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Birštonas šauniai šventė savo gimtadienį

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Kurorto šventės „Žaliasis
Birštonas ošia“ renginiai
parsidėjo dar ketvirtadienį

gražiu Birštono viešosios
bibliotekos renginiu,
skirtu Lietuvos šimtmečiui
paminėti ir garbiam
tautos patriarchui Jonui
Basanavičiui.

Penktadienį tradiciškai kul-

tūros centre buvo atidaryta ir
visuomenei pristatyta paroda
„Lietuvos spaudos fotografija
2018“ . Šiame renginyje dalyvavo ir savivaldybės merė
Nijolė Dirginčienė, o apie parodą kalbėjo ir ją pristatė foto-

grafas Paulius Pileckis.
Miesto stadione vyko daug
sporto renginių vaikams ir
jaunimui, teniso kortuose varžėsi tenisininkai.
Tačiau svarbiausia ir įdoNUKelta Į 8 p. 

Smulkieji ūkininkai savo interesus gins patys
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Neskubėkite
išmesti
išvirtų kruopų
pertekliaus
Dešinėje - ūkininkas Jurgis Pažėra.

Laima
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Gegužės 23 d. įregistruota
Prienų rajono smulkiųjų ir

vidutinių pieno gamintojų
asociacija susirinko į
pirmąjį susirinkimą.

Susirinkime dalyvavo Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas ir l. e.
Žemės ūkio skyriaus vedė-

jo pareigas Aušra Tamošiūnienė. Pasidalinti patirtimi
atvyko Šilutės rajono pieno
gamintojų asociacijos pirmininkė Juzefa Tamavičienė ir
Alytaus rajono smulkiesiems
pieno gamintojams atstovau-

janti ūkininkė Audronė Miškinienė.
Naujosios asociacijos pirmininkės Laimos Balsevičienės teigimu, pastaruoju metu
priimami įstatymai ir kiti doNUKelta Į 3 p. 

Kaina

0,50 €

Vytautas
Kamarūnas –
dukart Lietuvos
orientavimosi
sporto čempionas

Sekmadienį Vilniaus
rajone esančiame Bukiškio
miške vyko Lietuvos
orientavimosi sporto
čempionatas vidutinėje
trasoje.

5,5 km su 18 kontrolinių
punktų trasoje jauniausių
veteranų V35 grupėje greičiausiai distanciją įveikė OK
,,Šilas“ sportininkas Vytautas Kamarūnas. Artimiausią
varžovą jis aplenkė 8 sekundėmis ir tapo Lietuvos čempionu. Tai jau antras Vytauto iškovotas aukso medalis
per pastarąsias dvi savaites.
Sportininko šių metų kolekcijoje jau yra auksas, iškovotas sprinto trasoje. Kovo 23
d. Vytautas laimėjo bronzos
medalį Lietuvos čempionato
labai ilgoje trasoje.
Merginų 20 metų amžiaus
grupėje 3-ią vietą iškovojo
,,šilietė“ Deimantė Motiejūnaitė.
Vyrų elito grupėje prizinę
6-ąją vietą iškovojo Vytautas
Beliūnas.
Moterų elito grupėje šalia
nugalėtojų pakylos liko Indrė
Beliūnė – 7 v. ir Milda RadziNUKelta Į 4 p. 
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Vyriausybę, dalį darbdavių ir profsąjungų suburianti
Trišalė taryba šią savaitę svarstys, kiek didinti minimalią
algą (MMA). Vyriausybė ir darbdaviai sutinka, kad ji
didėtų iki 420 eurų MMA, tačiau profesinės sąjungos
bandys išsikovoti didesnę sumą.



Sekmadienį Švenčionių rajone apsivertus visureigiui
nukentėjo du NATO kariai. Apie 17 val. į Vilniaus ligoninę
pristatyti ir paguldyti du NATO kariai: vienas karys patyrė
galvos smegenų sutrenkimą, bendras kūno sumušimą,
daugybinius kūno nubrozdinimus, kitam kariui diagnozuota
galvos žaizda, daugybiniai kūno nubrozdinimai ir sumušimai.



Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino irkluotoją Artūrą
Seją, Europos baidarių ir kanojų čempionate Belgrade,
vienviečių baidarių 200 metrų distancijoje iškovojus
sidabrą.

Gegužės mėn. darbai Prienų r.
darbu.
butai Prienuose.
savivaldybėje valdybės
Gegužės 18 d. Prienuose
Prienų rajono vietos veiklos
Gegužės 1 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko
Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Pasaulio lietuvių
dainų šventės fondo įsteigtų metų nominacijų „Aukso
paukštė“ geriausiems mėgėjų
meno kolektyvams – „Žiburio“ gimnazijos jaunimo mišriam chorui (vadovė – muzikos mokytoja ekspertė Roma
Ruočkienė) ir Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvui „Vajaunas“ (vadovė
– Ligita Gediminienė) – įteikimo ceremonija.
Gegužės 3 ir 30 d. Švietimo
skyrius organizavo mokyklų
vadovų pasitarimus, kuriuose aptarti ugdymo proceso
organizavimo birželio mėn.,
pagalbos mokiniams klausimai, pristatyti apklausos apie
pagalbą mokiniui ir užsienio
kalbų pamokų kokybės stebėsenos rezultatai.
Gegužės 4 d. Balbieriškio
bažnyčioje Šv. Florijono dienos proga vykusiame renginyje pagerbti rajono ugniagesiai.
Centrinei projektų valdymo
agentūrai buvo pateikti ir jau
yra įvertinti projekto „Jiezno
miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ projektavimo paslaugų pirkimo dokumentai.
Gegužės 6–11 dienomis
Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su
Kauno regiono savivaldybių
merais su tarptautinio bendradarbiavimo vizitu lankėsi
Gruzijoje.
Gegužės 9 d. Prienų miesto
Laisvės aikštėje vyko Europos dienos šventė, kurioje dalyvavo Europos Parlamento
narė Vilija Blinkevičiūtė.
Gegužės 11 d. Jiezne vyko XIII respublikinis akordeonistų festivalis „Akordeonas kelyje nuo klasikos iki
džiazo“.
Gegužės 16 d. Savivaldybėje vyko pirmųjų Prienų rajono trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų uždarymas, kurio metu Universiteto
lankytojai susitiko su meru ir
jo komanda, domėjosi Savi-

vyko konferencija „neAtrasti Prienai“. Renginyje įteikta
Prienų r. savivaldybės įsteigta
Mato Šalčiaus premija, kurios
laureate tapo Ona Nosevičienė, žurnalo „Kelionės ir pramogos“ redaktorė.
Gegužės 18–20 dienomis
vyko Prienų krašto vasaros
šventės, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui,
renginiai.
Gegužės mėn. Lietuvos futbolo federacijos ir Prienų r. savivaldybės pastangomis buvo
renovuotas futbolo stadionas
Paprienėje.
Švietimo skyriaus parengtas
Erasmus+ programos projektas „Novatoriškų ugdymo(si)
praktikų taikymas gerinant
mokinių mokymosi pasiekimus“ laimėjo 81 448,00 eurų dotaciją. Iš 114 konkursui
pateiktų paraiškų buvo finansuota 41. Projekto veiklose,
kuriomis bus siekiama atrasti ir pritaikyti novatoriškas
ugdymo(si) praktikas, gerinančias mokinių anglų k. pasiekimus, dalyvaus 40 rajono
švietimo įstaigų mokytojų ir
vadovų.
Parengtas investicijų projektas „Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos kapitalinis remontas“ bei pateiktas Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijai 2019–
2021 m. valstybės investicijų
programos lėšoms gauti.
Gegužės 21 ir 22 d. Prienų
rajone organizuotos projekto „Lyderių laikas 3“ dalyvių
iš Alytaus, Kauno ir Varėnos
rajonų stažuotės, kurių metu dalyviai sėmėsi patirties iš
Švietimo skyriaus, „Ąžuolo“
progimnazijos, „Revuonos“
ir Skriaudžių pagrindinių mokyklų, „Žiburio“ ir Veiverių
Tomo Žilinsko gimnazijų.
Gegužės 25 d. prasidėjo Prienų r. 2018 m. futbolo
čempionatas, kuriame dalyvauja 7 rajono futbolo komandos. Varžybos Paprienės
stadione iki spalio mėn. vyks
penktadieniais.
Įgyvendinant projektą
„Prienų rajono socialinio
būsto fondo plėtra“ įsigyti 2

grupei pateikta projekto „Jiezno senųjų kapinių teritorijos
sutvarkymas“ paraiška.
Gegužės 26 d. kaimo turizmo sodyboje „Šaltupis“ vyko
10-asis mėgėjų teatrų festivalis „Šaltupis 2018“.
Gegužės 26 d. Prienuose vyko 8-asis respublikinis
vaikų ir jaunimo modernaus
šokio festivalis „Judančios
spalvos“.
Gegužės 30 d. Prienų m.
Revuonos parke vyko mokinių dainų festivalis „Su vėjeliu“, skirtas Tarptautinei vaikų
gynimo dienai.
Gegužės 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
dėl F. Martišiaus gatvės rekonstrukcijos, dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo Kęstučio
gatvėje bei būsimos Revuonos g. rekonstrukcijos.
Gegužės 31 d. vyko Prienų
r. savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu pritarta seniūnijų pertvarkai, pakeisti Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai, svarstyti
biudžeto patikslinimo ir kiti
klausimai.
Gegužės 31 d. Veiveriuose
vyko konferencija „Už nepriklausomą Lietuvą“, skirta
Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui. Paminėtas Veiverių krašto istorijos muziejaus 10-metis, Prienų garbės
piliečio Antano Lukšos 95osios gimimo metinės.
Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas gyventojus priima antradieniais 9–12 val. ir 17–
18 val.
Prienų r. savivaldybės
mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius gyventojus
priima trečiadieniais 9–12
val. ir 17–18 val.
Išankstinė registracija telefonu 61 102.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Jaunųjų maltiečių grupei Prienų rajono savivaldybės
skirta parama panaudota prasmingai
Prienų jaunųjų maltiečių
grupė veikia jau dvejus
metus. Grupėje dalyvauja
15 mokinių iš „Ąžuolo“
progimnazijos ir „Žiburio“
gimnazijos, taip pat 4
suaugusieji.

Seneliams ir neįgaliems
vienišiems žmonėms du kartus per savaitę maltiečiai nešioja sriubą, organizuoja koncertus Prienų senelių globos
namuose kalėdiniu laikotarpiu, tvarko senelių globos
namų aplinką ir jiems priklausančias kapines. Kasmet
„Ąžuolo“ progimnazijoje
vyksta maltiečių organizuojama akcija „Pasidalinkime
gerumu“, o renginiuose surinktos lėšos skiriamos mūsų
miesto senolių sriubai. Pavasarinės ir rudeninės Maisto
banko akcijos metu renkami
produktai, kuriais aprūpinami mūsų miesto senoliai ir
progimnazijos mažas pajamas gaunančios mokinių šeimos. Apie Prienų jaunuosius
maltiečius buvo parodytas
reportažas TV laidoje „Panorama“, TV laidos „Lietuvos
tūkstantmečio vaikai“ filmavimo grupė 2017 m. gruodį buvo atvykusi į „Ąžuolo“
progimnaziją ir kalbėjosi su
grupės vadove Lina Suchorukoviene
ir mokiniais apie jų
veiklas.Vadovė šių
metų vasario 16
dieną apdovanota
Prienų savivaldybės raštu „Už savanorystę“.
Parašius paraišką stovyklai pagal
Prienų r. savivaldybės kultūros, jaunimo ir bendruo-

menės veiklos aktyvinimo
programos priemonę „Kūno
kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų
rėmimas“ gauta parama panaudota savaitgalio stovyklai
(š.m. birželio 9–10 d.) Aukštadvario regioniniame parke
prie Skrebės ežero. Mokiniai
edukacinės išvykos, kurią vedė Aukštadvario regioninio
parko vyr. kultūrologė Rita
Balsevičiūtė, metu išgirdo,
kad jau 330 metų miestelyje rengiami turgūs. Daugeliui buvo naujiena, kad XVII
amžiaus pradžioje per Aukštadvarį ėjęs Karališkasis vieškelis. Mokiniai aplankė Lepelionių, Mošos ir Pilaitės piliakalnius, išgirdo apie karingus
jotvingius, jų papročius ir pilkapius. R. Balsevičiūtė paaiškino miestelį supančių ežerų
pavadinimų kilmę. Maltiečiai klausėsi tam kraštui būdingos dainos. Ant Kartuvių
kalno jie klausėsi pasakojimo
apie sukilėlius, o Aukštadvario Šv. Dominyko bažnyčios
ir dominikonų vienuolyno
kiemelyje – apie vienuolius.
Grupėje buvo žmonių, nemačiusių Velnio duobės. Visi

KORESPONDENTĖ (PRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ tel. 8 682 12642

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

laimaduobl@gmail.com

redakcija@naujasisgelupis.lt

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804





juronyte@gmail.com

Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

džiaugėsi, aplankę šį išskirtinį
Lietuvos geologinį paminklą,
įtrauktą į labiausiai saugomų
Europoje 100 gamtos paminklų sąrašą.
Mokiniai ne tik lavino protą
, bet ir turėjo galimybę pasitikrinti fizinę ištvermę „Ąžuolynės“ pramogų parke ant
medžių įrengtose aikštelėse,
sujungtose lynais, tilteliais,
kabančiais rąstais ir įvairiomis
kitomis kliūtimis.
Į stovyklą prie Skrebės ežero buvo pakviestas Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas
T. Aldonas Gudaitis, buvęs
šios gimnazijos direktorius.
Jis – prieniškis, baigęs „Revuonos“ mokyklą. Prie jaukios laužavietės visi su humoru kalbėjo apie savo patirtis ir
asmeninį Dievo atradimą.
Mokiniai įvertino šią dovaną, skirtą jiems už savanorystę. Jie linksmai praleido
laiką prie Skrebės: maudėsi,
diskutavo, žaidė prie laužo ir
krepšinio aikštelėje, skaičiavo žvaigždes ir skaniai valgė. Dalindamiesi įspūdžiais
refleksijos metu visi minėjo, kad patyrė bendravimo
džiaugsmą. O kas gali būti
svarbiau? Grupės narė Rita
Markovskaja 
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Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio (Mateušo
Moraveckio) padėjėjas Jacekas Sasinas sakė, kad
vyriausybė jau „išeikvojo nuolaidas“ ir tikisi, kad Europos
Komisija atsisakys savo grasinimų nubausti Lenkiją dėl
pokyčių, suteikiančių teisingumo ministrui ir prezidentui
vaidmenį skiriant teisėjus.



Sekmadienį Lazdijų rajone esančiame ežere ne tarnybos
metu nuskendo ugniagesys. Policijos departamento
duomenimis, 1964 metais gimęs Lazdijų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos ugniagesys-skyrininkas nuskendo apie
22.44 val. sekmadienį Galasto ežere Kaimelių kaime.

Poezijos šventė „Po klevu“ – Lietuvai, mūsų protėvių žemei

Nuo ko prasideda Tėvynė?
Nuo gimtųjų namų
slenksčio, nuo klevo,
saugančio tavo ramybę,
nuo gaivinančios šaltinių
versmės, nuo kelio,
kuriuo pro žydinčias
obelis išeinama į
platesnį pasaulį... Maži
kasdienybės stebuklai
leidžia pajusti, kas
svarbiausia, moko ieškoti
grožio – „mažų žingsnelių
meno“ (A. de Sent
Egziuperi).

Šie maži žingsneliai šiandien buvo skirti Lietuvai, mūsų protėvių žemei. Balbieriškyje, prie Peršėkės krantų, apsuptų plačiašakių klevų, vyko
rajoninė 5–10 klasių mokinių
poezijos šventė „Po klevu“,
skirta Lietuvos valstybingumo šimtmečiui pažymėti.
Be mūsų mokyklos ir miestelio bendruomenės, šventėje sulaukėme daug svečių.
Tai Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis

Marcinkevičius, Balbieriškio
parapijos klebonas Remigijus
Veprauskas, seniūnė Sigita
Ražanskienė ir jos pavaduotoja Vilma Galinytė, bibliotekos darbuotojos, poetai Virginija Kuncaitė-Vėjūnė, Alfonsas Mekionis. Džiaugiamės, kad savo kūrybą skaitė
mokiniai iš Punsko Dariaus
ir Girėno, Senųjų Trakų Kęstučio, Prienų „Ąžuolo“ pagrindinių mokyklų ir Prienų
„Žiburio“ gimnazijos, juos
lydėjo mokyklų vadovai ir
mokytojai. Susirinkusiuosius į poezijos šventę sveikino mokyklos direktorius Stasys Valančius, Prienų rajono
savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius,
parapijos klebonas Remigijus
Veprauskas.
Jauniesiems kūrėjams Lietuva – tai brangi žemė, kurioje jie gimė ir auga. Tai žalios
pievos, vėjų nubučiuoti miškai, pirmos nuskintos gėlytės, pagauti saulės zuikučiai,

Šventė „Saulė, jūra ir knyga“
Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešosios
bibliotekos kiemelyje
vyko smagi šventė
mažiesiems „Saulė, jūra
ir knyga!“. Šis renginys
buvo skirtas paminėti
net tris svarbias progas:
Tarptautinę vaikų gynimo
dieną, vasaros pradžią bei
skaitymo iššūkį.
REKLAMA

Į nuotaikingą šventę susirinko gausus būrys lopšeliųdarželių „Gintarėlis“ ir „Saulutė“ auklėtinių. Vaikai klausėsi lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (meninio ugdymo pedagogė Linutė Vitkauskienė)
bei meninio lavinimo studijos
„Ramunėlė“ (studijos vadovė
Ramunė Liutvynskienė) mažųjų dainininkų atliekamų

miško paslaptys. Tai gaivus
ir tyras gimtasis žodis, kuris
„laisvas skraido pienių laukais“ (Kornelija Radžiūnaitė),
tai prašymas nepamiršti gimtosios kalbos, nes jai „skauda
labai“ (Vaida Stagniūnaitė).
Tai krūtinę užliejanti namų
šiluma – vieta, kur jautiesi
saugus, kur gali išlieti savo
jausmus, svajoti apie ateitį.
Lietuva – tai jaukus ir ramus
Igliaukos miestelis, tai Pašlavančio ir Norkūnų piliakalniai, tai Nemunas, Dūmė,
Ringis, Peršėkė... Savo kūryboje mokiniai kalba apie garbingą Lietuvos praeitį, šalies
gynėjų drąsą, įprasmintą didvyrių atminimą – nesuskaičiuojamus milžinų kapus.
Sujaudinti jaunųjų poetų
kūrybos, klausėmės ir suaugusiųjų eilių. Poetiniu žodžiu
prakalbo mūsų mokyklą baigę poetai Virginija Kuncaitė-Vėjūnė, Alfonsas Mekionis, direktoriaus pavaduotoja Gražina Antanavičienė,

mokytojos Reda Valančienė,
Rasa Zdanevičienė, ūkio dalies darbuotoja Danutė Laurinavičienė, buvusi mokytoja
Marytė Vasiliauskienė.
Poezijos posmus prasmingomis dainomis papildė Balbieriškio LKC solistai bei
mūsų mokyklos mokinės Lukrecija Marčiulaitytė ir Gerda
Žvirblytė. Šventės pabaigoje
mokyklos direktorius eilėraščių autoriams, juos rengusiems mokytojams, organizatoriams įteikė padėkos raštus,
atminimo dovanėles. Mokyklos vadovas dėkojo Balbieriškio LKC ir Švietimo skyriui, padėjusiems surengti Poezijos šventę. Kviesdamas finalinei dainai, jis į susirinkusiuosius kreipėsi poeto Sigito
Gedos žodžiais, kartodamas
„mes žmonės Lietuvos“. Iš
gražiai nuskambėjusių žodžių
„išaugo vienas žodis – Lietuva“ (Just. Marcinkevičius).

dainų. Į šventę taip pat atvyko ir ypatingas svečias – garsus užjūrio kapitonas Jonas
su augintine orka Čipa. Joną
svetingai priėmė sausumos
jūreivė Eglė. Renginio „Saulė, jūra ir knyga!“ metu vaikų laukė pramogos – batutas,
piešimas su vandens šautuvėliais bei kreidelėmis, žvejų
šokiai. Atvėrus aukso knygą
ir išsidūkus, šventės svečiai
vaišinosi ledais, sausainiais

bei gaiva.
Šventės organizatoriai už
paramą šventei nuoširdžiai
dėkoja UAB „Tango pizza“,
prekybos centrui „IKI“ bei
Bronės Kleinauskienės IĮ ir
nuotaikingai šventės vedėjai
Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos mokytojai Rimai Lyberienei.

Mokytojos Janina Grigutienė, Irena Liutkevičienė 

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos
informacija 



Rio de Žaneire šeši lavonai sekmadienį buvo rasti vandenyno
pakrantėje ties vaizdingąja Cukraus Galvos kalva ir jos lynų
keliu, pranešė ugniagesiai. Jie buvo įstrigę tarp uolų krante.
Itin sunkiai pasiekiamoje teritorija ties įspūdingais Cukraus
Galvos skardžiais penktadienį vyko įnirtingi susirėmimai tarp
narkotikų prekeivių gaujų narių ir policijos.

„Muzika – tai gyvenimo kelias“...

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birželio 5–7 dienomis
Prienų kultūros ir
laisvalaikio centre
skambėjo muzika – čia jau
trečią kartą vyko jaunųjų
pianistų ir ansamblių
konkursas „Musika
pianoforte 2018“.

Šį tarptautinį konkursą organizuoja ir rengia Prienų rajono Antano Kučingio meno
mokyklos mokytojų kolektyvas, vadovaujamas Mindaugo
Labanausko, konkurso meno vadovės Rasos Derbutienės bei koordinatorių Rūtos
Bimbaitės, Agnės Sipavičienės ir pagalbininkų, besistengiančių, kad konkursas vyktų
sklandžiai.
Konkursas „Musika pianoforte“ yra dedikuotas muzikos
instrumentų karaliui fortepijonui ir jame dalyvauja jaunieji
pianistai (iki 16 metų) solistai
ir instrumentiniai ansambliai,
kurių sudėtyje yra fortepijonas. Konkurse dalyvavo jaunieji muzikantai iš Lietuvos,
Latvijos, Estijos, Rusijos,
Lenkijos ir Baltarusijos.
Šį kartą konkurse dalyvavo 257 dalyviai, iš kurių 127
solistai ir 130 ansamblių. Jaunuosius pianistus vertino: komisijos pirmininkė – pianistė,
pedagogė, profesorė Svetlana Eganian (Prancūzija), pianistas kompozitorius Andras
Emszt (Vengrija), pianistė
docentė Jūratė Šleinytė (Lietuva), saksofonininkas Raimundas Simonavičius.
A. Kučingio meno mokyklos direktorius M. Laba-

nauskas pasidžiaugė dalyvių
gausa ir kasmet augančiu jų
meistriškumu, džiaugėsi, kad
jiems svarbi muzika.
Paskutinę šventės dieną apdovanojimų ceremonijoje dalyvavęs Prienų savivaldybės
meras Alvydas Vaicekauskas
džiaugėsi, kad šis konkursas
tapo tradiciniu ir turi didelę
vertę. Pirmasis jaunųjų muzikantų konkursas vyko Kaune, todėl ypač džiugu, kad jau
treti metai vyksta Prienuose,
savame krašte, o šiemet – ir
erdvioje, atnaujintoje koncertų salėje. Toks didelis ir
svarbus renginys, be abejo,
garsina Prienų vardą ir sudaro galimybes daugeliui atrasti
mūsų kraštą.
Padėkojęs už puikų reginį,
už konkurso organizavimą bei
Prienų vardo garsinimą, A.
Vaicekauskas įteikė padėkas
Veiverių A. Kučingio meno
mokyklos komandai: direktoriui Mindaugui Labanauskui,
mokytojams Rasai Derbutienei, Rūtai Bimbaitei, Jadvygai
Šimaitienei, Jonui Derbučiui,
Miglei Valuntienei, Elenai Sakavičiūtei-Pečiulaitienei, Vandai Malinauskienei, Aurelijai
Bareišienei, Renatai Morkūnienei, Nerijui Ardzevičiui,
Agnei Sipavičienei, palinkėjo
niekada nepristigti energijos ir
entuziazmo dirbti, mokyti vaikus, organizuoti tokius muzikos renginius.
Direktorius M. Labanauskas ir konkurso iniciatorė R.
Derbutienė taip pat dėkojo
Prienų savivaldybės merui A.
Vaicekauskui už pagalbą garsinant Prienų vardą ir nuoširdų
palaikymą visuose renginiuoNUKelta Į 7 p. 
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Malta sekmadienį pakartojo atsisakanti atverti savo uostus
Viduržemio jūroje esančiam vienos nevyriausybinės
organizacijos migrantų gelbėjimo laivui su šimtais žmonių,
ignoruodama Italijos vidaus reikalų ministro raginimą
„nenugręžti akių“. Šeštadienį „SOS Mediterranee“ išgelbėti
629 migrantai yra įstrigę Prancūzijos organizacijos laive



Viskonsino valstijos, JAV, pietinėje dalyje sekmadienį
sudužus lengvajam lėktuvui žuvo keturi juo skridę vienos
šeimos nariai, pranešė policija. Šerifas sakė, kad vienmotoris
lėktuvas „Cessna 182T“ nukrito vieno lauko pakraštyje ir
rėžėsi į medžius. Orlaivį pilotavo senelė, o trys keleiviai buvo
17-metė vaikaitė, 13-metis vaikaitis ir paauglių motina.



Vienas JAV naikintuvas F-15 pirmadienį sudužo netoli
Kadenos, Japonijos pietinių krantų, bet pilotas spėjo
katapultuotis ir buvo išgelbėtas japonų pajėgų. Kadena
– didžiausia JAV karinė bazė Japonijoje. Joje pagal
dešimtmečius gyvuojantį dvišalį saugumo susitarimą
laikoma apie 47 tūkst. amerikiečių karių.

Vytautas Kamarūnas – dukart
Lietuvos orientavimosi sporto
nas (V35) ir Pranas Mockus
čempionas
(V55). Į dešimtukus taip pat
NUSIKALTIMAI IR
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities
Vyrausiojo policijos komisariato
ir Kauno apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-06-04 apie 23 val. Prienų r.,
Balbieriškio mstl., Klevų g., vyrui
(gim. 1975 m.) sūnus (gim. 2008 m.)
pranešė, kad vakare apie 20 val. 40
min. pagrindinės mokyklos sporto
aikštyne jam, sėdinčiam pievoje, iš
matymo pažįstamas asmuo priėjęs
prie jo papurškė neaiškios medžiagos į akis. Vėliau pastebėta padegta
šieno surinkimo ir gabenimo priekaba. Įvykis tiriamas.
2018-06-04 17.49 val. pranešė,
kad Ašmintos sen., Pošvenčio k.,
Debesų g. pamiškėje dega žolė.
3 arų plote degusi žolė jau buvo
užgesinta.

ATKelta IŠ 1 p.
vonaitė – 8 v. Ketvirti savo
distancijas įveikė Rokas Lipnickas (V20), Andrius Jasiū-

2018-06-05 16.15 val. gautas pranešimas, kad Birštono sen., Jundeliškių
k. važiuojant A16 keliu nuo Birštono
Vilniaus link, pakelėje dega žolė.
Užgesinta žolė, degusi 0,5 aro
plote.
2018-06-05 apie 21.15 val. Prienų
r., Jiezne, namo kieme, kilus muštynėms, iš matymo pažįstamas
vyriškis galimai kirviu sužalojo vyrą
(gim. 1980 m.), kuris dėl kirstinės
žaizdos rankos plaštakoje pervežtas
į Kauno ligoninę.
2018-06-05 apie 14 val. Prienuose,
Kęstučio g., moters (gim. 1984 m.)
nepilnamečiui sūnui (gim. 2003 m.)
sudavė smūgius rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas iš matymo
pažįstamas vaikinas. Nepilnametis
dėl patirtų bendrų kūno sužalojimų
pristatytas į Prienų ligoninę bei
tolimesniam gydymui pervežtas į
Kauno klinikas.
2018-06-05 apie 8 val. Prienų r.,
Stakliškių k., Prienų g., vyras (gim.
1988 m.), atvykęs į savo vadovaujamą statybų objektą, pastebėjo,
kad iš ten stovėjusio ekskavatoriaus
REKLAMA

OKSILAS 

Kelyje Prienai–Kaunas karo technikos avarijoje – Birželio 1 d. registruotas nedarbas
strateginio departamen13 sužeistųjų, trys iš jų – sunkiau nės
to atstovo, kapitono Gintauto Kauno apskrityje – 8,1 proc.
Birželio 7 d. apie 11 val.,
Prienų rajono Šaltupio
kaimo ribose, kelyje
Prienai–Kaunas, netoli
sankryžos į Rokus
(prie buvusio „Kubilo“
restorano) vykstant karinio
JAV transporto kolonai,
įvyko keturių šarvuočių
„Stryker“ eismo įvykis.
Viena karinio transporto

priemonė atsidūrė už kelio
ribų.

„JCB“, sugadinus kuro bako užraktą,
pavogta 60 litrų dyzelino. Nuostolis
nustatinėjamas.

jų 3 sunkiai, 14 asmenų išgabenti į
gydymo įstaigą, prispaustų asmenų
nebuvo. Iš šarvuočių tekantis kuras
stabdytas sandarinimo priemone.
Ištekėjęs 100 m atkarpoje 250 l
kuras surinktas, nuplautas 200 m
ruožas kelio dangos.

Eismo įvykio metu lengvai
sužeista 10 JAV kontingento
karių, dar 3 – sunkiau. Jie visi išgabenti į Kauno klinikas.
Įvykio metu sužeista dar porą
karių, tačiau jiems, kaip ir kitiems, vietoje pagalbą suteikė
patys kariai paramedikai.
Pasak Lietuvos kariuome-

2018-06-04 20.42 val. pranešė,
kad Ašmintos sen., Strielčių k. ant
kelio nuvirtęs medis trukdo eismui.
Medis supjaustytas ir patrauktas
nuo važiuojamosios kelio dalies,
nušluota kelio danga.
2018-06-04 20.51 į Balbieriškio UK
atėjęs vaikas pranešė, kad Balbieriškio sen., Balbieriškio mstl., Klevų
g. dega šienas. Prie namo šieno
rinktuve degė šienas. Sudegė 1 t
šieno, rinktuvas TO 72 (1989 m.)
nenukentėjo. Išgelbėtas už 5 m
esantis namas.

pateko Andrius Valatka (V40
– 6 v.), Rimvydas Arlauskas
(V40 – 7 v.) ir Pijus Maciulevičius (V16 – 10 v.)

2018-06-06 03.54 val. GMP pranešė,
kad Jiezno sen., Verbyliškių k. reikalinga pagalba išnešti sunkiasvorę
ligonę. Padėta išnešti ir įkelti sunkiasvorę ligonę į GMP automobilį.
2018-06-07 apie 15.15 val.. Prienų
r., Balbieriškio mstl., Jaunimo g.,
neblaivaus (2,94 prom. alkoholio)
vyro (gim. 1956 m.) vairuojamas
automobilis atsitrenkė į priekyje
sustojusio automobilio „Škoda
Octavia“ galinę dalį. Šį automobilį
vairavo blaivus vyras (gim. 1990
m.). Eismo įvykio metu apgadinti
abu automobiliai, asmenys nenukentėjo. Įtariamasis sulaikytas ir
uždarytas į areštinę.
2018-06-07 11.12 val. gautas pranešimas, kad Išlaužo sen., Šaltupio
k. susidūrė 4 šarvuočiai, sužalota
10 asmenų, visi sąmoningi, yra
kraujuojančių, prispaustų nėra, teka
dyzelinis kuras. Po eismo įvykio
vienas šarvuotis buvo griovyje, kitas
– kelkraštyje, du – ant važiuojamosios kelio dalies. Iš dviejų šarvuočių
tekėjo kuras. Eismo įvykio metu
sužalota 15 žmonių (užsieniečiai), iš

2018-06-07 Alytaus apskr. VPK
Prienų r. PK gautas pranešimas, kad
Prienų r., Stakliškių sen., Vydžionių
k., nenustatytas asmuo, norėdamas nuskandinti, galimai išmetė į
Verknės upę vyrui priklausantį rusų
spanielio veislės šunį, prie kurio pririšo apie 6 kg svorio svarmenį, tokiu
būdu žiauriai elgėsi su gyvūnu.
2018-06-07 apie 20 val. Prienuose,
Sodžiaus g., vyrui (gim. 1961 m.)
paskambinęs sūnus (gim. 2005
m.) pranešė, kad jam važiuojant
motoroleriu KYMCO jį sustabdę
pažįstami mažamečiai panaudojo
smurtą ir atėmė motorolerį. Įvykis
tiriamas.
2018-06-08 13.10 val. pranešta, kad
Pakuonio sen., Būčkiemio k., šalia
pagrindinio kelio dega žolė. Užgesinta žolė ir ražienos 3 arų plote.
2018-06-09 13.10 val. PK pranešė,
kad Prienuose, Revuonos g. ir J.

Ciunio, pirminiais duomenimis eismo įvykis įvyko dėl
kliūties, atsiradusios ant kelio. Vienam iš šarvuočių pradėjus netikėtai mažinti greitį,
į jį įsirėžė paskui važiavę šarvuočiai.
Kolona vyko Kauno kryptimi. Įvykio vieta tapo nepravažiuojama ir iki vakaro automobilių eismas buvo
nukreipiamas aplinkkeliais.
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams teko išvalyti ir ant kelio išsiliejusius
250 litrų kuro.
JAV šarvuočiai, kirtę Lietuvos sieną Lazdijų ir Kalvarijos pasienio punktuose, vyko
į Lietuvos ir kitų Baltijos šalių
karinius poligonus dalyvauti
pratybose. NG
Basanavičiaus g. sankryžoje, reikia
nuvalyti kelio dangą, nes sankryžoje
po eismo įvykio ant važiuojamosios
kelio dalies išsilieję tepalo. Kelio
danga sutvarkyta.
2018-06-09 15.54 val. PK pranešė,
kad kelyje A-16 99, už Prienų, pavažiavus 1 km link Marijampolės,
susidūrė du automobiliai, po eismo
įvykio išsilieję tepalo. 8 m2 plote
išsiliejęs tepalas surinktas, nuplauta
ir nušluota kelio danga. Nuo važiuojamosios kelio dalies patraukti
automobiliai „Opel Zafira“ (2005 m.)
ir „Kia Rio“ (2015 m.).
2018-06-10 pranešta, kad Balbieriškio sen., Paprūdžių k., žiūrint
į Igliaukos pusę, matyti dūmai.
Gaisro požymių nerasta.

2018-06-10 apie 1.30 val., Birštone,
Alytaus apskr. VPK Birštono PK Reagavimo skyriaus patrulių ekipažas
6085 sustabdė automobilį „BMW
530D“, kurį vairavo neblaivus (alkoholio kiekio matuokliu nustatytas
1,68 prom. girtumas) G. Š. (gim.
1995 m., gyv. Alytaus r. sav.). G. Š.
kraujo mėginiui paimti nuvežtas į
Prienų ligoninės Skubios pagalbos
skyrių. Asmuo sulaikytas ir uždarytas į Alytaus AVPK areštinę.

Per gegužės mėnesį
registruoto nedarbo lygio
rodiklis, skaičiuojamas
nuo darbingo amžiaus
gyventojų, Kauno
teritorinės darbo biržos
aptarnaujamoje teritorijoje
sumažėjo 0,3 proc. punkto
iki 8,1 proc.

Birželio 1 d. bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 28,1
tūkst. Kauno apskrities gyventojų. Tai - 1,5 tūkst. mažiau, nei
prieš mėnesį. Nedarbas sumažėjo visose Kauno apskrities
savivaldybių teritorijose.
Per gegužės mėnesį Kauno
teritorinės darbo biržos skyriuose užsiregistravo beveik
3,8 tūkst. nedirbančių apskrities gyventojų, kiek daugiau
nei balandžio mėnesį. Darbo
pasiūlymų per mėnesį padaugėjo daugiau nei penktadaliu –
22,2 proc.: darbdaviai ieškantiems darbo per mėnesį siūlė
apie 8 tūkst. laisvų darbo vietų.
Darbo biržos duomenimis per
gegužę į darbo rinką sugrįžo
5 tūkst. regiono gyventojų. Iš
jų beveik 3 tūkst. – įsidarbino, 1,4 tūkst. - pradėjo savarankišką veiklą įsigiję verslo
liudijimus laikotarpiui iki 6
mėn. Remiamas užimtumas,
nukreipiant dalyvauti į aktyvios darbo rinkos politikos
priemones, suteiktas 587-iems
asmenims, dar 127 - pradėjo
dalyvauti užimtumo didinimo
programose.
Gegužės mėnesį Kauno regiono įmonėms išduoti 94 leidimai įdarbinti užsieniečius.
Prienų rajono ir Birštono
savivaldybes aptarnaujančiame Prienų skyriuje birželio 1
d. bedarbiais buvo užsiregistravę beveik 1,3 tūkst. šių savivaldybių gyventojų, dar 228
- dalyvavo laikino užimtumo
priemonėse. Skyriaus aptar-

naujamoje teritorijoje registruotas nedarbas per gegužę
sumažėjo 0,3 proc. punkto iki
7 proc. (Prienų rajono savivaldybėje - 0,2 proc. iki 7,3 proc.,
Birštono savivaldybėje – 0,6
proc. punkto iki 5,4 proc.).
Per mėnesį Prienų skyriuje
bedarbiais užsiregistravo 159
šių savivaldybių gyventojai,
ieškantiems darbo pasiūlytos
284 laisvos darbo vietos skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje. Įsidarbino 148 asmenys,
į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti - 49,
verslo liudijimą laikotarpiui
iki 6 mėn. įsigijo - 86. Dar 9
žmonės nukreipti dalyvauti užimtumo didinimo programose. Prienų rajono darbdaviui
išduotas 1 leidimas įdarbinti
užsienietį. Prieš metus nedarbas skyriaus teritorijoje buvo
6,2 proc.: Prienų rajone – 6,6
proc., Birštono savivaldybėje
– 3,8 proc.
Daugiausia laisvų darbo vietų Kauno teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje
buvo siūloma: specialistams
- pardavimo vadybininkams,
statybos inžinieriams ir darbų
vadovams, administratoriams,
logistikos specialistams, buhalteriams, apskaitininkams,
socialiniams darbuotojams,
bendrosios praktikos slaugytojams, programuotojams,
elektrotechnikams; paslaugų
sektoriaus darbuotojams ir
kvalifikuotiems darbininkams
- pardavėjams, virėjams, mėsininkams, tarptautinių pervežimų ir kitiems vairuotojams,
statybininkams, apsaugos darbuotojams, šaltkalviams, suvirintojams, santechnikams,
elektrikams, siuvėjams, barmenams, padavėjams, slaugytojo padėjėjams ir kt.
LDB 

ATGARSIAI 
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Jungtinės Valstijos kol kas nesitrauks iš Šiaurės Amerikos
laisvosios prekybos prekybos sutarties NAFTA, sudarytos
su Kanada ir Meksika, pareiškė Baltųjų rūmų vyriausiasis
patarėjas ekonomikos klausimais. NAFTA sutartis, sukūrusi
JAV, Kanados, ir Meksikos prekybinį bloką, pasirašyta 1992aisiais, galioja nuo 1994 metų.



Belgijos policija rytinėje šalies dalyje sekmadienį sulaikė
aštuonis protestuotojus prieš branduolinį ginklą, jiems
įsiveržus į karinių oro pajėgų bazės teritoriją, paskelbė
organizacija „Aktas taikai“. Įtardami, kad bazėje yra dislokuoti
JAV branduoliniai ginklai, aktyvistai sėkmingai įveikė du jos
saugumo lygius.

Smulkieji ūkininkai savo interesus gins patys
ATKelta IŠ 1 p.
kumentai nėra palankūs smulkiesiems pieno gamintojams,
todėl aktyvesni ūkininkai nusprendė įkurti Prienų rajono
smulkiųjų ir vidutinių pieno
gamintojų asociaciją. „Mūsų
– smulkiųjų pieno gamintojų
– problemos liečia viso kaimo
išlikimą, naujus ūkius, jaunimą, nes išgyvename labai
sunkiai“, – kalbėjo L. Balsevičienė, kviesdama padėti,
aktyviai dalyvauti asociacijos veikloje.
Susirinkimui pirmininkavusi ūkininkė Saulena Krūvelienė vylėsi, kad naujoji
asociacija bus vienijanti, bet
ne skaldanti ūkininkus, kad
visi vieningai sieks smulkiesiems ūkininkams palankių
sprendimų.
Ilgai Prienų rajono Žemės
ūkio skyriaus vedėju dirbęs
Donatas Šimukonis supažindino su steigiamu Rizikos
valdymo fondu. Pagal Žemės
ūkio ministerijos sumanymą,
iki metų pabaigos turi būti parengtas fondui įkurti reikalingas teisinis reglamentas, kurį
vėliau tvirtins Seimas. Tačiau,
pasak D. Šimukonio, kol kas
nuostatuose yra daug neaiškumų: kas finansuos fondą
– patys ūkininkai ar prisidės ir
valstybė, kokia bus administravimo, stebėjimo tvarka, ar
dalyvavimas bus privalomas.
Dauguma pasisakiusių ūkininkų mano, kad privalomas
dalyvavimas fonde jiems būtų
nepakeliama našta, o ne nauda. Balsuojant visi ūkininkai
vienbalsiai pritarė, kad Rizikos valdymo fondas jiems
nereikalingas.
D. Šimukonis taip pat informavo apie ketinimą melioracijos įrenginius perduoti ūkininkams ir privalomo melioracijos fondo steigimą.
Ūkininkė iš Alytaus Audronė Miškinienė, dažnai dalyvaujanti Lietuvos pieno gamintojų asociacijos (LPGA)
posėdžiuose, tvirtino, kad „ten
niekas nevyksta“, tiksliau,
viskas vyksta taip, kaip sako ir
liepia pirmininkas, bei nuolat
primenama, kad smulkūs ūkininkai yra vergai, kad „mažiukai“ turi trauktis arba stambėti
REKLAMA

Jiezno seniūnijos ūkininkas
ir tai padaryti bus priversti mi- ninkams Lietuvoje mokama
nistro įsakymu. Ir smulkaus tik po 11–14 cnt/kg, o kai ku- Vytautas Raižys taip pat abeūkininko apibrėžimas nuolat riems didiesiems – daugiau jojo Rizikos valdymo fondo
nauda.
keičiasi – dabar smulkiuo- nei po 40 cnt/kg.
Prienų rajono savivaldybės
ju ūkininku jau laikomas iki
Pusšimtį karvių turintis
200 karvių laikantis ūkinin- Padrečių kaimo (Veiverių meras Alvydas Vaicekauskas. Tačiau A. Miškinienės sen.) ūkininkas Jurgis Pažėra kas džiaugėsi įkurta asociateigimu, išgyvena ir 20 karvių mano, kad siekiant pokyčių cija, linkėjo, kad ji aktyviai
laikantys ūkininkai. Dabartinė reikia pradėti nuo pačių ma- veiktų, o jos veikloje darniai
situacija, anot alytiškės, smul- žiausių struktūrinių vienetų, dalyvautų visi nariai. Jis rakiuosius ūkininkus paskatino o kaimo plėtros specialistas gino iškilus neaiškumams ar
„kelti sparnus“.
seniūnijoje turi būti svarbes- problemoms ateiti pasitarti į
savivaldybę, priminė,
Ji apgailestavo, kad
kad Prienų rajono savismulkiųjų ūkininkų nevaldybės Kaimo rėmipalaiko ne tik Lietuvos
mo plėtros fondo lėšos
valdžia, bet ir savivalskiriamos smulkiesiems
dybių vadovai.
ūkininkams.
Šilutės rajono pieno
Kalbėdamas apie Rigamintojų asociacijos
zikos valdymo fondą,
pirmininkė Juzefa Tameras sakė, kad neužmavičienė taip pat netenka vien nepritarti jo
gailėjo kritikos Pieno
steigimui, reikia pateikgamintojų asociacijai ir
ti ir savo siūlymų. Į krijos pirmininkui. Jos teitiką, kad savivaldybių
gimu, visą „tvarką“ piemerai nerodo iniciatyno sektoriuje diktuoja
vos ir Vyriausybei, mimaždaug 500 didžiųjų
nisterijai neteikia pasiūūkininkų, turinčių 300–
lymų, palaikančių ūki1500 karvių.
ninkus, meras atsakė,
„Jei visų pieną supila
Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno gakad norint ką nors paį vieną cisterną, vadinasi, kokybė vienoda, tai ir mintojų asociacijos pirmininkė Laima Balsevičienė. siūlyti reikia žinoti problemas, o dėl to būtina
supirkimo kaina turi būsusitikti
su ūkininkais ir aptarti vienoda, nesvarbu, ar turi 3, nis už seniūną ir rūpintis ne
30 ar 300 karvių“, – akivaiz- tik pasėlių deklaravimu, bet ti svarbiausius klausimus.
Meras linkėjo būti aktydžiu neteisingumu stebėjosi J. ūkininkams teikti visokerioTamavičienė.
pą pagalbą rengiant paraiškas, viems, telkti ūkininkus.
Asociacijos pirmininkė L.
Kalbėdama apie Rizikos projektus, skatinant jaunuoBalsevičienė ragino ūkininvaldymo fondo steigimą, ji sius ūkininkus.
apgailestavo, kad rajonuose
„Pieno supirkimo kainų di- kus tapti asociacijos nariais ir
šis projektas nebuvo svarsto- ferenciacija yra diskriminaci- kartu kovoti prieš smulkiuomas, sprendimus visų ūkinin- nė ir amorali“, – įsitikinęs ūki- sius ūkininkus žlugdančius
kų vardu priėmė LPGA.
ninkas. Jo manymu, gali būti, „buldozerius“.
Pasibaigus diskusijoms bu„Jei mūsų ūkininkai neatsi- kad steigiamas Rizikos valdybus, mes būsime „nurengti“, mo fondas taps mažųjų ūkių vo išrinkta valdyba, kurioje
– devyni nariai.
– konstatavo J. Tamavičienė, paramos fondu didiesiems.
apgailestavusi, kad kol
kas tik 14 rajonų ūkininkai yra „pajudėję“.
Martynas Krūvelis
supažindino su vidutinėmis natūralaus pieno supirkimo kainomis
Europoje. Brangiausiai
pienas superkamas Kipre (54 cnt/kg) ir Maltoje (46 cnt/kg), pigiausiai
– Latvijoje (27,5 cnt/kg)
ir Lietuvoje (28,7 cnt/
kg). Susirinkimo dalyvių teigimu, vidutinės
Šilutės rajono pieno gamintojų asociacijos pirmininkė Juzefa
kainos neatspindi tikroTamavičienė ir Alytaus rajono smulkiesiems pieno gamintojams
sios padėties, nes smulatstovaujanti ūkininkė Audronė Miškinienė.
kiųjų pieno ūkių šeimi-



JAV kosminių technologijų korporacija „SpaceX“ tikisi
netrukus pradėti nepilotuojamu režimu bandyti pirmąjį
savo daugkartinį erdvėlaivį „Dragon V2“ artimiausiais
metais planuojamiems turistiniams kruizams aplink
Mėnulį.

Prienų kraštas statistikoje

Gimusieji
Prienų rajone
2016 m.

Gimusieji Prienų r.

2013
2014
2015
2016
2017

Vyrai ir moterys
247
264
279
259
223

Vyrai
125
133
146
144

Moterys
122
131
133
115
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Naujasis Italijos ekonomikos ministras Giovanni Tria
(Džiovanis Trija) sekmadienį atmetė galimybę savo šaliai
pasitraukti iš euro zonos. „Šios Vyriausybės pozicija yra aiški ir
vieninga. Diskusijų apie bet kokį pasiūlymą dėl pasitraukimo
iš euro nėra“, – dienraščiui „Corriere Della Sera“ sakė G. Tria.



Šveicarijos piliečiai didele balsų dauguma leido blokuoti
užsienyje įsikūrusias internetines lažybų svetaines, rodo
galutiniai referendumo rezultatai. 72,9 proc. rinkėjų pritarė
naujajam azartinio lošimo įstatymui, kuriuo, pasak valdžios,
siekiama užkirsti kelią priklausomybei nuo lošimų.



Jordanijos valdžia po savaitę trukusių protestų atsisakė
idėjos kelti mokesčius, bet šalies vadovų vis dar laukia sunki
užduotis norint pasiekti balansą tarp žmonių norų bei siekio
sustiprinti ekonomiką. Prieštaringai vertintas pasiūlymas
kelti mokesčius Jordanijoje įžiebė didžiausias ekonomines
demonstracijas per pastaruosius penkerius metus.

V. Mykolaičio-Putino premijos laureatas Eugenijus Žmuida (ketvirtas iš dešinės), šventėje dalyvavę kandidatai premijai gauti ir komisija.

Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premija įteikta
Eugenijui Žmuidai
Laima

DUOBLIENĖ
Vinco Mykolaičio-Putino
gimtojoje sodybojemuziejuje buvo paminėtos
125-osios poeto, rašytojo
gimimo metinės ir įteikta
jo vardo premija.

Laikas po truputį užlygina
poeto, rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino pėdas jo gimtajame Pilotiškių kaime... Tačiau gimtinės atspindžiai lieka
gyvi poeto eilėse, jis pats – čia
gyvenančių žmonių širdyse.
Čia – poeto gimtinė, kur jis
susitikdavo, bendraudavo su
giminėmis, čia – Aušrakalnis, čiobreliais ir katpėdėlėmis kvepiantis, legendomis
apipintas gražusis kalnelis.
Čia į šventę, skirtą paminėti 125-ąsias Vinco Mykolaičio-Putino gimimo metines ir
įteikti Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premiją, susirinko didelis būrys jo talento
gerbėjų.

V. Mykolaičio-Putino literatūros premija įsteigta 2013
m. Pirmoji premija prieš penkerius metus buvo įteikta rašytojui Stasiui Lipskiui. Nuo
2017 m. žymaus Lietuvos
mokslų akademijos nario, rašytojo, prozininko, dramaturREKLAMA

go, literatūros istoriko ir kritiko, kraštiečio Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premijos steigėja yra Prienų rajono
savivaldybė. Konkursas premijai gauti organizuojamas
kas penkeri metai – jubiliejinėms V. Mykolaičio-Putino
gimimo metinėms pažymėti.
1700 eurų premija skiriama
už reikšmingus poezijos, prozos, literatūros kritikos, vertimų bei publicistikos darbus,
Vinco Mykolaičio-Putino
kūrybos tyrinėjimą, sklaidą
ir jo idėjų tęstinumą bei propagavimą.
Šiemet buvo pasiūlyta apdovanoti 11 kandidatų.
Pateiktus pasiūlymus apsvarsčiusi Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta
komisija, kurios pirmininkas
– mero pavaduotojas Algis
Marcinkevičius, nusprendė,
kad Vinco Mykolaičio-Putino literatūros premija šiais
metais bus įteikta humanitarinių mokslų daktarui, Lietuvių literatūros ir tautosakos

instituto mokslo darbuotojui
Eugenijui Žmuidai.
Eugenijus Žmuida gimė
Prienų rajone, Veiveriuose,
vidurinį išsilavinimą įgijo
Kaune. E. Žmuidą Vincas
Mykolaitis-Putinas, jo poezija ir ypač ryšys su filosofija

bei estetika domino visą mokymosi ir mokslinės veiklos
kelią. Studijų metais E. Žmuida rašė kursinius darbus pagal
Vinco Mykolaičio-Putino poeziją, o jo baigiamasis diplominis darbas –,,Simbolizmo,
kaip poetinės sistemos, raida
Vinco Mykolaičio-Putino lyrikoje“ (vadovas profesorius
Juozas Girdzijauskas). Įstojęs į jungtinę VDU ir Lietuvių literatūros ir tautosakos
instituto doktorantūrą, daktaro disertacijos tema E. Žmuida pasirinko nagrinėti Vinco
Mykolaičio-Putino lyriką ontologiniu požiūriu – kilmės ir
būties aspektu.
Nuo doktorantūros pradžios E. Žmuida nuolat skelbia savo tyrimus moksliniais
straipsniais, pranešimais konferencijose, seminaruose, medijose.
Nuo 2003 metų E. Žmuida yra Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto mokslo
darbuotojas, čia išleidęs savo monografiją „Disonansų
būtis“ (2007 m.), organizavęs jubiliejinę konferenciją
(2013 m.), paskelbęs ne vieną straipsnį instituto leidiniuose.
Sąrašas darbų,
liečiančių Vinco
Mykolaičio-Putino
menines ir mokslines veiklos refleksiją, tikrai platus. Aptartas Vinco
Mykolaičio-Putino
kūrybos aktualumas XXI amžiuje,
nagrinėta prometeizmo problema, straipsnyje anglų kalba
atskleistas mūsų rašytojo santykis su europietiškąja egzistencializmo srove filosofijoje,
tyrinėtas Vinco MykolaičioPutino poezijos ryšys su lietuvių tautosaka ir mitologija.

E. Žmuida yra pristatęs lietuvių klasiką enciklopedijose ir
vadovėliuose, ne kartą kalbėjęs radijuje ir televizijoje, viešuose seminaruose ir muziejų
renginiuose šio ir ankstesnių
jubiliejų proga.
Premiją ir dovanas laureatui
įteikė šventės dalyvius pasveikinęs ir gražia proga susitikti
Pilotiškėse pasidžiaugęs Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas ir komisijos pirmininkas A. Marcinkevičius. E. Žmuida, dėkodamas už jo darbų įvertinimą,
sakė, kad V. Mykolaitis-Putinas jam labai artimas dvasiškai ir brangus poetas – vienas
iš tų didžiųjų talentų, kurių
mums nepagailėjo Lietuvos
žemė. Jis džiaugėsi, kad renginys vyksta autentiškoje sodyboje, tokioje, kurioje, kaip ir
daugelyje kitų kaimų, išaugo
intelektualai, sukūrę laisvą ir
nepriklausomą Lietuvą.
Šventės metu buvo apdovanota ir dar keletas žmonių, kandidatavusių tapti
V.Mykolaičio-Putino literatūros premijos laureatais. Specialus 100 eurų prizas buvo
įteiktas, anot A. Marcinkevičiaus, mūsų krašto vaikui, vilčiai ir žiburiui – šio renginio
vedėjui Tautvydui Venciui,
kuris yra matomas ir žinomas
ne tik mūsų rajone. Apdovanojimai taip pat buvo įteikti
LŽS ir LKS narei Perpetua
Dumšienei ir Sigitui Ksaverui Stankūnui.
P. Dumšienė atvyko su dovana – Prienų krašto muziejui
perdavė iš Friburgo (Šveicarija) atvežtas V.Mykolaičio-Putino disertacijos titulinio lapo
ir viršelio kopijas.
Panevėžietis S. K. Stankūnas renginio dalyviams padainavo dainų V. Mykolaičio-Putino žodžiais.

V.Mykolaičio-Putino literatūros premija įteikta humanitarinių mokslų daktarui, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo darbuotojui Eugenijui Žmuidai.

Prienų KLC ansamblis „Aksomas“

Apdovanojamas Tautvydas Vencius

Naujosios Ūtos laisvalaikio
salės mėgėjų teatras (vad. A.
Vaišnienė ir A. Lukjančiuk)
parodė poetinę kompoziciją
„Ant tėviškės kalnelio“, V.
Mykolaičio-Putino poeziją
skaitė literatūros kritikė, dr.
Ramutė Dragenytė. Renginyje skambėjo ir Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro vokalinio
ansamblio „Aksomas“ atliekamos dainos, V. Mykolai-

čio-Putino eilėraščius skaitė
poeto brolio provaikaitis Julius Mykolaitis.
Pasibaigus oficialiai renginio daliai jo dalyviai dar ilgai
nesiskirstė– senų medžių, menančių ir V. Mykolaitį-Putiną,
pavėsyje vaišinosi kareiviška
koše, šalta arbata, apžiūrinėjo
muziejaus ekspoziciją, grožėjosi nuostabia gamta, žvalgėsi
nuo Aušrakalnio.
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Sekmadienio popietę magistralėje Klaipėda – Kaunas 87
km susidūrus lengvajam ir krovininiam automobiliams,
sužeisti du lengvuoju automobiliu važiavę žmonės.
Pirminiais policijos duomenimis, kiek vėliau toje pačioje
vietoje į kitą automobilį atsitrenkė ir pro avarijos vietą
važiavęs motociklas. Motociklininkui lūžo koja.

Ne viena Vinco Mykolaičio-Putino eilutė turi stiprią
apibendrinamąją prasmę ir
glaustai išreiškia poeto kūrybinės esmės visumą. Vienu iš tokių credo yra žodžiai
iš poemos „Vergas“: „Aš nei
vergas, nei karalius, tik žmogus“. Šis kuklus, bet keleriopais talentais apdovanotas
rašytojas, tetroško dvasinės
ramybės – būti tiesiog žmogumi, kūrėju, kuriam niekas
neprimeta temų ir neverčia
tarnauti ideologijoms.
Deja, jo gyvenimas klostėsi kitaip, dramatiškai – taip,
kad noras būti „tik žmogumi“ visada buvo lyg horizontas, lyg tolimas siekinys.
Tėvai troško jį matyti visų gerbiamu kunigu, kurio
klausomasi kaip šventojo ir
kuriam bučiuojama ranka.
Tačiau poetas nenorėjo šių
dirbtinių aukštumų ir tokio
sosto. Stalinistinė prievartos mašina siekė jį padaryti
klusniu vergu, raudonosios
propagandos ruporu. Ir vėl
poetas turėjo priešintis ir ginti savo žmogiškosios būties
teritoriją.
Stiprios išorinės jėgos
nuolat siekė deformuoti Mykolaičio-Putino gyvenimą,
jis nuolat turėjo kovoti už savo vidinę laisvę, nors tai daryti jam, neryžtingam ir kukliam, buvo labai sunku. Bet
dėl šios įtampos, dvejonių ir
ryžto nepasiduoti jo kūryba
tik laimėjo. Grumdamasis už
šviesiąsias kūrybos versmes
prieš žmogaus būtį ribojančias ir varžančias normas,
Vincas Mykolaitis-Putinas
išgrynino savo poezijos žodį,
kuris pasiekė lig tol lietuvių
literatūroje neregėtas dvasinio dramatizmo įtampas.
Man asmeniškai Vincas
Mykolaitis-Putinas nuo pirmųjų dar mokykloje perskaitytų kūrinių, tarp kurių labai
svarbi viena tenka ir romanui „Altorių šešėly“, tuo ir
imponavo – savo tapatybės
paieškomis, polinkiu į gelmę, į žmogaus pašaukimo
ir žmogiškosios būties apskritai apmąstymą. Sovietiniu laikotarpiu, kai studijavau Vilniaus universitete,
per daug ir nebuvo ko rinktis (išeivijos rašytojai tada
REKLAMA

buvo iš programų eliminuoti), tad Vinco Mykolaičio-Putino kūrybai skirtą seminarą,
vedamą profesoriaus Juozo
Girdzijausko (vėliau tapusio
mano dvasiniu tėvu) pasirinkau nedvejodamas. Pirmiausia rašiau lyginamojo pobūdžio darbą – mat domėjausi
ir tautosaka, jos transformacijomis literatūroje, tad profesorius man davė temą – palyginti Salomėjos Nėries garsiąją
poemą„Eglė žalčių karalienė“
ir žymiai mažiau žinomą, nors
ne mažiau vertingą filosofinę
V. Mykolaičio-Putino poemą
„Žilvinas ir Eglė“.
Po to daugiau gilinomės į
simbolizmo estetiką ir filosofiją. Žavėjo Vladimiro Solovjovo pažiūros, turėjusios didelės įtakos simbolizmo estetikai, Friedricho Nietzsche‘s,
Wilhelmo Dilthey‘aus ir kitų
to meto mąstytojų idėjos. V.
Mykolaitis-Putinas, studijuodamas Fribourge, Šveicarijoje, lietuvių pamėgtame katalikiškame universitete, 1922
m. apgynė filosofijos daktaro
vardą būtent iš Solovjovo estetikos. V. Mykolaičiui-Putinui, be abejonės, įtakos darė
ne vien filosofai, bet ir gyvoji
poezija – romantinė ir simbolistinė: Novalis, Goethe, Afanasijus Fetas, Fiodoras Tiutčevas, Adomas Mickevičius,
Maironis, Jurgis Baltrušaitis,
Viačeslavas Ivanovas ir daugelis kitų. Nors simbolizmas
Europoje jau buvo bepasibaigiąs tuo metu, kai V. Mykolaitis-Putinas dar tik debiutavo,
jam simbolizmo estetika ir jo
„paslėpta“ kalba liko artimi
visą kūrybinį kelią. Aš, baigdamas Vilniaus universitetą,
rašiau diplominį darbą „Simbolizmo, kaip poetinės sistemos, slinktis Vinco Mykolaičio-Putino poezijoje“.
Įstojęs į doktorantūrą, toliau
bendravau su profesoriumi
Juozu Girdzijausku. Suformulavome disertacijos temą,
kurioje literatūra liestųsi su filosofija – „Ontologiniai Vinco
Mykolaičio-Putino lyrikos aspektai“. 2007 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
išleido jos pagrindu parengtą
monografiją „Disonansų būtis: Vinco Mykolaičio-Putino
poezijos interpretacijos“.



Irakui rengiantis perskaičiuoti praėjusį mėnesį įvykusių
parlamento rinkimų rezultatus, didžiausią šalyje balsavimo
biuletenių saugyklą, kur saugomi biuleteniai iš Bagdado
rytinės apygardos, sekmadienį nusiaubė gaisras. Balsus norėta
perskaičiuoti įtariant sukčiavimą per rinkimus, kuriuos netikėtai
laimėjo populistas šiitų dvasininkas Moqtada Sadras.

Ontologija yra mokslas apie
būtį. Abstrakti būties sąvoka
sukonkretinama, ją skaidant
į tris dalis: supanti žmogų būtis, žmogaus būtis, nebūtis.
Tai trys dideli dalykai, visuomet jaudinę ir dramatizavę
V. Mykolaičio-Putino mintis.
Žmogų (poezijoje– lyrinį subjektą) supanti būtis aptariama pirmajame ir antrajame
knygos skyriuose, nebūtis
– paskutiniajame. Žmogaus
būties aptarčiai tenka daugiausia (III–VII skyriai). Čia
įvardijami tie ontologiniai dydžiai, kurie sudaro žmogaus
egzistencijos pamatą Putino
lyrikoje: būties autentiškumo
siekis, vidinė laisvė, valia gyventi prasmingai, meilė, kūryba. Paprastesniais žodžiais
kalbant, man rūpėjo pabrėžti
tuos dvasinius dalykus, kurie
Putino poezijos žmogų angažuoja gyvenimui, suteikia norą patirti būties pilnatvę, įprasminti save laike.
Knygoje visi ontologiniai
aspektai atskleidžiami per vieną konkretų eilėraštį, pasirinktą reprezentuoti vieną iš šių išvardytų santykių. Taip, pvz.,
santykis su žmogų supančia
būtimi (pirmas ir antras skyriai) atveriamas, interpretuojant eilėraščius „Tarp dviejų aušrų“ bei „Rūpintojėlis“;
su nebūtimi – interpretuojant
„Vasario pūgoj“, valia gyventi –„Įvadas“ („Viršūnės ir
gelmės“). Išimtį sudaro meilės aspektas – šiame skyriuje
nesilaikoma vieno eilėraščio
principo, bet aptariama visa V.
Mykolaičio-Putino meilės lyrika. Kūryba – vienas esminių
Putino pasaulėžiūros konceptų. Jį esmingai perteikia poemos bruožų turintis eilėraštis
„Bachas“.
Ontologiniai reiškiniai analizuojami ne hermetiškai, bet
siejant lietuvių poeto paieškas su plačiu XIX–XX amžių filosofinės-estetinės minties kontekstu (ypač plačiai
jis skleidžiamas pirmajame
ir paskutiniajame skyriuose),
su to meto Vakarų Europos
bei rusų poezija, simbolizmo estetika. Jau vėliau, 2015
m. angliškai publikuotame
straipsnyje (žurnale „Interlitteraria“) atkreipiau dėmesį į
tai, kad lietuvių poezija vys-

tėsi labai sparčiai ir didele
dalimi prie to prisidėjo V.
Mykolaičio-Putino talentas,
perkėlęs lietuviųeilėraščio
problematiką nuo visuomeninių prie asmeninių temų,
pateikęs pirmuosius ryškius
filosofinės lyrikos pavyzdžius, išugdęs filosofuojančių poetų kartą – Vytautą
Mačernį, Alfonsą Nyką-Niliūną, Mamertą Indriliūną ir
kitus. V. Mykolaičio-Putino
ir jo mokinių kartos poezija
visai nevėluodama įsiliejo
į bendrą Europos egzistencinės poezijos, kurią ypač
suaktualino karo realybė,
kontekstą.
Man labai malonu, kad
mano indėlį tyrinėjant Vinco Mykolaičio-Putino kūrybą teigiamai įvertino Prienų
rajono savivaldybė, vertinimo komisija, Prienų rajono
Vinco Mykolaičio-Putino memorialinis muziejus.
Ypač džiugu, kad šis rašytojo jubiliejinis minėjimas
ir premijos įteikimo ceremonija vyksta šioje autentiškoje sodyboje, vienoje iš
tokių, kurios XIX–XX amžių riboje išugdė ne vieną
valstiečio sūnų, apsisprendusį kurti lietuvių nacionalinę kultūrą. V. MykolaitisPutinas yra sakęs, jog poetas semiasi sau įkvėpimo iš
tautos istorijos, jos lūkesčių,
svajų, gyvenimiškosios patirties ir, tai subrandinęs savyje, tautai grąžina„skolą“
kūrybos vaisiais, meniniu
žodžiu išsakydamas tai, kas
lig tol glūdėjo tautos pasąmonėje neišreikšta. Dėl to
Putino kūryboje toks svarbus ir reikšmingas medžio,
šaknimis įaugusio į gimtąją žemę, o šakomis besiveržiančio į aukštumas, į
žvaigždėtą dangų, simbolis
(neatsitiktinai ir poeto slapyvardis – medžio pavadinimas). Už šią šventę, galimybę pabendrauti su poeto
giminaičiais, kraštiečiais dar
kartą nuoširdžiai dėkoju,
tuo pačiu pasižadėdamas,
jog ir mano mokslinis dėmesys Vincui MykolaičiuiPutinui, šiam iškiliam mūsų
tautos sūnui, nesibaigs su
šios premijos įteikimu.
Eugenijus Žmuida



Šveicarijos Valė kantono rinkėjai sekmadienį referendume
atmetė pasiūlymą, kad šio pietinio kantono miestas Sionas
varžytųsi dėl teisės rengti 2026 metų žiemos olimpines
žaidynes. 54 proc. rinkėjų balsavo prieš tai, kad kantonas
žaidynėms surengti išleistų iki 100 mln. Šveicarijos frankų (86
mln. eurų).

„Muzika – tai gyvenimo kelias“...

ATKelta IŠ 3 p.
se, kuriuos organizuoja Veiverių A. Kučingio meno mokykla, už tai, kad padėjo išpildyti
seną svajonę turėti Prienuose
instrumentą, kurio nereikėtų
atsivežti iš kitur – šiemet sulaukta žinios, kad Prienų kultūros ir laisvalaikio centras
įsigis naują fortepijoną.
Renginio organizatoriai
nuoširdžiai dėkojo vertinimo
komisijos nariams ir visiems
partneriams, kurie prisidėjo, kad
konkursas vyko i sklandžiai ir
organizuotai. Geras rezultatas
– visų bendro ir sutelkto darbo vaisius.
Konkurse dalyvavo ir nemažai mokinių iš Prienų rajono meno mokyklų. Jie pelnė gana svarbius apdovanojimus:
Veiverių A. Kučingio meno mokyklos mokiniai ir jų
įvertinimai:
Kamilė Žliobaitė (mokyt.
Renata Morkūnienė) – A6 kategorija, diplomas;
trio „Veiverių triolė junior“:
Rugilė Macijauskaitė, Viktorija Kubiliūtė ir Gabija Tiškutė (mokyt. Rasa Derbutienė)
–B2 kategorija, 2 vieta,;
duetas Beatričė Tūtlytė

(fleita) ir Augustė Januškevičiūtė (fortepijonas), mokyt. Rūta Bimbaitė ir Agnė
Sipavičienė – kategorija C3,
2 vieta.
Prienų meno mokykla:
Goda Sodaitytė (mokyt. Vitalija Aukštakalnienė) – A3
kategorija, 3 vieta;
Emilė Dobilaitė (mokyt.

Vitalija Aukštakalnienė) – A6
kategorija, diplomas;
duetas Nojus Kondrotas
(smuikas) ir Ugnė Orinaitė
(fortepijonas), mokyt. Danguolė Kolpakovienė ir Vitalija
Aukštakalnienė – C3 kategorija, diplomas;
duetas Karolis Pūkas (tūba),
Goda Mikelionytė (fortepijonas), mokyt. Staliūnas, Aušra
Jaskutelienė – C2 kategorija,
diplomas.
Reikia paminėti, kad konkurse, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo didelis būrys
jaunųjų muzikantų iš Garliavos muzikos mokyklos. Jie
laimėjo ne tik aukštas vietas,
bet ir Grand Prix ansamblių
kategorijoje.
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Generalinė prokuratūra siūlo 25 tūkst. eurų pinigine
bauda nubausti Kauno apygardos teismo teisėją Ramūną
Antanavičių, jis davė 600 eurų kyšį Mažeikių teisėjui.

Birštonas šauniai
šventė savo gimtadienį
ATKelta IŠ 1 p.
miausia šventės dalis buvo
šventinė eisena, kurioje dalyvavo visos Birštono savivaldybės įmonės ir įstaigos bei
visuomeninės organizacijos
ir kurią lydėjo Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras
„Ąžuolynas“ .
Merė Nijolė Dirginčienė
sveikino visus Birštono gyventojus ir miesto svečius bei
atvykusias šalių partnerių delegacijas.
Pats iškilmingiausias šventės atidarymo momentas –
Europos Tarybos apdovanojimo „Garbės ženklas“ įteikimo
ceremonija bei Seimo narių ir
svečių sveikinimai bei patikinimai, kad po kelerių metų
Birštono kurortas gaus ir svarbiausią apdovanojimą. Po apdovanojimo nuskambėjo Europos himnas.
Susirinkusieji į šventę galėjo džiaugtis gražiu ir šiltu
vakaru bei pasiklausyti vyrų
vokalinės grupės „Quorum“
ir Ramūno Difarto su grupe
„The Roop“ koncerto, o kino
mėgėjai rinkosi į miesto stadioną, kur vyko kino festivalio
„Sidabrinės gervės“ atidarymas ir filmų peržiūra.
Pirmąją šventės naktį nemiegojo jaunimas bei aktyvaus sporto mėgėjai, kurie
dalyvavo naktiniame orientaciniame žygyje.
O šeštadienio rytą miestą
žadino nuotaikinga muzikinė grupė, kuri gyventojus ir
svečius kvietė sportuoti, dalyvauti mankštose ir sveikatinimo užsiėmimuose po atviru
dangumi, dalyvauti linksmosiose kardiotreniruotėse šokio
ritmu, aromaterapijos ir muzikos terapijos užsiėmimuose,
linijinių šokių programoje.
Šventės metu bendruomenės
nariai ir kurorto svečiai galėjo
apsilankyti ir dalyvauti daugelyje kultūros, meno, sporto
renginių, vykusių įvairiose erdvėse, kurių Birštone netrūksta. Šventė, kaip visada, vyko
žemėje, ore ir vandenyje. Gera ir pakilia nuotaika alsavo
visas Birštonas.
REKLAMA

Teniso kortuose vyko T&M
akademijos parodomasis teniso mačas, prie „Tulpės“
sanatorijos įsikūrė aitvarų ir
vėjagaudžių dirbtuvės, prie
Birštono viešosios bibliotekos
pramogavo vaikai ir jaunimas.
Vaikų čia laukė virtualios realybės akinių dirbtuvės, Editos
Lei knygos „Miglų slėnio pasakos“ pristatymas, kūrybinės
fėjų bei kvepalų dirbtuvės ir
Birštono meno mokyklos mokinių pasirodymas.
Didžiausio žmonių srauto
sulaukta šeštadienio vakarą,
kai Nemunu plaukė jachtos,
kai kvapą gniaužiančius triukus demonstravo vandens
motociklininkai. Iš tikrųjų, to
dar daugelis nebuvo matę.
Visi Birštono kurorto gimtadienio svečiai galėjo apsilankyti ir amatininkų mugėje,
įsigyti kokią malonią smulkmeną sau ar šeimos nariams,
namie gamintų mėsos gaminių, pyragų, sūrio ar žuvies iš
pamario. Mugė yra mugė, tad
ir be riestainių retas išėjo.
Pirmą kartą buvo surengta diskusijų festivalio, kuris
Birštone vyks rudenį, diskusija „Ar birštoniečiai kuria
Europą?“
Šeštadienio vakarą vasaros
estradoje gausiai susirinkę
žmonės klausėsi Šiaulių bigbendo ir vokalisto iš Latvijos
Daumants Kalninš, grupės
„Studija“ ir Manto Jankavičiaus. Tačiau visada daugelį žiūrovų pritraukia šventės
kulminacija – šventiniai fejerverkai, kurie šiemet buvo
kaip niekad įspūdingi.
Sekmadienio rytą visi skubėjo į tradicinius merės pusryčius, kur jau nuo pat ryto
skambėjo nuotaikinga muzika, buvo tiesiami stalai, o
merė su komanda ruošė pusryčius ir skubėjo pavaišinti
bei pakalbinti kiekvieną atvykusį.
Po pusryčių daugelis dalyvavo Birštono bažnyčioje
vykusiuose tituliniuose Šv.
Antano atlaiduose, prie Nemuno stebėjo vandens moNUKelta Į 9 p. 



„Citadele Kauno maratone“ šeštadienį startavo apie
puspenkto tūkstančio bėgikų iš 45 skirtingų pasaulio šalių.
Dar beveik du tūkstančiai lietuvių bėgo 55 miestuose visame
pasaulyje, kur vyko nuotolinis „Pasaulio lietuvių bėgimas“,
organizuojamas kartu su organizacija „Penki už Lietuvą“.



Narkotikų prieinamumas Europos Sąjungos (ES) šalyse
yra didelis, o kai kuriuose regionuose, atrodo, didėja,
auga kokaino vartojimas, teigiama kasmet skelbiamoje
Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitoje.
Europoje daugiau kaip 92 mln. suaugusiųjų 15–64 metų
gyventojų yra bandę neteisėtų narkotikų
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Iš Gruzijos pietiniame Marneulio mieste esančiame
sąvartyne paliktų kiaušinių vienu metu išsirito tūkstančiai
viščiukų, sekmadienį pranešė vietos žiniasklaida.
Žiniasklaidos teigimu, kiaušiniai į sąvartyną buvo atvežti
iš vieno Marneulio paukštyno. Jo darbuotojai manė, kad
kiaušiniai yra sugedę.



Baltarusija ir Kinija sekmadienį Čingdao mieste pasirašė
tarpvyriausybinį susitarimą dėl bevizio režimo, pranešė
baltarusių naujienų agentūra „BelTA“. Susitarimas buvo
pasirašytas po Baltarusijos prezidento Aleksandro
Lukašenkos ir Kinijos lyderio Xi Jinpingo (Si Dzinpingo)
derybų.



Prahos nuotekų sistemoje nuskendo jauna moteris,
dalyvavusi pasaulinėje GPS technologija pagrįstoje „lobių“
paieškoje, o kito dalyvio tebeieškoma, sekmadienį pranešė
policija. Žuvusią moterį ir dingusį vyrą kartu su dar dviem
„geoslėpynių“ dalyviais šeštadienio vakarą Čekijos sostinės
požeminėje kanalizacijoje užklupo liūties sukeltas potvynis.

Birštonas
šauniai
šventė savo
gimtadienį

REKLAMA

ATKelta IŠ 8 p.
tociklų varžybas, o po pietų
rinkosi į Birštono vasaros estradą, į pikniką.
Daug žiūrovų pritraukė Policijos šventė, ekspozicijos
pristatymas, kinologų pasirodymai, patruliuojantys mieste
raiteliai. Vaikams buvo labai
smagu prie ugniagesių automobilio, kuris įkaitusiuosius
nuo karščio atvėsino gaivia
vandens dulksna. O prie policijos pareigūnų, vaišinančių
koše, rikiavosi eilutė.
Prie kultūros centro koncertavo pučiamųjų orkestras,
o prie savivaldybės savo programą pristatė KC CRAZY
grupė (vadovė Lijana Stakauskaitė), vaikų ir gimnazistų piešinių ir esė konkurso
„Aš ir Birštonas“ apdovanojimus įteikė merė Nijolė Dirginčienė.
Konkursas vyko visą mėnesį, buvo gauta net 121 piešinys ir 15 esė. Merė pasidžiaugė vaikų gražiais darbais, jų
kūrybiškumu ir pilietiškumu,
džiaugėsi geromis ir pozityviomis mintimis apie Birštoną. Už esė buvo apdovanota
Vakarė Stambrauskaitė, Emilija Radvilavičiūtė, Nerijus
Pūras ir Guoda Bankovskytė,
mokytojų Ivetos Montvydienės ir Vilmos Skiauterienės
mokinės. Už geriausius piešinius apdovanojimus gavo
daug mokinių, kuriems pasiruošti padėjo meno mokyklos mokytojos Eglė Janušaitienė, Laima Petraškienė,
Rasa Mekionienė, Birštono
vienkiemio darželio-mokyklos mokytoja Vaida Vasiljevė bei Birštono gimnazijos
mokytojos.
Vėliau nuotaikingą koncertą dovanojo visų mėgstama
grupė „Vairas“, o klasikinės
muzikos mylėtojai galėjo apsilankyti „Operetės Kauno pilyje 2018“ koncerte. Kas nėjo
į pramogas Vasaros estradoje,
tas galėjo pasimėgauti aktoriaus Rolando Kazlo programa kurhauze.
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Šeštadienio vakarą Vilniuje Čiurlionio gatvėje Vingio
parko prieigose neblaivi moteris neišlaikė rankose
kūdikio. Vaikui nukritus ant grindinio jam sužalota galva.
Kaip pranešė Policijos departamentas, 40 metų motinai
nustatytas 1,98 prom. girtumas.



Rusijoje šalia Oriolo miesto sekmadienį pervažoje susidūrus
krovininiam traukiniui ir autobusui žuvo keturi žmonės, tarp
jų vienas nepilnametis, pranešė netoli Maskvos esančio
regiono Tyrimų komiteto padalinio spaudos tarnyba.



Naujausiame Pasauliniame taikos indekse Lietuva
pasistūmėjo per dvi pozicijas į viršų. Lietuva yra 36-oje vietoje
iš 163, Estija – 33-ioje, o Latvija – 31-oje. 32-ąją vietą sąraše
užima Lenkija. Taikiausios šalys pasaulyje – Islandija, Naujoji
Zelandija ir Austrija. Netaikiausios – Sirija, Afganistanas, Pietų
Sudanas, Irakas, Somalis, Jemenas.

Nepažintasis Jonas Basanavičius „Negyvėlio ranka: šaltojo karo ginklavimosi varžybos ir pavojingas
išgelbėti jų sūnų ir pažadėjo,
tintais Kremliaus dokuIr vėl su vasaros pradžia
pademonstruoti karinę
jų
palikimas“
kad
jei
šis
išgyvens,
leis
vaiką
į Birštoną sugrįžo
mentais, Davidas E. Hofgalią, įgyti didesnį prestiliteratūrinis-muzikinis
projektas „Po žvaigždėtu
vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai
Birštone 2018 m.“.

Šių metų renginių ciklas,
įkvėptas Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio, perteiks
Lietuvos valstybės nepriklausomybės šimtmečio dvasią,
asmenybes, kurių gyvenimas, darbai, vertybės turi būti
mums pavyzdžiu ir šiandien.
Vienas ryškiausių tautinės
savimonės žadintojų, dažnai
vadinamas tautos patriarchu,
yra dr. Jonas Basanavičius
.Džiaugiamės, kad Birštone
išsaugojome tokios ypatingos istorinės asmenybės biustą,
sukurtą skulptoriaus Antano
Aleksandravičiaus, pastatytą
1939 m. už kurortinę rinkliavą.
Didžiuojamės,
kad ir pats J. Basanavičius lankėsi Birštone, o
jo prielankumą šiam kurortui
galimai simbolizuoja pasirinktas slapyvardis, kuriuo pasirašinėjo – dr. Birštonas, todėl ir
pirmąjį projekto vakarą dedikavome jam.
Mes pažįstame dr. Joną Basanavičių kaip 1918 m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarą,
„Aušros“ ir Lietuvių mokslo
draugijos įkūrėją, žmogų savo
atiduotu tautai gyvenimu, darbais kūrusiu Lietuvą, tačiau
aktoriai Rimantas Bagdzevičius, Jūratė Vilūnaitė, Vytautas
Rumšas (vyresnysis) ir fleitininkė Eglė Juciūtė, pakvietę
į kelionę nuo Ožkabalių kaimo iki Prahos, atskleidė kitą,
mažiau žinomą, tautos patriarcho gyvenimo tarpsnį – gimimą, jaunystės metus, meilę, jo didžiulį indėlį renkant ir
išsaugant ateitiems kartoms
tautosaką.
Iš Jono Basanavičiaus ir jo
vienintelės mylimosios Gabrielės Eleonoros Mol dienoraščių puslapių fleitos garsuose skleidėsi jautri, tyra be galo
tvirtos meilės istorija, apipinta
skaudžiais gyvenimo faktais ir
detalėmis. Nedaug kas žino,
kad J. Basanavičius gimė leisgyvis, kad tėvai meldė Dievo

į kunigus. Sunku net įsivaizduoti tėvų savigraužą ir skausmą, kai reikėjo rinktis tarp
pažado Dievui ir sūnaus noro mokytis medicinos. Mažai
žinančių, kad į J. Basanavičių
buvo pasikėsinta, kad tik kelerius metus santuokoje pragyvenęs su mylimąja jos neteko.
Kitos šeimos taip ir nesukūręs,
visiškai atsidavė visuomeninei
ir mokslinei veiklai.
Algirdas Julius Greimas J.
Basanavičių laikė vieninteliu
lietuvių antropologu, o surinktos tautosakos mastas glumina, nes visa tai atlikta būnant
toli nuo Lietuvos. Šiame darbe
daug padėjo jo brolis Vincas,

David E. Hoffman. Negyvėlio ranka: šaltojo karo ginklavimosi varžybos ir pavojingas
jų palikimas. Iš anglų kalbos
vertė Dangirutė Giedraitytė. – Vilnius: Briedis [2018].
– 536 p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato
serijos „Šaltasis karas“ naujieną – amerikiečio žurnalisto, Washington Post apžvalgininko Davido E. Hoffmano
Pulitzerio premijai nominuotą
knygą „Negyvėlio ranka: šaltojo karo ginklavimosi varžybos ir pavojingas jų palikimas“.
Visą šaltąjį karą truko supervalstybių – JAV ir SSRS
– ginklavimosi varžybos. Didindamos ir tobulindamos
ginkluotę, kurdamos karines
bazes visame pasaulyje, šios
valstybės siekė priešininkei

žą bei įtaką pasaulyje. Jų
vadai suvokė, kad ateities
karuose lemiamą reikšmę
turės ne milijoninės armijos, o naujausi masinio
naikinimo ginklai.
Visą pasaulį kaustė
siaubas, jog bet kurią
akimirką supervalstybės
gali panaudoti branduolinį ginklą. Tačiau sveikas
protas nugalėjo. Ir JAV,
ir SSRS puikiai suprato,
kad branduoliniame kare
nugalėtojų nebus, todėl
buvo priverstos sėsti prie
derybų stalo. Milžiniškas lėšas ryjančios ginklavimosi
varžybos, satelitinių komunistinių režimų bei partijų rėmimas tapo nepakeliamas silpnai SSRS ekonomikai. Planinis ūkis nepajėgė konkuruoti su daug efektyvesne Vakarų

rinkos ekonomika. SSRS ūkio
padėtis buvo tragiška. Sistemą
nuo griūties gelbėjo tik išvežama nafta bei iš Vakarų perkamas maistas.
Remdamasis Rusijoje ir
JAV gyvenančių žmonių atsiminimais, interviu bei įslap-

fmanas apžvelgia abiejų
šalių šaltojo karo vidinius
motyvus ir slaptus sprendimus bei detaliai aptaria
mirtinų ginklų atsargas,
kurios liko neapsaugotos
žlugus SSRS. Knygoje
taip pat nagrinėjamas ir
šiandien grėsmę keliantis
atominių, cheminių bei
bakteriologinių ginklų
palikimas, atskleidžiama,
kaip buvo kuriamos mirtinos nervus paralyžiuojančios dujos „Novičiok“
bei rizikingas Vilo Mirzajanovo kelias siekiant tiesos ir
viešumo...
Tai intriguojanti istorija,
kaip Ronaldas Reaganas, Michailas Gorbačiovas ir anksčiau nežinomi mokslininkai,
kariškiai, diplomatai bei šnipai pakeitė istoriją. 

„U-977: dramatiška legendinio nacių povandeninio laivo istorija“
kuriam Jonas Basanavičius
užrašė savo tėvų palikimo dalį. Ne veltui vakaro metu aktorius V. Rumšas talentingai
skaitė net keletą Ožkabaliuose
užrašytų pasakų. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
išleistą „Jono Basanavičiaus
tautosakos biblioteką“ sudaro 15 tomų ir net 6 tomai skirti
pasakoms.
Vakaras baigėsi nuostabia
metafora. Fleita – vienas seniausių žmonijos instrumentų, apipintas legendomis apie
jo stebuklingą garsą, simbolizuoja dvasią, sielą. Jausmingai grodama fleitininkė Eglė
Juciūtė išardė ir išdalijo instrumentą, taip kaip dr. Jonas
Basanavičius išdalijo savo
gyvenimą, kaip atidavė savo
sielą Lietuvai, tikėdamas jos
laisve, jos žmonių ateitimi.
Projektas „Po žvaigždėtu
vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone“ unikalus ne tik savo forma, bet ir
netikėtumo faktoriumi. Niekada negali žinoti, ką naujo
sužinosi, patirsi, atrasi.
Projektą remia Kultūros
taryba, Kultūros ministerija,
Birštono savivaldybė. Organizuoja Birštono viešoji biblioteka.
Ledina Tamošiūnienė 
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Heinz Schaeffer. U-977:
dramatiška legendinio nacių
povandeninio laivo istorija.
Vertėjas Vitalijus Šarkovas. –
Vilnius: Briedis [2018]. – 296
p. iliustr.
Leidykla „Briedis“ pristato serijos „Antrasis pasaulinis karas“ naujieną – Heinzo
Schaefferio atsiminimus „U977: dramatiška legendinio
nacių povandeninio laivo istorija“.
Apie Trečiojo reicho povandeninį laivą U-977 iki šiol
sklando daugybė legendų.
Pagrindinė jų, kad šiuo laivu
paskutinėmis nacių Vokietijos dienomis į Pietų Ameriką tariamai pabėgo savo paties savižudybę inscenizavęs
Adolfas Hitleris.
Mįslėmis apgaubto U-977
kapitonas H. Schaefferis kategoriškai neigia šiuos pramanus. Savo gyvenimo kelią
ir vadovaujamo laivo kelionę
į Argentiną jis aprašė pasauliniu bestseleriu tapusiuose atsiminimuose.
Nors būsimasis U-977 kapitonas H. Schaefferis gimė
Berlyne, toli nuo jūros, labiau
už viską jį traukė jūreivystė.
Dar paauglystėje susipažinęs
su darbu jachtose, prasidėjus
Antrajam pasauliniam karui
H. Schaefferis stojo į Denhol-
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mo saloje įsikūrusią jūrininkų mokyklą.
Pradžioje H. Schaefferis
tarnavo antvandeniniame
laivyne ir tik 1941-aisiais,
įgijęs povandenininko
specialybę ir karinį laipsnį, paskiriamas į povandenines Trečiojo reicho
pajėgas.
Knygoje autorius pateikia daug vertingos informacijos apie povandeninių laivų įgulų gyvenimą,
kovos taktiką, kai kurių
sudėtingų mechanizmų
ir įrangos veikimo principus. Jis aprašo netgi tokius
dalykus kaip psichologinė povandenininkų būsena klaustrofobijos, stingdančio šalčio,
nepakeliamo tvankumo ar
priešo atakų sąlygomis.
Nors įgula nuolat jautė diskomfortą ir įtampą, vokiečių
povandeniniai laivai tapo tikru sąjungininkų karo laivyno siaubu. Siekiant efektyviai
su jais kovoti, britams teko
sutelkti visas pastangas: kurti naujus aptikimo įrenginius,
tobulinti ginkluotę, švaistyti
milžiniškas lėšas.
Tarnaudamas viename iš
povandeninių laivų, H. Schaefferis dalyvavo daugiadieniuose reiduose Atlanto vandenyne, jo įgula persekiojo

KORESPONDENTĖ (BIRŠTONO KRAŠTAS)
Stasė Asipavičienė tel. 8 604 80804
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britų laivus ir buvo persekiojama pati. Karo pabaigoje,
vokiečiams prarandant vis
daugiau „submarinų“ ir trūkstant karininkų, H. Schaefferis
paskiriamas vadovauti 1943
m. pagamintam VIIC klasės
povandeniniam laivui U-977.
Tai buvo beveik 70 metrų ilgio
zenitiniais pabūklais ir torpedomis ginkluotas laivas.
Deja, H. Schaefferio U-977
dalyvauti kovos veiksmuose
neteko, nes 1945 m. Vokietija kapituliavo. Įgula nenorėjo
pasiduoti Vakarų sąjungininkams, todėl jai kilo klausimas:
kur būtų saugiausia pasislėpti? Mintys krypo į generolo
Franco valdomą Ispaniją ir
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tolimąją Argentiną. Nors
pastaroji šalis, spaudžiama Vakarų sąjungininkių,
1945 m. kovo pabaigoje
buvo priversta paskelbti karą Trečiajam reichui,
vokiečiams ji simpatizavo. U-977 įgula pasirinko
Argentiną.
Kelionė į už tūkstančius kilometrų esančią pietų šalį truko 108 dienas.
U-977 vengė jį aptikti galinčių priešų laivų, todėl
daugiau nei pusę atstumo
įveikė po vandeniu. Tarp
įgulos narių įsiplieksdavo konfliktų, buvo kilusi
net atviro maišto grėsmė, bet
kapitonui H. Schaefferiui vis
dėlto pavyko pasiekti Mar del
Platos uostą.
Neįtikėtina U-977 kelionė
kurstė gandus apie slapčia į
Argentiną atgabentą Hitlerį.
Amerikiečiams perduoti įgulos nariai ir kapitonas H. Schaefferis turėjo atsakinėti į kvotėjų klausimus, neigti pakeliui
skandinę beginklius sąjungininkų laivus, atmesti kitus fantastiškiausius kaltinimus.
Visa tai pasakojama H.
Schaefferio knygoje „U-977:
dramatiška legendinio nacių
povandeninio laivo istorija“,
pirmą kartą išleistoje Vokietijoje 1952 m. 
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Rusija iš galingųjų valstybių klubo pati nepasitraukė ir laukia
Didžiojo septyneto (G-7) lyderių Maskvoje, sekmadienį
pareiškė šalies prezidentas Vladimiras Putinas. Rusija
buvo pašalinta iš G-7 po 2014 metais įvykdytos Ukrainai
priklausančio Krymo pusiasalio aneksijos.



Musulmonams švenčiausiame Mekos mieste nusižudė
užsienietis, nušokęs nuo Didžiosios mečetės stogo,
šeštadienį pranešė Saudo Arabijos policija. Retas atvejis visgi
nebuvo pirmasis Mekoje – švenčiausiame mieste pagal
islamą, kuris, kaip ir kitos monoteistinės religijos, savižudybę
laiko nuodėme.

Tausojantis vartojimas: neskubėkite išmesti išvirtų kruopų
pertekliaus
Kasmet augant
susidomėjimui tausojančiu
maisto vartojimu, vis
daugiau žmonių ieško
praktinių patarimų kaip
panaudoti nuo patiekalų
gamybos likusius maisto
likučius.

Skaičiuojama, kad vienas
Lietuvos gyventojas vidutiniškai per metus išmeta daugiau nei 50 kilogramų maisto,
o tai yra net 500 porcijų grikių
kruopų, jeigu išmetamo maisto kiekį skaičiuotume jomis.
Lietuviško prekybos tinklo
„Maxima“ maisto gamybos
ekspertas Aidas Poleninas
dalinasi keliais patarimais ir
receptais, kurie padės atrasti naujus skanius patiekalus
iš išvirtų ar kitaip apdorotų
kruopų pertekliaus.
Pasak jo, planuojant pirkinius visada rekomenduojama
gerai apgalvoti, ką ir kiek gaminsite, kad kuo mažiau susidarytų perteklinio maisto,
kuris dažniausiai vėliau atsiduria aplinką teršiančiuose
sąvartynuose.
„Dažnai nutinka taip, kad
prie pagrindinio patiekalo pagaminama per daug garnyro iš
kruopų. Tačiau neverta skubėti šio pertekliaus išmesti. Net
jau apdorotos kruopos greitai nesugenda, o gaminant ką
nors iš jų galima atrasti netikėtus ir naujus skonius“, – teigia
A. Poleninas.

Grikių kotletai
„Grikiai – itin populiarios
tarp lietuvių kruopos. Kaip
garnyras jie itin tinka prie
mėsos patiekalų. Tačiau šios
kruopos gali būti naudojamos
ir kaip pagrindinis patiekalas, pavyzdžiui, kaip kotletai.
Gaminat šį patiekalą galima
panaudoti ir mėgstamas daržoves, pavyzdžiui, morkas,
brokolius, burokėlius. Tik
prieš tai ir jas reikėtų tinkamai apdoroti – pakepinti ar
išvirti. Mėsos mėgėjai šiuos
kotletus gali kepti ir su vištiena, supjausčius ją mažais
gabaliukais ir pakepinus arba išvirus“, – pataria „Maximos“ maisto gamybos vystymo skyriaus vadovas.
REKLAMA

Apie 170 gramų jau išvirtų grikių sumaišykite su
1 žaliu kiaušiniu, sutrinta ar
smulkiai supjaustyta česnako
skiltele, susmulkintomis petražolėmis (apie 20 gramų).
Pakepinkite ant sviesto vieną
vidutinio dydžio susmulkintą
svogūną ir suberkite į grikių
masę, visą masę pagardinkite druska ir pipirais. Viską
labai gerai išmaišykite ar net
sutrinkite naudodamiesi trintuvo pagalba. Šlapiomis rankomis formuokite kotletus ir
dėkite kepti į įkaitintą keptuvę, maždaug 3 minutėms iš
kiekvienos pusės ant vidutinės ugnies.

Plovas „kitaip“
„Plovas itin tiks maisto likučių sunaudojimui. Tradiciškai šis patiekalas yra gaminamas su kiauliena ir pomidorų
padažu, tačiau siūlomas receptas kiek kitoks“, – teigia
A. Poleninas.
Jau išvirtus ryžius (apie
200 gramų) suberkite į puodą.
Tuomet vienoje keptuvėje pakepinkite stambokai supjaustytą vištienos krūtinėlės filė
(apie 150 gramų), pagardinkite pipirais, druska ir mėgs-

tamais vištienos prieskoniais.
Kitoje keptuvėje pakepinkite
smulkintą vidutinio dydžio
svogūną, raudonąją papriką,
vieną tarkuotą morką ir apie
6-8 smulkintus pievagrybius.
Viską suberkite į puodą prie
ryžių, išmaišykite ir įpilkite
karšto vandens tik tiek, kad
lengvai apsemtų gaminamą
plovą. Viską troškinkite apie
15-20 minučių nuolat pamaišydami, kad neprisviltų.

Perlinių kruopų salotos
„Tokios salotos puikiai tiks
greitai vakarienei ar pietums
į darbą. Naudojant jau išvirtas perlines kruopas, šių salotų pagaminimas užtruks vos
apie pusvalandį, o savo turtingu skoniu jos pamalonins
net ir išrankų gomurį“, – sako
„Maximos“ maisto gamybos
ekspertas.
Šioms salotoms reikės 350
gramų išvirtų perlinių kruopų, 1 granato, apie 350 gramų
sviestinio moliūgo minkštimo, šiek tiek alyvuogių aliejaus, sojų padažo, 1 krapų
šakelės, 40 gramų karijų riešutų, 1 apelsino, šlakelio rapsų aliejaus, šlakelio balzaminio acto.

Pirmiausia nulupkite sviestinį moliūgą, iš jo išimkite
sėklas ir supjaustykite nedideliais kubeliais. Pakepinkite juos su šlakeliu alyvuogių
aliejaus ant aukštos ugnies
apie 15 minučių nuolat pamaišant, o po to įpilkite ir sojos padažo, toliau kepinkite ir
pamaišykite. Tuomet įpilkite
šlakelį rapsų aliejaus, kepinkite dar 10 minučių ant vidutinio kaitrumo ugnies. Tik nedėkite druskos – sojų padažas
iš savęs yra sūrus. Į didelį indą
suberkite perlines kruopas, suberkite tarkuotą apelsino žievelę ir šio citrusinio vaisiaus
sultis. Įpilkite šlakelį alyvuogių aliejaus ir balzaminio acto. Suberkite kepintą sviestinį
moliūgą, smulkintus krapus
bei granato sėklas. Karijų riešutus 3-4 minutes pakepinkite,
vėliau juos perpjaukite perpus
ir suberkite į salotas.
„Šias salotas pagardinkite
druska ir pipirais, tik druską
berti reikėtų atsargiai – prieš
beriant paragaukite salotų,
kad nebūtų per sūru. Šios salotos skaniausios dar šiltos, bet
jų ir šaltų skonis bus puikus“,
– atskleidžia A. Poleninas.
MAXIMA 



Lietuvos gėjų lygos (LGL) vadovas Vladimiras Simonko
kitąmet Lietuvoje žada surengti dar įdomesnes „Baltic
Pride“ eitynes, nei šeštadienį vykusios Rygoje. „Džiaugiuosi,
kad „Baltic Pride“ eitynės Baltijos sostinėse tampa miesto
švente“ - sakė V. Simonko.

12 skelbimai

užsakant keturis skelbimus, penktąjį - įdėsime nemokamai
(pasiūlymas galioja privatiems asmenims)
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Artėjantis Pasaulio futbolo čempionatas ir testosterono
užvaldyti futbolo aistruoliai Rusijos prostitutėms galėtų
reikšti neblogą uždarbį, tačiau daugelis seniausios pasaulyje
profesijos atstovių ketina šalintis čempionato, reaguodamos į
policijos perspėjimus. Tik gerą „stogą“ turinčios įstaigos galės
ir toliau dirbti kaip įprasta, sakė jų atstovė.

Prienų
turguje
Jau ankstyvas šeštadienio
rytas alsavo kaitra.
Pirkėjai stengėsi ilgai
turguje neužsibūti, o
įsigiję būtiniausių prekių
skubėjo namo, kur galima
atrasti šiokį tokį pavėsį.

Per savaitę ant turgaus prekystalių atsirado ir naujų daržovių – burokėlių su lapais,
šviežių morkyčių, taip pat
padaugėjo šviežių bulvių. Įsibėgėjo braškių sezonas – dar
daugiau augintojų nori parduoti savo išaugintas uogas.
Už kilogramą mūsiškų braškių prekiautojai prašė 2–4,5
euro, o už lenkiškų – 1,2–1,5
euro. Beje, augintojai sako,
kad braškės šiais metais anksčiau prasidėjo, anksčiau ir pasibaigs, nes, pasak jų, ne noksta lysvėse, bet kepa, nepadeda
net laistymas. Keletas moterų
ir vaikų turėjo atsinešę iš miško pririnktų kvapnių žemuogių, kurių stiklinaitė kainavo
1,8–2 eurus. Uogos prinokę,
tačiau nedidelės, sausra turėjo įtakos ir joms.
Bitininkai dar daugiau prisuko šviežio medaus ir kviečia nusipirkti dar ne žiemai ir
ne dėl ligos, bet paskanavimui. Medaus kvapas ir skonis dabar nepakartojamas.
O su skaniu baltu sūrius ar
šviežiu agurku – tik valgyk ir
laižyk pirštus. Žinoma, saiko
nereikia pamiršti. Pusės litro
stiklainis medaus kainavo 5
eurus, o 100 g bičių žiedadulkių ar duonelės – 2 eurus.
Tik bitininkai jau nuogąstauja,
kad viskas vienu metu sužydėjo, tad iš kur bitės medų neš
vėliau – neaišku. Be to, ir toks
didelis karštis bitelėms darbininkėms nėra labai gerai.
Nemažai buvo šviežių daržovių: burokėlių su lapais,
morkų ir svogūnų galvučių.
Kilogramą šviežių bulvių
pardavė už 0,8–1,5 euro (priklausomai nuo dydžio), ryšelį
morkų ar burokėlių su lapais
– už 1–1,2 euro, kilogramą
kopūstų – už 0,8–1eurą.
Nuo praeito savaitgalio beveik neatpigo agurkai, nors
atrodė, kad dienos šiltos ir jų
kiekviename šiltnamyje bus
REKLAMA

užtektinai. Deja, šeštadienį už
kilogramą trumpavaisių lietuviškų agurkų reikėjo mokėti
1,4–1,6 euro. Tačiau guodžia
tai, kad prekybos centruose
agurkai dar brangesni. Kilogramas pernykščių svogūnų
galvučių kainavo 0,5–0,7 euro, burokėlių – 0,4–0,5 euro,
morkų – 0,6 euro, o bulvių
– 0,25–0,3 euro.
Tie patys pieno gamintojai
prekiavo pienu ir jo produktais. Litras pieno kainavo 0,5
euro, grietinės – 3,4–4 eurus, pusė kilogramo sviesto
– 3,5–4 eurus, pusė kilogramo varškės – 0,8–1,4 euro,
o sūrius pardavė po 1,5– 2,5
euro, priklausomai nuo dy-

džio ir nuo sudėties (iš varškės ar saldaus pieno pagamintas). Už nedidukus ožkos



Archeologų grupė dabartinės Peru teritorijoje aptiko
kapavietė, kurioje buvo palaidota daugiau kaip 50 per
ikikolumbinės Čimu indėnų kultūros religines ceremonijas
paaukotų vaikų. Palaikai buvo aptikti netoli kitos kapavietės,
kur buvo rasta didžiausio kada nors atlikto vaikų aukojimo
įrodymų. Čia buvo rasta daugiau nei 140 nužudytų vaikų.

pieno sūrius gamintojai prašė
2 eurų, o už keptus su prieskoniais ar rūkytus sūriukus prašė
2,5 euro.
Dešimtį kaimiškų vištų
kiaušinių buvo galima nusipirkti už 1,2–1,8 euro, paukštyno vištų – už 1–1,5 euro.
Nepasikeitė rūkytos mėsos
kainos. Kilogramas nestorų
lašinukų su raumeniu kainavo 5,3– 6,5 euro, su kumpiu
– 6,5–7,6 euro, dešros – 5,5–
6,7 euro, dešrelių – 4,5–5,8
euro.
Paviljone ir kioskuose buvo
galima įsigyti šviežios mėsos.
Daugiausia buvo kiaulienos,
nemažai vištienos ir kalakutienos bei jų gaminių.

Kilogramas kiaulienos šoninės kainavo 3,2–3,9 euro, kumpio – 3,8–3,95 euro,

sprandinės ar karbonado –
4,68–5,2 euro, o maltos mėsos – 3,2–3,9 euro. Kilogramą
viščiuko (broilerio) buvo galima nusipirkti už 2,3– 2,4 euro,
o namie užauginto viščiuko
– už 4 eurus. Kilogramas jautienos kainavo 7,8–9 eurus, o
triušienos – 6 eurus.
Vis dar triukšminga gyvuliukų turgavietėje: cypsėjo
paukščiukai, giedojo gaidžiai,
kudakavo vištos. Paukščiukų
kainos nepasikeitė – 3–5 dienų ir paauginti 2 savaites viščiukai kainavo 0,9–2,2 euro,
ančiukai – 1,6–5 eurus, žąsiukai – 3–8 eurus, kalakučiukai
– 7–10 eurų. Jaunikliais bus
prekiaujama ir liepos mėnesį, nes kai kurie augintojai,
užauginę vienus jauniklius,
pirks dar ir kitą partiją. Už
jaunas vištaites prašė 5–6 eurų, už dedančias – 6,5–7 eurų, gaidžių taip pat buvo įvairaus dydžio ir rūšies, jie kainavo nuo 5 iki 25 eurų. Maži
triušiukai kainavo 4–8 eurus,
o suaugę patelės ir patinai –
15–30 eurų.
Ūkininkai grūdus pardavė
taip pat įprastomis kainomis
– už centnerį kviečių, miežių
ar kvietrugių prašė 7–8 eurų.
20 kilogramų maišelis lesalų
naminių paukščių jaunikliams
kainavo 10 eurų, o 10 kilogramų – 6 eurus.
Dar nemažai buvo atvežusių parduoti įvairių gėlių vazonuose, taip pat dekoratyvinių augalų bei medelių.
Daug buvo prekiautojų
dėvėtais rūbais, baldais, dviračiais ir kitokiais sendaikčiais. NG



Matematikos brandos egzaminą šiais metais pasirinko
daugiau kaip 18 tūkst. abiturientų. Matematikos valstybinio
brandos egzamino kandidatų darbus vertins 170 vertintojų.

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT44240 Kaunas)
Prašo atsiliepti mirusios Petronėlės Slavickienės turto paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m. birželio 19 d.
9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Šilavoto sen., Kuišių
k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6913/2:54), suderinti sklypo
ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 587, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašo atsiliepti Praną Petkevičių arba įgaliotus asmenis
2018 m. birželio 20 d. 9.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų
r., Pakuonio sen., Patamulšio k. prie žemės sklypo (kad. Nr.
6940/3:327), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu
proj. Nr. 720-1 kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Prašo atsiliepti Galiną Vaišnorienę arba įgaliotus asmenis 2018 m. birželio 20 d. 9.00 val. Jūs kviečiami
atvykti į Prienų r., Pakuonio sen., Patamulšio k. prie žemės
sklypo (kad. Nr. 6940/3:521), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 720-1 kuriam nurodytu laiku bus
atliekami kadastriniai matavimai.
Prašo atsiliepti Gediminą Simanaitį arba įgaliotus asmenis 2018 m. birželio 20 d. 13.00 val. Jūs kviečiami atvykti
į Prienų r., Pakuonio sen., Bučkiemio k. prie žemės sklypo
(kad. Nr. 6940/1:41), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 723 ir Nr. 724 kuriems nurodytu laiku
bus atliekami kadastriniai matavimai.
Prašo atsiliepti mirusio Antano Ramanausko turto paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, 2018 m birželio 20 d.
13.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Prienų r., Pakuonio sen.,
Bučkiemio k. prie žemės sklypo (kad. Nr. 6940/1:157), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu proj. Nr. 723
ir Nr. 724 kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai
matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, LT-44240
Kaunas) prašo atsiliepti Alviną Francienę arba įgaliotus asmenis, 2018 m. birželio 19 d. 15.00 val. Jūs kviečiami atvykti į Birštono sav., Pelėšiškių k. prie žemės sklypo (kad. Nr.
6935/4:19), suderinti sklypo ribas su gretimu žemės sklypu
Nr. 6935/4:74, kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-403,
Kaunas arba tel. 8 675 01473. Jums neatvykus darbai bus
tęsiami.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 kambarių butus
2 k. bt. (42,40 kv. m, I a. 2 a. name
(5 butai) visos komunikacijos,
šildymas kietu kuru, pigus išlaikymas) J. Basanavičiaus g., Jiezne.
Tel. 8 601 83888.

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.
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Paprasto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,75 Eur, versLo klientams - 2,50 Eur.
SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

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

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„Audi 80 (A4)“ (1996 m., 1,9 l, D,
81 kW, TA iki 2020 m. 05 mėn.,
karavanas). Tel. 8 605 65913.

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai...
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Atsiskaitome vietoje.
Vežame į užsienį. Tel. 8 615
28106.

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614
38124.

ĮVAIRIOS PREKĖS

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

žemės ūkis

PARDUODA

Parduoda

M A L KO S

Jauną Zaneno veislės ožką su 2
ožiukais Igliaukos sen., Marijampolės sav. Tel. (8 343) 99198.

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

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.
Pramoninę mėsmalę, „kreizą“,
obliavimo stakles, akordeoną
„Weltmeister“. Tel. 8 600 51351.
Nebrangius plastikinius du langus
(0,86x1,08 m, geros būklės). Tel.
8 616 14132.
Cisternas (3 kub. ir 11 kub.). Tel.
8 656 37311.

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.

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.
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.
Remonto darbai: gipso kartono
montavimas, dažymas, tapetavimas, grindų dėjimas, griovimo
kiti darbai. Tel. 8 608 55288.
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
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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.

Šiltn
a
Prie mių g.
nuo 8,
se

LAIDOJIMO PASLAUGOS

Katafalkas Salių nuoma Gėlės Drabužiai Kremavimas
Tel.

8 638 77387. Dirbame visą parą

PO ŽVAIGŽDĖTU VASAROS DANGUM
LITERATŪRINIAI VAKARAI BIRŠTONE 2018 M.

Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

Birželio 13 d. (trečiadienį)
19 val. Birštono kurhauze

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

Susitikimas su poetu, filosofu, publicistu
LIUTAURU DEGĖSIU ir
dainų autoriumi, atlikėju GIEDRIUMI VAŠKIU

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

Renginio metu vyks
Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklos mugė
Renginys nemokamas. Bus fotografuojamas ir viešinamas

Projektą organizuoja:

Finansuoja:

Partneriai:
Siponių krašto
bendruomenė

BĮ Nemajūnų dienos centrui (Topolių g. 1, Geležūnų k.,
LT-59452 Birštono sav., kodas 301038537) reikalingas

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.

socialinio darbuotojo padėjėjas.
Darbo pobūdis: socialinės priežiūros paslaugos vaikams su
negalia institucijoje, suaugusių asmenų su negalia ir pagyvenusių asmenų lankymas ir priežiūra namuose.
Reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą,
būti darbščiam, pareigingam, iniciatyviam, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
Darbo sutarties rūšis: terminuota, darbo pradžia 2018 m.
birželio 18 d.
Darbo laikas: 5 darbo dienos, 40 val. per savaitę.
Darbo užmokestis: pagal 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198.
Kontaktai: Direktoriaus pavaduotoja Jūratė Dirginčienė
Telefonai pasiteirauti: (8 319) 43722, 8 620 44553.

14 SKELBIMAI

paryškinto skelbimo kaina vienam kartui
privatiems asmenims - 1,90 Eur, versLo klientams - 2,70 Eur.
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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.

Armatūros ir metalo konstrukcijų
apdirbimo cechas ieško suvirintojų, armatūros lankstytojų,
šaltkalvių, pagalbinių darbininkų.
Darbas Kaune. Tel. 8 600 65000.
Vairuotojas-laidojimo namų darbuotojas. Tel. 8 650 41148.
Vilkikų vairuotojai su CE kategorija darbui po Lietuvą. Atlyginimas pagal susitarimą. Tel. 8
699 11549.

Prašo
padovanoti
Skalbimo mašiną, šaldytuvą,
virtuvės ir kitus baldus. Tel.: 8 670
66574, 8 671 23756.

Dėkoja

PADĖKA
Iš Dievo rankų –
į Dievo rankas...

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

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
Vasaros darbas. Braškių, šilauogių
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8
676 00479.
Braškių skynėjai nuo birželio
mėnesio. Vežiojame. Tel. pasiteirauti 8 616 54432.
Pardavėjos (-ai) lauko prekybai
uogomis. Atlyginimas 900 Eur.
Tel.: 8 676 00479, 8 605 79693.
UAB „Gensera“ siūlo darbą
lauko vamzdynų montuotojams
ir pagalbiniams darbininkams
vandentiekio, buitinių ir lietaus
nuotekų tinklų statybos ir gerbūvio darbams visoje Lietuvoje
(yra galimybė rinktis darbą pagal
gyvenamąją vietą). Suteikiame
visas darbui reikalingas priemones, transportą atvykimui į darbą.
Daugiau informacijos suteiksime
tel.: 8 691 86121, (8-46) 416188,
el. paštas ausra@gensera.lt
Autoservisui reikalingas darbuotojas. Darbo pobūdis – autoelektros darbai. Norinčius dirbti
apmokysime. Tel. 8 687 27001.
REKLAMA

Už skausmo valandą išreikštą užuojautą ir pagalbą nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams,
bendradarbiams, kaimynams ir visiems, kurie padėjo palydėti į Amžinojo
poilsio vietą mylimą vyrą, tėvelį, senelį
Praną Deleckį.
Ačiū Jums, Jūsų širdžių
gerumas sumažino mūsų
skausmą.
Žmona, vaikai, anūkai

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Birželio 15 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018 m.
futbolo čempionato varžybos:
19.00 „Ringis“ – „Kalniečiai“
20.00 „Pozityvus“ – „Stadionas“
20.00 „Jieznas“ – „Ąžuolas“
Birželio 16 d. Šilavoto pagrindinės
mokyklos stadione – Šilavoto
seniūnijos vasaros šventė „Po
mėlynu gimtinės dangumi“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui. 15.00 Krepšinio 3x3
turnyras. 17.00 Kūrybinės dirbtuvės „Mes – Lietuvos vaikai“,
pramogos su mažuoju poniu ir
kitos linksmybės. 19.00 Šventės
atidarymas, svečių sveikinimai,
sporto varžybų nugalėtojų apdovanojimai, Šilavoto pagrindinės

mokyklos ir Šilavoto laisvalaikio
salės mėgėjų meno kolektyvų pasirodymas. 19.30 Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro ansamblio
„Trapukas“ koncertas. 20.00 Grupės „Vyšnios“ koncertas. 21.00
Dueto POP DU“ koncertas.
Birželio 17 d. Paplūdimio futbolo
aikštelėje prie Prienų sporto arenos – 2018 m. STIKLITA Lietuvos
paplūdimio futbolo čempionato
1-asis turas. Dalyvaus Aukščiausios lygos 8 komandos, tarp
kurių – ir Prienų KKSC komanda.
Informacija tikslinama.
Birželio 17 d. 16 val. Skriaudžių laisvalaikio salės prieigose
– proginių muzikantų susitikimaskoncertas „Mes dar dainuosim“.
Įėjimas nemokamas. Dalyvaus:
grupė „Cukraus pudra“, DJ Vivara,
„A&Kordas“, Neringa Garmuvienė, „Romeo“ (Jolita ir Vytautas),
“ (Jolita ir Vytautas), „Dewa“,
Juozas Kavaliauskas, „Mes“, Darius ir Rimvydas, „Plius 1“, gyvo
garso grupė „AGE“, Bagotosios
šokėjų grupė.
Birželio 22 d. Paprienės stadione – Prienų rajono 2018 m.
futbolo čempionato varžybos:
19.00 „Jieznas“ – „Ringis“ 20.00
„Pozityvus“ – „Kalniečiai“ 20.00
„Ąžuolas“ – „Prienai“
Birželio 23 d. 18 val. – Joninių
šventė Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro prieigose. Vainikų
pynimas, Joninių žaidimai. Batuto
ir veidukų piešimo pramogos
vaikams. Paroda „Kaimo gyvenimo portretai“ Kultūros centre.
Pramoginės grupės „Pabirštonys“
ir liaudiškos kapelos „Jieznelė“ muzikinė programa. Jonų
sveikinimas, varžybų dalyvių
apdovanojimas. Grupės „Street
Workout Bijūnai“ pasirodymas.
Grupės „Lietuvaičiai“ koncertas.
Diskoteka. 23.00 val. – šventės
pabaiga. Fejerverkai.
Birželio 23 d. Pašventusio kaime,
Ašmintos seniūnijoje, ūkininko
Jono Vilionio sodyboje – tradicinė Jonių šventė. 19.00 Joninių
šventės apeigos. Žolynų vartai,
kupoliavimas, vainikų pynimas.
Šokiai ir dainos kartu su Prienų
KLC folkloro grupe „Gija“, pagyvenusiųjų liaudiškų šokių kolektyvu
„Vajaunas“, vokaliniu ansambliu
„Pienė“, Ašmintos laisvalaikio
salės folkloro grupe „Ošvenčia“.
Jonų ir Janinų vainikavimas. Sportinės varžybos vaikams ir suaugusiems. Ugnies garbinimas, Joninių
laužai. 21.00 Jungėnų kaimo
kapelos koncertas. 22.30 Atlikėjo
Žilvino Žvagulio koncertas.
Liepos 6 d. – Stakliškių seniūnijos
vasaros šventė, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečiui
10.00–17.00 Pažintinė kelionė
po Stakliškių seniūniją (ekskursijos vadovė Rita Balsevičiūtė,

Aukštadvario regioninio parko
vyriausioji kultūrologė). Išankstinė registracija tel. 8 698 14362,
el. paštu aukstadvaris@arp.lt.
10.00–16.00 Sporto varžybos,
skirtos P. Kundrotui atminti, Stakliškių gimnazijos stadione. Paplūdimio tinklinis, krepšinis 4x4,
futbolas 6x6. Būtina išankstinė
registracija. 10.00–19.00 Atvirų
durų diena Stakliškių gimnazijoje,
paroda „Stakliškės – Lietuvos šimtmetyje“. 19.00 Atminimo lentos,
skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, atidengimas
ant Lietuvos Nepriklausomybės
paminklo. Kelionės po Stakliškių
seniūniją dalyvių prisistatymas,
sporto varžybų nugalėtojų apdovanojimas, Stakliškių KLC meno
kolektyvų, Lietuvos folkloro kapelos „Ratilai“ ir solistės Neringos
koncertas. 21.00 Tautiškos giesmės giedojimas. Esant blogam
orui, koncertinė programa vyks
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio
centro salėje. Išsamesnė informacija apie renginį – www.
prienai.lt
Gedulo ir vilties dienai
skirti renginiai
Prienų krašte:
Birželio 14 d. Išlauže 10.00 val.
– Minėjimas ,,Negrįžusiems iš
tremties“ Išlaužo kapinėse, prie
paminklo tremtiniams.
Birželio 14 d. Balbieriškyje 17.30
val. minėjimas-koncertas ,,Laiškai iš toli...“ Balbieriškyje, prie
koplytstulpio, skirto miestelio
įkūrimui.
Birželio 14 d. Šilavote 10.00 val.
– Šv. Mišios Šilavoto Švč. Jėzaus
širdies bažnyčioje. 11.00 val.
– minėjimas „Vilties maldoj tik
Lietuva“ prie koplytstulpio tremtiniams.
Birželio 14 d. Jiezne 10.00 val.
– Atminties valanda prie paminklo
partizanams. Jiezno gimnazijos
moksleivių literatūrinė kompozicija. 11.00 val. – Kraštiečių,
išgyvenusių tremtį, prisiminimai,
tremtinių dainos Jiezno kultūros
ir laisvalaikio centre. 19.00 val.
– Šv. Mišios Jiezno parapijos
bažnyčioje. Malda prie kryžiaus
tremtiniams.
Birželio 14 d. Ašmintoje 12.00
val. – Gedulo ir vilties dienos
renginys Ašmintos laisvalaikio
salėje. Folkloro grupės „Ošvenčia“
literatūrinė kompozicija „Tremty
– tėvynės ilgesys“.
Birželio 14 d. Stakliškėse 12.00
val. – Pilietinė pamoka „Mūsų
netekčių istorija“ Stakliškių miestelio aikštėje.
Birželio 14 d. Pakuonyje 14.00
val. – Popietė „Kai neliko nieko,
tik lietuviškas žodis“ Pakuonio
bibliotekoje. Ašmintos laisvalaikio

salės folkloro grupės „Ošvenčia“
programa, pakuoniečių tremtinių
prisiminimai, Sielvarto žvakučių
uždegimas prie tremtinių kryžiaus.
Birželio 14 d. Mauručiuose 14.00
val. – minėjimas „Negrįžusiems
atminti“ Mauručių geležinkelio
stotyje. Dalyvauja Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalinis
ansamblis „Radasta“.
Birželio 14 d. Prienuose 17.00 val.
– ekspedicijų į lietuvių tremties
ir žūties vietas Sibire organizatoriaus ir vadovo, bendrijos „Lemtis“ pirmininko Antano Sadecko
tremties paveldo fotografijų parodos „Negrįžusiems“ pristatymas
ir susitikimas su autoriumi Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje.

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

PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų r. savivaldybės fojė (2
aukšte) eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Kalnai iš arti“.
Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama fotografijų
konkurso „Mano miesto bliuzas
– Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui“ darbų paroda.
Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuojama Prienų meno
mokyklos Fotografijos grupės
mokinių fotografijų paroda „Alpių refleksijos“. Paroda veiks iki
birželio 29 d.
Birželio 14 d. 17 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – ekspedicijų į lietuvių tremties ir žūties vietas
Sibire organizatoriaus ir vadovo,
bendrijos „Lemtis“ pirmininko
Antano Sadecko tremties paveldo
fotografijų parodos „Negrįžusiems“ pristatymas ir susitikimas
su autoriumi.

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.

Išlaužo seniūnijos salėje eksponuojama Aurelijos Kleizienės
tapybos darbų paroda.

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių koncertas „Skambėkite, kanklės“ Šv.
Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono g. 12).

Šilavoto laisvalaikio salėje eksponuojama menininkės Vilijos
Čiapaitės akvarelės darbų paroda
„Prakalbintoji akvarelė“.

Liepos 3 d. 20 val. Vokalinių
ansamblių koncertas Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje (Aušros
Vartų g. 5, Vilnius).

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
eksponuojama mokinių meno
darbų ir piešinių paroda „Mano
pasaulis“.

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

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Onutės
Masterkovienės karpinių paroda.

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

Jiezno kultūros ir laisvalaikio
centre eksponuojama Antano
Zenkevičiaus fotografijų paroda
„Kaimo gyvenimo portretai“.
Paroda veiks iki liepos 1 d.
Prienų sporto arenoje eksponuojama sporto žurnalisto, sporto

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).
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21.00 val.
„Superaudra Siatle“

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 6 10:50 Komisaras Reksas 11:40 Emigrantai
12:40 Klausimėlis 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 20:25 Loterija „Keno Loto” 20:30 Panorama
20:52 Sportas 20:59 Loterija „Jėga” 21:00 Nacionaliniai kino apdovanojimai „Sidabrinė gervė 2018”
23:30 Aukštuomenės daktaras 5
00:15 Štutgarto kriminalinė policija 6 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”
06:15 Mano gyvenimo šviesa
(137) 06:40 Mano gyvenimo
šviesa (138) 07:05 Mano gyvenimo šviesa (139) 07:30 Neramūs
ir triukšmingi (9) 07:55 Volkeris,
Teksaso reindžeris (134) 08:55
Rytas su LNK 10:55 KK2 11:25
Policijos akademija (6) 12:25 Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gyvenimo daina (9) 14:25 Dvi širdys
(860) 14:55 Dvi širdys (861) 15:25
Dvi širdys (862) 15:55 Dvi širdys
(863) 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 (7) 21:00 Tamsoje 21:30
Žinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Bejėgis teisingumas 00:25 Judantis
objektas (7) 01:20 1968-ieji. Tunelių žiurkės
05:10 Elementaru 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 22:20 TV3 sportas 22:22 TV3
orai 22:25 Vikinglotto 22:30 Londono bulvaras 01:00 Elementaru
01:50 Kvantikas 02:45 Amerikiečiai 03:35 Detektyvas Bekstriomas
04:25 Ekstrasensai tiria
06:15 Viena už visus (121) 06:50
Viena už visus (122) 07:25 Pro-

kurorų patikrinimas (460) 08:35
44-as skyrius (83) 09:35 Tokia
tarnyba (55) 10:30 Gelbėtojai - 112
(107) 11:00 Ekstrasensų mūšis
(10) 13:35 Prokurorų patikrinimas
(461) 14:50 44-as skyrius (84)
15:55 Tokia tarnyba (56) 16:50
Kobra 11 (8) 17:55 Akloji zona (21)
18:55 Stoties policija (11) 20:00 Info diena 20:25 Nusikaltimų miestas (3) 21:00 Superaudra Siatle
22:50 Mafijos bosai 00:50 Įkaitai
(3) 01:40 Blogas šuo! (6)
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
„Baltoji vergė“ (7) 06:20 Programa 06:24 TV parduotuvė 06:40
„Kaimo akademija“ 07:10 „Ant
bangos“ 08:10 „Šiandien kimba“
09:10 „Rojus“ (62) 10:15 „Neišsižadėk“ (3) 11:20 „Merdoko paslaptys“ (4/12) 12:25 „Miškinis“
(4/36) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Gluchariovas“ (1/7) 15:00 „Delta“
(1/16) 16:00 Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00
„Moterų daktaras“ (2/9) 18:00
Reporteris 18:57 Orai 19:00 „Iššūkis“ (1/12) 20:00 Reporteris 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00
„Ant bangos“ 22:00 Reporteris
22:57 Orai 23:00 „Miškinis“ (4/35)
00:00 „Gluchariovas“ (1/7) 01:00
„Delta“ (1/16) 02:00 „Merdoko
paslaptys“ (4/11) 02:45 „Žmogus
be praeities“ (8) 03:35 „Vienišas
vilkas“ (14) 04:20 „Merdoko paslaptys“ (4/11)
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 Trys įtemptos
dienos 00:50 Kobra 11 01:40 Daktaras Hausas 02:30 Imperija
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018” 07:00
Auklė Mun 07:15 Tobotai 2 07:35
ARTi. Veidai 07:50 Pradėk nuo
savęs 08:20 Nacionalinis turtas
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 13:00 Stilius 13:55 Prisikėlimo ekspresas – šimtmečio veidai
14:40 Viduramžių Europa 15:30
Auklė Mun 15:40 Tobotai 2 16:05
Nuo gamyklos konvejerio 2 16:30
Laba diena, Lietuva 18:00 Kultūrų
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15
Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:30
Septynios Kauno dienos 18:55
Pasaulio vyrų rankinio čempionato atrankos rungtynės. Islandija
– Lietuva. Tiesioginė transliacija
iš Reikjaviko 20:30 Iškilmingas
apdovanojimų ceremonijos „Sidabrinė gervė” raudonasis kilimas
21:15 Premjera. Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Frimanu 4 22:00 Elito kinas. Premjera.
Žvaigždėta naktis 23:45 DW naujienos rusų kalba

Ketvirtadienis, birželio 14 d.

Penktadienis, birželio 15 d.

Viena už visus (124) 07:25 Pro44-as skyrius (85) 09:35 Tokia
kurorų patikrinimas (461) 08:35
tarnyba (57) 10:30 Kobra 11 (9)
44-as skyrius (84) 09:35 Tokia
11:30 Ekstrasensų mūšis (12)
tarnyba (56) 10:30 Kobra 11 (8)
13:40 Prokurorų patikrinimas
11:35 Akloji zona (21) 12:35 Sto(463) 14:50 44-as skyrius (86)
ties policija (11) 13:35 Prokurorų
15:55 Tokia tarnyba (58) 16:50
patikrinimas (462) 14:50 44-as
Kobra 11 (10) 18:00 Gelbėtojai
skyrius (85) 15:55 Tokia tarnyba
- 112 (109) 18:30 numatomos
21.00 val. LKL čempionato rungtynės 21:00
10.00 val. (57) 16:50 Kobra 11 (9) 18:00
Gelbėtojai - 112 (108) 18:30 nuTaikdarys 23:00 Androidas 00:45
Gedulo ir vilties, Okupacimatomos LKL čempionato rung„Pasaulių karas“
Įkaitai (5) 01:35 Taikdarys
jos ir genocido minėjimas
tynės 21:00 Androidas 22:50
Superaudra Siatle 00:35 Įkaitai
05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35
(4) 01:25 Drakono vartai. Lėtai
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos „Geriausios nardymo vietos“ 06:00
05:00 Seserys 06:00 Lietuvos bundanti Kinija
Respublikos himnas 06:05 Labas „Pasaulio turgūs. Akas“ 06:20
Respublikos himnas 06:05 Labas
rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:00 05:05 „Pasaulis iš viršaus“ 05:35 rytas, Lietuva 06:30 Žinios 09:05 Programa 06:24 TV parduotuvė
Senis 10:00 Minėjimas, skirtas „Baltoji vergė“ (8) 06:20 Progra- Senis 10:05 Premjera. Štutgar- 06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 06:40
Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir ma 06:24 TV parduotuvė 06:40 to kriminalinė policija 6 10:50 „4 kampai“ 07:10 „Ant bangos“
genocido dienoms atminti 13:15 „Gyvenimo sparnai“ 07:10 „Ant Komisaras Reksas 11:40 Stilius 08:10 „Krepšinio pasaulyje su
Misija Sibiras’17 13:58 Loterija bangos“ 08:10 „Gyvenimo būdas“ 12:40 Klausimėlis 13:05 Klaus- V. Mačiuliu“ 08:40 „Neprijaukinti.
„Keno Loto” 14:00 Žinios 14:15 09:10 „Rojus“ (63) 10:15 „Žmogus kite daktaro 13:58 Loterija „Keno Turkija“ 09:10 „Rojus“ (64) 10:15
Laba diena, Lietuva 16:30 Prem- be praeities“ (14) 11:20 „Merdoko Loto” 14:00 Žinios 14:15 Laba „Žmogus be praeities“ (15) 11:20
jera. Seserys 17:30 Žinios. Spor- paslaptys“ (4/13) 12:25 „Miškinis“ diena, Lietuva 15:00 Žinios 16:30 „Merdoko paslaptys“ (5/1) 12:25
tas. Orai 17:45 2018 FIFA pasaulio (4/37) 13:35 TV parduotuvė 13:50 Premjera. Seserys 17:30 Žinios. „Miškinis“ (4/38) 13:35 TV parduofutbolo čempionatas 20:00 Klausi- „Gluchariovas“ (1/8) 15:00 „Delta“ Sportas. Orai 17:45 2018 FIFA tuvė 13:50 „Gluchariovas“ (1/9)
mėlis 20:25 Loterija „Keno Loto” (1/17) 16:00 Reporteris 16:30 Lie- pasaulio futbolo čempionatas. B 15:00 „Delta“ (1/18) 16:00 Repor20:30 Panorama 20:52 Sportas tuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 grupė. Marokas – Iranas. Tiesiogi- teris 16:27 Orai 16:30 Gyvenimo
20:59 Loterija „Jėga” 21:00 Pa- „Moterų daktaras“ (2/10) 18:00 nė transliacija iš Sankt Peterburgo būdas 17:00 „Moterų daktaras“
ramos koncertas-akcija „Misija Reporteris 18:52 Orai 18:55 Ru- 19:57 Loterija „Keno Loto” 20:00 (2/11) 18:00 Reporteris 18:57 Orai
Sibiras’18” 23:00 Dasleriai. Am- brika „Verslo genas“.” 19:00 „Iššū- Panorama 20:35 Sportas 20:43 19:00 „Iššūkis“ (2/2) 20:00 Reporžini varžovai 00:30 Dokumentinė kis“ (2/1) 20:00 Reporteris 20:30 Loterija „Jėga” 20:45 2018 FIFA teris 20:27 Orai 20:30 Gyvenimo
apybraiža „Mes nugalėjom” 01:00 Lietuva tiesiogiai 20:57 Orai 21:00 pasaulio futbolo čempionatas. būdas 21:00 „Ant bangos“ 22:00
LRT radijo žinios 01:05 Misija Si- „Ant bangos“ 22:00 Reporteris B grupė. Portugalija – Ispanija. Reporteris 22:27 Orai 22:30 „Mišbiras’16. dvi savaitės, trukusios 22:52 Orai 22:55 Rubrika „Verslo Tiesioginė transliacija iš Sočio kinis“ (4/37) 23:30 „Gluchariovas“
vieną poliarinę dieną 02:00 LRT genas“.” 23:00 „Miškinis“ (4/36) 23:00 Fantastiškas penktadienis. (1/9) 00:30 „Delta“ (1/18) 01:30
radijo žinios 02:05 Klauskite dak- 00:00 „Gluchariovas“ (1/8) 01:00 Šnipas, kuris mane mylėjo 01:00 „Neprijaukinti. Norvegija“ 02:00
taro 03:00 LRT radijo žinios 03:05 „Delta“ (1/17) 02:00 „Merdoko LRT radijo žinios 01:05 Štutgarto „Merdoko paslaptys“ (4/13) 02:45
Dokumentinė apybraiža „Mes nu- paslaptys“ (4/12) 02:45 „Žmogus kriminalinė policija 6 01:50 Sme- „Žmogus be praeities“ (10) 03:35
galėjom” 03:30 Teisė žinoti 04:00 be praeities“ (9) 03:35 „Vienišas genų paslaptys 02:00 LRT radijo „Vienišas vilkas“ (16) 04:20 „MerLRT radijo žinios 04:05 Naciona- vilkas“ (15) 04:20 „Merdoko pa- žinios 02:05 Klauskite daktaro doko paslaptys“ (4/13)
03:00 LRT radijo žinios 03:05
linė paieškų tarnyba
slaptys“ (4/12)
Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
03:35 Klausimėlis 04:00 LRT ra- 06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11
07:55 CSI Majamis 08:55 San06:15 Mano gyvenimo šviesa
06:35 Televitrina 06:55 Kobra 11 dijo žinios 04:05 Stilius
dėlių karai 09:25 CSI kriminalistai
(140) 06:40 Mano gyvenimo
07:55 CSI Majamis 08:55 Vienam
10:25 Paskutinis iš vyrų 10:55
šviesa (141) 07:05 Mano gyvenigale kablys 09:25 CSI kriminalis06:15 Mano gyvenimo šviesa Paskutinis iš vyrų 11:20 Kobra 11
mo šviesa (142) 07:30 Neramūs
tai 10:25 Paskutinis iš vyrų 10:55
(143) 07:05 Mano gyvenimo 12:25 Vedęs ir turi vaikų 12:55 Veir triukšmingi (10) 07:55 Volkeris,
Paskutinis iš vyrų 11:20 Kobra 11
šviesa (144) 07:30 Neramūs ir dęs ir turi vaikų 13:25 Rezidentai
Teksaso reindžeris (135) 08:55
12:25 Vedęs ir turi vaikų 13:25
triukšmingi (11) 07:55 Volkeris, 14:00 Rezidentai 14:30 TelevitriRytas su LNK 10:55 KK2 11:25
Rezidentai 14:30 Televitrina 15:00
Teksaso reindžeris (136) 08:55 na 15:00 Juokingiausi Amerikos
Policijos akademija (7) 12:25 GyJuokingiausi Amerikos namų vaizRytas su LNK 10:55 KK2 11:25 namų vaizdeliai 15:25 CSI Majavenimiškos istorijos 13:25 Gyvedeliai 15:25 CSI Majamis 16:25
Policijos akademija (8) 12:25 Gy- mis 16:25 CSI kriminalistai 17:25
nimo daina (10) 14:25 Dvi širdys
CSI kriminalistai 17:25 Kobra 11
venimiškos istorijos 13:25 Gyve- Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų
(864) 14:55 Dvi širdys (865) 15:25
18:25 Vedęs ir turi vaikų 18:55 Venimo daina (11) 14:25 Dvi širdys 18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 ReDvi širdys (866) 15:55 Dvi širdys
dęs ir turi vaikų 19:25 Rezidentai
(868) 14:55 Dvi širdys (869) 15:25 zidentai 20:00 Farai 21:00 Žinios
(867) 16:30 Labas vakaras, Lie19:55 Rezidentai 20:30 Filologyno
Dvi širdys (870) 15:55 Dvi širdys 21:58 Orai 22:00 Ir čia priėjo Poli
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos
berniukai 21:00 Žinios 21:28 Orai
(871) 16:30 Labas vakaras, Lietu- 23:50 Trys įtemptos dienos 01:30
18:30 Žinios 19:25 Sportas 19:28
21:30 Kodas 999 23:50 Pėdsakai
va 17:35 Nuo... Iki... 18:30 Žinios Jokių kliūčių!
Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios
02:20 Imperija
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
našlės (8) 21:00 Tamsoje 21:30
KK2 penktadienis 21:00 SAVAIŽinios 22:24 Sportas 22:28 Orai
TĖS HITAS Pasaulių karas 23:20 06:00 Lietuvos Respublikos him22:30 VAKARO SEANSAS Laukinės atostogos 00:25 Judantis 06:00 Lietuvos Respublikos him- Juodojo ežero paslaptis 01:05 nas 06:05 Džiazo muzikos vakaobjektas (8) 01:20 Bejėgis teisin- nas 06:05 Džiazo muzikos va- Laukinės atostogos
ras. XX tarptautinis džiazo festivagumas 02:55 Alchemija. VDU kar- karas. XX tarptautinis džiazo
lis „Birštonas 2018” 06:50 Auklė
festivalis „Birštonas 2018” 06:50
ta 03:25 RETROSPEKTYVA
Mun 07:05 Tobotai 2 07:25 LaisAuklė Mun 07:05 Tobotai 2 07:30
05:25 Virtuvė 06:10 Televitrina vės vėliavnešiai 07:50 Vienuolynų
Septynios Kauno dienos 07:50 Li06:25 Kempiniukas Plačiakelnis kelias Lietuvoje 08:20 Pažvelk į
nija, spalva, forma 08:20 Lietuva
06:55 Simpsonai 07:25 Simp- profesiją kitaip 08:50 Nuo gamy05:20 Virtuvė 06:10 Televitrina
mūsų lūpose 08:50 Nuo gamyklos
sonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25 klos konvejerio 2 09:15 Labas
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
konvejerio 2 09:15 Labas rytas,
Paskutinis iš Magikianų 08:55 rytas, Lietuva 12:00 DW naujie06:55 Simpsonai 07:25 SimpLietuva 12:00 DW naujienos rusų
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - ma- nos rusų kalba 12:15 LRT studisonai 07:55 Pasmerkti 4 08:25
kalba 12:15 LRT studija Vilniaus
no gyvenimas 11:00 Tai - mano ja Vilniaus knygų mugėje 2018
Paskutinis iš Magikianų 08:55
knygų mugėje 2018 13:00 Klausgyvenimas 12:00 Gyvenimo iš- 13:00 Dokumentinė apybraiža
Meilės sūkuryje 10:00 Tai - mano
kite daktaro 13:55 Anapus čia ir
daigos 12:30 Gyvenimo išdaigos „Mes nugalėjom” 13:30 Stambiu
gyvenimas 12:00 Gyvenimo išdabar 14:45 Didžiosios Visatos
13:00 Pažadėtoji 13:30 Pažadėtoji planu 14:15 2018 FIFA pasaudaigos 12:30 Gyvenimo išdaigos
paslaptys su Morganu Frimanu 4
14:00 Pažadėtoji 14:30 Pažadėtoji lio futbolo čempionato apžvalga
13:00 Pažadėtoji 15:00 Simpso15:30 Auklė Mun 15:40 Tobotai 2
15:00 Simpsonai 15:30 Simpsonai 14:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
nai 15:30 Simpsonai 16:00 TV3
16:05 Nuo gamyklos konvejerio
16:00 TV3 žinios 16:28 TV3 orai čempionatas. A grupė. Egiptas
žinios 16:28 TV3 orai 16:30 TV
2 16:30 Skambantys pasauliai su
16:30 TV Pagalba 18:30 TV3 ži- – Urugvajus. Tiesioginė transliaPagalba 18:30 TV3 žinios 19:22
Nomeda Kazlaus 17:30 Gedulo ir
nios 19:22 TV3 sportas 19:27 TV3 cija iš Jekaterinburgo 17:00 LaTV3 sportas 19:27 TV3 orai 19:30
Vilties diena. Šv. Mišių tiesioginė
orai 19:30 Rio 2 21:20 Naktinis ba diena, Lietuva 18:30 Lietuvos
Paskutinis iš Magikianų 20:00 Gytransliacija iš Vilniaus arkikatedros
pasimatymas 23:10 Apiplėšimas tūkstantmečio vaikai 19:30 Ten,
venimo išdaigos 20:30 Gyvenimo
18:30 Kristina Vasiliauskaitė „StaBeikerio gatvėje 02:50 Naktinis kur namai 3 20:15 ARTi 20:30
išdaigos 21:00 Pasmerkti 4 21:30
bat Mater” 19:00 Dokumentinė
Kultūros teismas 21:15 Europos
pasimatymas 04:25 Kvantikas
TV3 vakaro žinios 22:22 TV3 sporapybraiža „Mes nugalėjom” 19:30
kinas. Premjera. Šešiolika ąžuolų
tas 22:27 TV3 orai 22:30 Kietas
Ten, kur namai 3 20:25 Anapus čia
22:45 Kristupo vasaros festivalis
riešutėlis 2 01:25 Kietas riešutėlis
ir dabar 21:15 Mano tėviškė 21:35 06:15 Viena už visus (125) 06:50
2016. Uždarymo koncertas 23:45
2 03:35 Londono bulvaras
Lietuvos diplomatijos šefas 22:40 Viena už visus (126) 07:25 ProDW naujienos rusų kalba. 00:00
Rūta žalioji 23:45 DW naujienos kurorų patikrinimas (462) 08:35
Dabar pasaulyje
06:15 Viena už visus (123) 06:50 rusų kalba
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, birželio 16 d.

13.40 val.
„Girtas meistras. Pradžių
pradžia“

05:15 Misija Sibiras’17. iš mokyklos suolo į ekspedicijos traukinį 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 13:35 Puaro 15:20 Gamtos inspektoriai 15:43 Loterija „Keno Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios.
Sportas. Orai 17:45 Pramoginė
laida „Editos šou” 18:45 2018 FIFA pasaulio futbolo čempionatas.
C grupė. Peru – Danija. Tiesioginė transliacija iš Saransko 20:57
Loterijos „Keno Loto” ir „Jėga”
21:00 Panorama 21:35 Sportas
21:45 2018 FIFA pasaulio futbolo
čempionatas. D grupė. Kroatija
– Nigerija. Tiesioginė transliacija iš
Kaliningrado 00:00 Koketės 01:30
Šnipas, kuris mane mylėjo 03:35
Pasaulio dokumentika
06:30 Peliukas Stiuartas Litlis (8)
06:55 Neramūs ir triukšmingi (10)
07:20 “Nickelodeon” valanda.
Žuviukai burbuliukai (23) 07:45
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(10) 08:10 Kempiniukas Plačiakelnis (11) 08:35 Tomo ir Džerio
šou (10) 09:00 Saugokis meškinų
(24) 09:15 Saugokis meškinų (25)
09:30 Drakonų kova. Super (19)
09:55 KINO PUSRYČIAI Monstrų namai 11:40 Šnipų vaikučiai
2. Prarastų svajonių sala 13:40
Girtas meistras. Pradžių pradžia
15:50 Policijos akademija 2. Pirmoji užduotis 17:30 Geriau vėliau
negu niekada (3) 18:30 Žinios
19:25 Sportas 19:28 Orai 19:30
SUPERKINAS Kaip prisijaukinti
slibiną 21:25 Bjauri tiesa 23:20
Didingiausias filmas 01:05 Pasaulių karas
05:15 Elementaru 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 Gnomeo ir Džiuljeta 13:05
Beždžionėlė ekstremalė 14:55
Džordžas ir drakonas 16:45 Ekstrasensai tiria 18:30 TV3 žinios
19:20 TV3 sportas 19:22 TV3 orai
19:25 Eurojackpot 19:30 Vakaro
pasakojimai 21:20 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis 23:35 Grėsmingasis aštuonetas 00:50 Prometėjas
03:05 Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis
04:55 Amerikiečiai
06:15 Viena už visus (122) 06:45
Viena už visus (123) 07:15 Viena
už visus (124) 07:45 Viena už vi-

sus (125) 08:15 Viena už visus
(126) 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Brydės 09:30 Apie
žūklę 10:00 Pavariau (15) 10:30
Blogas šuo! (7) 11:30 Laukiniai
maištautojai (2) 12:40 Džekas
Hana kviečia į gamtą (16) 13:10
Džekas Hana kviečia į gamtą
(17) 13:40 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (3) 14:45 Kas žudikas?
(33) 16:00 Detektyvų istorijos (3)
17:00 numatomos LKL čempionato rungtynės 19:30 Muzikinė
kaukė 22:05 MANO HEROJUS
International 00:25 AŠTRUS KINAS Mirties motelis 02:00 Įkaitai
(4) 02:45 Įkaitai (5) 03:25 Muzikinė kaukė
06:00 „Pasaulio turgūs. Tailandas“
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00
Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“
07:55 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Žibutė-Rozalija Preibytė“ 08:30 10 min iki tobulybės
su Jurijumi 08:45 „Skinsiu raudoną rožę“ 09:30 „Vantos lapas“
10:00 PREMJERA 10:30 Gyvenimo būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/3;
1/4) 13:00 „Baltoji vergė“ (11; 12)
15:00 „Tarptautinis MMA turnyras
„King of the Cage Baltic Tour 3“
(2) 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20
„Neišsižadėk“ (4; 5) 18:00 Žinios
18:27 Orai 18:30 „Neišsižadėk“
(5 tęs. 6) 20:00 Žinios 20:22 Orai
20:25 „Svarbiausia - įstatymas“
(11; 12) 22:30 Žinios 22:57 Orai
23:00 „Iššūkis“ (1/3; 1/4) 01:00
„Pražūtingi smaragdai“ (45; 46)
02:40 „Baltoji vergė“ (11; 12) 04:10
„Geriausios nardymo vietos“ 04:30
„Iššūkis“ (1/3; 1/4)
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 Planetos talentai
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 Klastotė 23:50 Ir čia
priėjo Poli 01:05 Klastotė 02:35
Jokių kliūčių!
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Rūta žalioji. Dainuoja Veronika Povilionienė 07:05
Atspindžiai. Paveldo kolekcija
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. 2 d. 11:30 Žmonės,
kurie sukūrė Lietuvą 12:15 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas 15:00 Prisikėlimo ekspresas
– šimtmečio veidai 15:45 2018
FIFA pasaulio futbolo čempionatas
18:00 Euromaxx 18:30 Akistatos
19:20 Akistatos 20:15 Stambiu
planu 21:00 Alytaus miesto gimtadienio didysis koncertas. Dalyvauja Beatrich, „Biplan”, Nojus ir
grupė, Beissoul&Einius. Tiesioginė transliacija iš Alytaus 00:00
Dabar pasaulyje 00:30 LRT OPUS
ORE 01:35 Europos kinas. Šešiolika ąžuolų 03:05 Prokurorai 04:00
Pažvelk į profesiją kitaip
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Birželio 14 d.
KETVIRTADIENIS
Gedulo ir vilties diena
Tarptautinė blogerių diena
Pasaulinė kraujo donoro
diena
Saulė teka 04:42
leidžiasi 21:56
Dienos ilgumas 17.14
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Rufinas, Valerijus, Labvardas,
Almina, Bazilijus, Digna
Tinkamas laikas sėti:
agurkus, porus, krapus, garstyčias, pankolius, kalendras,
kopūstus (žiedinius, ropinius,
smidrus), salierus, gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Palangą savaitei
0096514 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei
0290668 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

Lošimo Nr. 1157
Data: 2018-06-10

0386622 Pretendentas į 120
000 Eur

69 05 22 66 10 01 31 24 74 53
47 41 51 38 60 04 46 57 75 14
26 62 28 50 02 20 19 07 65 16
27 67 39 43 33 17 21 45

036*380 Sodininko rinkinys
FISKARS

004*710 Siurblys - robotas
POLARIS

041*106 Sodininko rinkinys
FISKARS

5 dalykai, kurių nežinojote apie sultis
Vieni sultimis
mėgaujasi nuolatos ir
be jų neįsivaizduoja
savo subalansuotos
mitybos, kiti jas
skanauja tik retomis
progomis. Dietologė
pataria, ką reikėtų
žinoti apie jų vartojimą.

1. 100 proc. sultyse
išlieka nemažai vitami039*793 Telefonas SAMnų ir mineralinių meSUNG GALAXY J3
VISA LENTELĖ
džiagų.
23 59 54 48 36 70 09 29 03
PROGNOZĖ: Aukso puode –
Nors vaisiai ir daržovės
73 25 06 55 44
570 000 Eur
turėtų bent 5 kartus per
LAIMĖJIMAI (laimėtojų)
dieną vyrauti mūsų racione, sulčių nereikėtų nuver6125.00€ 3
tinti. Ne tik vaisiuose, bet
20.50€ 537
ir 100 proc. sultyse, randa1.50€
12113
me gausybę vitaminų bei
1.50€
14585
Lošimo Nr. 649
mineralinių medžiagų. PaData: 2018-06-10
vyzdžiui, vienoje „Cido“
PAPILDOMI PRIZAI
pomidorų sulčių stiklinė0321818 Automobilinis šal- Tel. 1634
dytuvas MOBICOOL
Automobilį “Audi Q2” laimėjo: je (250 ml) yra 14 proc.
kalio, 8 proc. magnio, 5
0202813 Automobilinis šal- 649-0017038
Birželio 15 d.
dytuvas MOBICOOL
proc. fosforo dienos nor200
Eur
649-0022*32
PENKTADIENIS
043*292
Automobilinis
šalmos. Morkų sultyse gauAlytaus miesto diena
Sekančio tiražo prizas:
Okupacijos ir genocido diena dytuvas MOBICOOL
su kalio ir kitų mineralinių
Pasaulinė kovos prieš blogą 0164655 Automobilinis šal- 5x1000€ ir 50x300€
medžiagų.
elgesį su pagyvenusiais žmodytuvas
MOBICOOL
2. 100 proc. sultyse
nėmis diena
Saulė teka 04:42
0214286 Automobilinis šal– jokių konservantų ir
leidžiasi 21:57
dytuvas MOBICOOL
pridėtinio cukraus.
Dienos ilgumas 17.15
Lošimo Nr. 280
0306600 Automobilinis šalJaunatis (2 mėnulio diena)
Parduotuvėje rinkdaData: 2018-06-08
Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargai- dytuvas MOBICOOL
miesi
sultis sudvejojate
lė, Krescencija
0453885 Automobilis “AUDI
jų
sudėtimi
bei spėliojate,
Tinkamas laikas sėti:
SKAIČIAI
agurkus, porus, krapus, gars- Q2”
ar
100
proc.
sultyse tikrai
05, 13, 22, 36, 39 + 09, 10
tyčias, pankolius, kalendras, 030*503 Dviratis AZIMUT
nėra konservantų? Užrakopūstus (žiedinius, ropinius,
šas ant pakuotės „100 %
smidrus), gėles (iš sėklų dai- 02**084 Išmanioji apyrankė LAIMĖJIMAI
BLAUPUNKT
ginamas).
5 + 2 - 90000000.00€ 0
sultys“ nurodo, kad gamiSode, darže:
020*193 Kabantis krėslas 5 + 1 - 4673083.20€ 0
nyje yra vaisių, uogų arba
tinkamas laikas pjauti žolę,
- KAMUOLYS
laistyti, netinkamas laikas
daržovių sulčių be jokių
5 - 96190.80€
0
kaupti vaisius.
010*195 Kavos aparatas
priedų – nėra konservan4 + 2 - 4683.40€
0
DELONGHI
tų, dažiklių, kitų spalvą ar
Birželio 16 d.
4 + 1 - 212.60€
1
033*548 Kepsninė MUSŠEŠTADIENIS
konsistenciją keičiančių
4 - 78.70€		
5
TANG
Saulė teka 04:41
medžiagų. Tokias medžialeidžiasi 21:57
11
044*834 Kepsninė MUS- 3 + 2 - 74.60€
Dienos ilgumas 17.16
gas ES direktyva griežtai
TANG
2 + 2 - 27.40€
97
Jaunatis (3 mėnulio diena)
draudžia dėti į 100 proc.
Benas, Julita, Tolminas, Jūra
010*474 Kuponas degalams 3 + 1 - 18.10€
167
sultis. Jų sudėtyje nėra ir
Tinkamas laikas sėti:
(30 Eur)
3 - 12.60€		
330
netinkamas laikas sėti.
pridėtinio cukraus bei kitų
025*124 Kuponas degalams 1 + 2 - 12.60€
Sode, darže:
547
saldiklių. Rasite tik natūratinkamas laikas naikinti piktžo- (30 Eur)
2106
lų vaisiuose esantį cukrų.
les, rinkti ir šaldyti vaisius, ne- 043*550 Kuponas kelionei 2 + 1 - 8.40€
tinkamas laikas tręšti.
Nereikėtų baimintis,
(300 Eur)
PROGNOZĖ: 90 000 000 Eur
kad
100 proc. sultys ilgai
Birželi 17 d.
045*762 Pakvietimas į TV
SEKMADIENIS
išsilaiko
ne tik stiklinėse,
studiją
Pasaulinė kovos su dykumų
plitimu ir sausromis diena
Islandijos nepriklausomybės
diena
Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:58
Dienos ilgumas 17.17
Jaunatis (4 mėnulio diena)
Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas, Laura
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas naikinti piktžoles, rinkti ir šaldyti vaisius, netinkamas laikas tręšti.

011*944 Pakvietimas į TV
studiją
026*204 Pakvietimas į TV
studiją
004*068 Pakvietimas į TV
studiją
024*395 P a s p i r t u k a s
KETTLER
0114557 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei
0361977 Porinis kelialapis į
Palangą savaitei

plastikinėse, bet ir kartoninėse pakuotėse, nes tai
lemia gamybos procese
atliekama pasterizacija bei
pakuotės sandarumas.
3. Skirtingos spalvos
sultyse – skirtingų vitaminų įvairovė.
Kalbant apie vaisius ir
daržoves yra viena taisyklė – kuo ryškesnė produkto spalva, tuo jame
daugiau naudingų medžiagų. Atitinkamai yra
ir su 100 proc. sultimis.
Štai mėlynos ir purpurinės spalvos daržovėse ar
vaisiuose (baklažanuose,
burokėliuose, mėlynėse,
vynuogėse) gausu mūsų
akims, dėmesiui ir atminčiai reikalingų mineralinių
medžiagų bei vitaminų,
tokių kaip beta karotino,
B grupės vitaminų bei vitaminų C, E, A, fenolių
antocianų. Kiek mažesnis šių medžiagų
kiekis aptinkamas
ir sultyse, tad norėdami gauti organizmui reikalingų
medžiagų bei vitaminų iš daržovių
ar vaisių ne sezono metu,
galite vieną jų porciją per
dieną pakeisti atitinkamomis sultimis. Vartokite kuo
įvairesnes 100 proc. sulčių
rūšis, kadangi kiekvienoje
iš jų yra skirtingų vitaminų
bei mineralinių medžiagų,
nevienodas ir jų kiekis.
Įvairovė – labai svarbi jūsų mityboje.
4. Sultys – ne gėrimas.
Daugelis sultis laiko gėrimu ir priskiria per dieną
išgeriamiems skysčiams.
Iš tiesų, tai yra maistas
ir turėtų būti vartojamas
saikingai kaip užkandis ar

desertas dienos metu. Taip
yra todėl, kad jų sudėtyje
gausu organizmui naudingų medžiagų, kurių aptinkama ir kituose maisto
produktuose, pavyzdžiui,
ryžiuose ar varškėje. Rekomenduojama per dieną
išgerti vieną stiklinę sulčių
lėtai gurkšnojant, kad jose
esančios naudingos medžiagos būtų geriau pasisavinamos.
5. Sultys išgertos valgant, netrikdo virškinimo.
Gydytoja dietologė Daiva Pipiraitė pataria vandenį, sultis bei kitus gėrimus
gerti tuomet, kai jaučiate
troškulį. Žinoma, pagrindinis skysčių šaltinis turėtų išlikti vanduo. Gėrimus
galima vartoti tiek prieš
valgį, tiek valgio metu,
tiek po jo. Gajus mitas, jog
skysčiai suvartoti valgio
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metu sutrikdo virškinimą,
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tačiau tai netiesa. Jos teigimu, gėrimus atitolinti nuo
BIRŽELIO P I R M A D I E N I S
valgio reikia tik sergant
tam tikromis virškinimo
ligomis arba po kai kurių
virškinimo organų operacijų, gydytojui rekomenKLAIPĖDA
VILNIUS
+13 +25
+18 +26
davus. Taip pat vaikams,
besiskundžiantiems prastu
apetitu, prieš valgį nerei- BIRŽELIO A N T R A D I E N I S
kėtų gerti sulčių, nes energinės medžiagos esančios
jose tik sumažins apetitą.
Kadangi 100 proc. sulKLAIPĖDA
VILNIUS
tis vertiname labiau kaip
+16 +27
+13 +23
maistą, negu kaip skystį,
jas galima gerti vietoje užVANDENS TEMPERATŪRA
kandžio. CIDO 
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+22 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+21 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

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

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

0106283 Porinis kelialapis į
Birželio 18 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 04:41
Sudoku
leidžiasi 21:58
Įrašykite skaiDienos ilgumas 17.17
tmenis nuo 1
Jaunatis (5 mėnulio diena)
iki 9 taip, kad
Marcelinas, Morkus, Ginbutas,
skaitmenys
Vaiva, Arnulfas, Marina
Tinkamas laikas sėti:
nesikartotų
krapus, garstyčias, pankolius,
eilutėse, stulkalendras, salierus, salotas,
peliuose bei
špinatus, lapinius burokėlius,
paryškintuogėles (iš sėklų daiginamas).
se 9 langelių
Sode, darže:
tinkamas laikas sodo darbams,
(3×3) kvadranetinkamas laikas kaupti ir
tuose.
konservuoti vaisius.

ORAI

BIRŽELIO

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

(šio numerio atsakymai)

Birželio 13 d.
TREČIADIENIS
Šv. Antanas, Šienapjūtė
Saulė teka 04:42
leidžiasi 21:55
Dienos ilgumas 17.13
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Antanas, Kunotas, Skalvė,
Akvilina
Tinkamas laikas sėti:
salierus.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
40

KAUNE

nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
13000 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
5990 nSv/val.

nSv/val.

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

