote, sugedusio transporto evakavimą, transporto 4 900 iki 6 300. 2024 m. šį
ir ginkluotės remontą.
skaičių, atsižvelgiant į numatomą išliksiančią faktiAugant
nio karių savanorių skaikariuomenei, didės čiaus didėjimo tendencikarių skaičius
ją, planuojama didinti 700
Siekiant toliau kom- karių ir nustatyti jį nuo 5
plektuoti kariuomenės ko- 500 iki 6 300 ( 2018 mevinius vienetus trūkstamu tais nustatytas nuo 4 800
personalu, 2019 m. pla- iki 6 300).
2019 m. planuojama išnuojama 500 karių didinti
bendrą ribinį karių skaičių laikyti tokį patį Lietuvos
ir nustatyti jį nuo 19 490 karo akademijos kariūiki 22 450, o per 6 metus nų skaičius – nuo 200 iki
planuojama padidinti ben- 320, taip pat planuojadrą ribinį karių skaičių 5 ma nekeisti ir ribinio pri500 karių ir nustatyti jį nuo valomosios pradinės karo
tarnybos karių skaičiaus ir
24 390 iki 26 850.
Siekiant tinkamai su- išlaikyti jį nuo 4 190 iki 4
komplektuoti esamus ir 630. Tokie patys skaičiai,
naujai kuriamus padali- planuojama, bus išlaikyti
nius trūkstamu persona- ir 2024 metais.
Atsižvelgiant į didėlu, 2019 m. planuojama
jantį
rezervistų poreikį ir
didinti ir ribinį profesinės
numatomas
kariuomenės
karo tarnybos karių skaičių – jis išaugs 500 karių, galimybes, 2019 m. plao bendras jų skaičius nu- nuojama didinti pratybose
statomas nuo 10 200 iki ir mokymuose dalyvau11 200. 2024 m. siekiant jančių parengtojo rezervo
tinkamai sukomplektuoti karių skaičių 500 karių ir
esamus bei naujai kuria- nustatyti jį nuo 1 000 iki 2
mus padalinius trūkstamu 000 (2018 metais nustapersonalu profesinės karo tytas nuo 500 iki 2 000).
tarnybos skaičių planuo- 2024 m. šį skaičių planuojama didinti 4300 karių jama didinti 1500 karių ir
ir nustatyti jį nuo 14 500 nustatyti jį nuo 2 000 iki 4
iki 15 600 (2018 metais 000 (2018 metais nustatynustatytas nuo 9 700 iki tas nuo 500 iki 2 000).
10 700);
Bus didinamas
Taip pat planuojama divyresniųjų
dinti ir ribinis karių savanorių ir kitų aktyviojo re- karininkų skaičius
zervo karių skaičių. 2019
2019 m. ribinis genem. jis augs 100 karių – nuo rolų ir admirolų skaičius
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KETVIRTADIENIS

+7
+21

nustatomas iki 12 (2018
m. nustatyta iki 12), pulKLAIPĖDA
VILNIUS
kininkų ir jūrų kapitonų
+7 +20
+7 +20
– iki 42 (2018 m. nustatyta iki 42), pulkininkų
BIRŽELIO P E N K T A D I E N I S
leitenantų ir komandorų
– iki 220 (2018 m. nustatyta iki 207), majorų
ir komandorų leitenantų
– iki 780 (2018 m. nustaKLAIPĖDA
VILNIUS
+12 +24
+12 +24
tyta iki 673). 2024 metais generolų ir admirolų
skaičius taip pat didės ir BIRŽELIO Š E Š T A D I E N I S
nustatomas iki 14 (2018
metais nustatytas iki 12),
pulkininkų ir jūrų kapitonų iki 66 (2018 metais nuKLAIPĖDA
VILNIUS
statytas iki 42), pulkininkų
+14 +24
+12 +26
leitenantų ir komandorų
iki 245 (2018 metais nuS E KM A D I E N I S
statytas iki 207), majorų BIRŽELIO
ir komandorų leitenantų
iki 871 (2018 metais nustatytas iki 673).
Ribinis statutinių valsKLAIPĖDA
VILNIUS
tybės tarnautojų skaičius
+15 +26
+16 +28
2019 m. nustatomas nuo
220 iki 280 (2018 m. nu- BIRŽELIO P I R M A D I E N I S
statytas nuo 260 iki 320),
o 2024 m. – nuo 240 iki
300.
Atsižvelgiant į didėjanKLAIPĖDA
VILNIUS
čius bendrus kariuomenės
+18 +29
+21 +23
karinio personalo skaičius
ir atsirandančius didesnius
ANTRADIENIS
jų aptarnavimo poreikius, BIRŽELIO
siūloma didinti ir ribinis
kariuomenės darbuotojų
skaičius. 2019 m. jų skaičius nustatomas nuo 1 250
KLAIPĖDA
VILNIUS
iki 1 440 (2018 m. nusta+20 +30
+18 +23
tytas nuo 1 200 iki 1 380),
o 2024 m. – nuo 1 250 iki
VANDENS TEMPERATŪRA
1 495. KAM 
+22 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+22 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

8

+11
+25

9

+14
+25

10

+16
+28

11

+20
+29

12

+23
+31

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.

ORAI

+7 +13

(šio numerio atsakymai)

Birželio 6 d.
TREČIADIENIS
Rusų kalbos diena
Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 17.03
Delčia (22 mėnulio diena)
Bogumilas, Klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina,
Smiltė
Tinkamas laikas sėti:
burokėlius.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę, laistyti netinkamas laikas
kaupti vaisius.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
43

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 6240 nSv/val.

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

