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Prienuose 
įrenginėjamos naujos 
konteinerinės atliekų 
aikštelės

SKAITYKITE 4 p.

Įsigaliojo svarbūs 
pasikeitimai 
nederlingų žemių 
žemėlapyje

SKAITYKITE  5 p.

REKLAMA
NUKelta Į 2 p. 

Darbai kalba patys už save

NEMUNO KRAŠTO LAIKRAŠTIS

Birštono meno 
mokykla turi kuo 
džiaugtis

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2018 m.!
prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!

Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

SKAITYKITE 8 p.

NUKelta Į 2 p. 

Mes – Visatos 
dalis

SKAITYKITE 7 p.

SKAITYKITE 8 p.

„Birštono 
taurė“ atiteko 
kauniečiams

Laima
DUOBLIENĖ

Birželio 8–11 d. Prienuose 
vyko Jaunimo meninių 
ir profesinių įgūdžių 
tobulinimo stovykla, 
kurią organizavo Kauno 
kolegijos J. Vienožinskio 
menų fakultetas, VšĮ 
„Meninė drožyba“ ir 
Paprienės bendruomenė.

Per devynerius metus 
restauruota per 250 

darbų
Stovyklos metu Kauno ko-

legijos J. Vienožinskio menų 
fakulteto studentai kartu su 
„Meninės drožybos“ meis-
trais, vadovaujami Algiman-
to Sakalausko, atliko daug 
darbų. Buvo atnaujinti me-
diniai mažosios architektū-
ros objektai prie Balbieriškio 
pirminės sveikatos priežiūros 
centro, savivaldybės prašymu 
– Mačiūnų ir Lepelionių pilia-
kalnių žymekliai, restauruotas 
centrinis kryžius Prienų rajo-
no ir Birštono miesto civili-
nėse kapinėse (Ivoniškių k.), 
kuriami koplytstulpiai krašto 
partizanų atminimui. 

Bene labiausiai studentų 

darbais džiaugiasi Paprienės 
bendruomenė, kurios spor-
to ir laisvalaikio erdvę pa-
puošė penki nauji suoliukai. 
Studentai taip pat atnaujino 
sūpynes. 

Kauno kolegijos J. Vieno-
žinskio menų fakulteto Dai-
lės kūrinių konservavimo ir 
restauravimo specialybės stu-
dentai į Prienus pirmą kartą at-
vyko prieš devynerius metus. 
Pirmosios stovyklos turėjo 
įvairius pavadinimus, tačiau 
pastaraisiais metais vadinama 
paprastai ir aiškiai –Jaunimo 
kūrybinių, profesinių įgūdžių 
tobulinimo stovykla.

Per devynerius metus res-
tauruotų darbų sąrašas labai 

Ašmintos seniūnijoje – nuotaikinga 
Vasaros šventė

SKAITYKITE 3 p.

prie „Versmės“ 
ištakų

Laima
DUOBLIENĖ

 Ašmintos parke buvo 
surengta seniūnijos vasaros 

šventė „Kai tėviškės laukai 
sumirga“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-
mečiui. 

Juk kai aplink – drugeliais 
atplasnojusi žaliuoja ir žydi va-

sara, puikus laikas pailsėti nuo 
darbų, susiburti ir pasidžiaugti 
vieniems kitais. 

Šventės dalyvius sveikino 
Prienų rajono savivaldybės 
meras Alvydas Vaicekauskas, 
Seimo nario Andriaus Palio-

ES parama maisto produktais ir 
higienos prekėmis prienų mieste
ES parama maisto 
produktais ir higienos 
prekėmis Prienų mieste 
bus teikiama nuo 2018 m. 
birželio 18 d. iki  birželio 
29 d., pirmadieniais, 
antradieniais, 
trečiadieniais, 
ketvirtadieniais, 
penktadieniais  nuo 11.00 
iki 14.00 val. 

Maisto produktus kviečia-
me atsiimti adresu: Kęstučio 
g. 63, Prienai (buvusi Prienų 
specialioji mokykla). Prašo-
me turėti asmens tapatybę pa-
tvirtinantį dokumentą.

Vienam labiausiai nepa-

siturinčiam asmeniui skirtas 
maisto produktų kiekis:

Makaronai (1 vnt.); Grikiai 
(1 vnt.); Žuvies konservai (3 
vnt.); Konservuotų daržovių 
sriuba (1 vnt.); Greito pa-
ruošimo avižų košė (1 vnt.); 
Avižiniai sausainiai (1 vnt.); 
Konservuotos pupelės (1 
vnt.); Miltai (2 vnt.); Cukrus 
(1 vnt.). 

Higienos prekių  kiekis:
Šampūnas (1 vnt.); Muilas 

(1 vnt.); Skalbimo priemonė 
(1 vnt.); Dantų pasta (1 vnt.); 
Dantų šepetėlis (1 vnt.).

SAVIVALDYBĖS inf. 

Kiek daug jėgos, švelnumo ir gerumo sutelpa Jūsų širdy.  
Kiek daug gerų darbų nudirbo Jūsų rankos... 

Kiek daug naktų skaičiavo Jūsų mintys ir  
dejavo tik viena širdis. 

Tebūna Jūsų vardas, Jūsų darbas šventas,  
Tebūna Jūsų dienos ilgos ir džiaugsmingos, o laikas tekartoja: 

Nepalūžkit, nepravirkit, gyvenkit dar ilgai ilgai mūsų visų  
džiaugsmui ir laimei.... 

75 metų gimtadienio proga 

Antaną
SENAVAITĮ,

gyvenantį Klebiškio k., Šilavoto sen., Prienų r. ,
sveikina 

žmona, dukros Danguolė su vyru Egidijumi, Onutė su Giedriu-
mi, sūnūs Antanas, Tomas su žmona Vida, Gintaras su žmona Zita, 
anūkai Melita, Lukas, Dovydas, Vaida, Kristina su vyru Povilu ir 

proanūkė Jonytė.

Miškų gaisringumas 
miškų urėdijų veiklos 
teritorijose:: 
prienų krašto 
miškuose išlieka 
aukščiausias gaisro 
pavojus
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Kauno technologijos universiteto (KTU) taryba kandidatais 
dalyvauti atviruose rektoriaus rinkimuose patvirtino visus 11 
paraiškas pateikusių pretendentų, tarp jų - ir pretendentų 
iš JAV bei Nigerijos paraiškas. Kandidatai KTU ateities vizijas 
universiteto bendruomenei gyvai pristatys atvirame tarybos 
posėdyje birželio 29 dieną.

  prancūzijos koncerno „Veolia“ valdoma šilumos tiekimo 
įmonė „Litesko“ Alytaus miestui turi grąžinti šilumos ūkį 
ir daugiau nei 14,8 mln. eurų vertės turtą, tačiau 25 mln. 
eurų vertės biomasės jėgainė lieka įmonės rankose, nutarė 
teismas. Jis nusprendė, kad Alytaus savivaldybė su „Litesko“ 
buvo neteisėtai pratęsę šilumos ūkio nuomos sutartį.

Konkurencijos taryba buvo teisi, verslininko Tautvydo 
Barščio valdomai bendrovei „Kauno grūdai“ skirdama 947,7 
tūkst. eurų baudą už jau bankrutavusio ir likviduojamo 
Vievio paukštyno įsigijimą 2011 metais be tarybos leidimo, 
paskelbė teismas. Jis nustatė, kad „Kauno grūdai“ per 
statytinius 2011 m. įgijo apie 51 proc. Vievio paukštyno akcijų.

atKelta IŠ 1 p.

atKelta IŠ 1 p.

ilgas, jame – daugiau nei 250 
objektų, dauguma Prienų ra-
jone. 

Paprienės sporto ir 
laisvalaikio erdvėje– 

nauji suoliukai
Stovyklos uždarymas pra-

sidėjo atnaujintoje Paprienės 
sporto ir laisvalaikio erdvėje. 
Susirinko ne tik studentai ir 
medžio skulptoriai bei gau-
sus bendruomenės narių bū-
rys. Pasveikinti ir pasidžiaugti 
gražaus bendradarbiavimo re-
zultatu atvyko Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, Prienų KLC 
folkloro ansamblio „Gija“ 
dainininkės, būrys svečių iš 
kitos Nemuno pusės. 

VšĮ „Meninė drožyba“ va-
dovas Algimantas Sakalaus-
kas dėkojo studentams ir pa-
brėžė, kad jie pirmą kartą per 
visą bendradarbiavimo istori-
ją tapo ir kūrėjais – sukūrė ir 
gamino suoliukus. 

Paprienės bendruomenės 
pirmininkė Jūratė Zailskienė 
dėkojo visiems, kurie prisi-
dėjo, kad jų svajonės išsipil-
dytų – dar labiau pagražėtų 
sportui ir laisvalaikiui skirta 
erdvė. Ypatingai didelį AČIŪ 
ji tarė „smogiamajai jėgai“ – 
Paprienės bendruomenės vy-
rukams, kurie atvežė ir įkasė 
akmenis, padėjo pastatyti suo-
liukus bei atliko dar daug ki-
tokių darbų. 

Kauno kolegijos J. Vieno-
žinskio menų fakulteto stu-
dentams ir studijų programos 
meistrui, asistentui Aurelijui 
Blažinauskiui gražių žodžių, 
padėkų ir dovanų negailėjo 
organizatoriai – VšĮ „Meni-
nė drožyba“ ir Paprienės ben-
druomenė. 

Paprienės bendruomenė 

Darbai kalba patys už save
marškinėliais apdovanojo ir į 
tikruosius bendruomenės na-
rius įtraukė stovyklos vadovą 
A. Sakalauską ir kuratorę Zitą 
Kuzminskienę. 

Aktyvia Paprienės ben-
druomene ir kūrybingais me-
džio skulptoriais džiaugėsi 
ir didžiavosi meras Alvydas 
Vaicekauskas, kurio teigimu, 
pagražėjusi erdvė bus patrau-
klesnė ne tik Paprienės, bet ir 
Prienų gyventojams. Jis įtei-
kė padėkas Kauno kolegijos 
Justino Vienožinskio menų 
fakulteto dekanei, dr. Sigitai 
Saulėnienei bei Dailės kūrinių 
restauravimo ir konservavi-
mo katedros vedėjui Bangu-
čiui Prapuoleniui, Paprienės 
bendruomenei, VšĮ „Meninė 
drožyba“ kolektyvui ir šios 
stovyklos kuratorei Zitai Kuz-
minskienei. 

Padėkota ir dideliam bū-
riui rėmėjų ir partnerių: UAB 
„Ginalas“, Prienų rajono savi-
valdybei, Prienų KLC, Prienų 
butų ūkiui ir kt. Ypatingos pa-
garbos nusipelnė Jonas Ragi-
nis, kurio iniciatyva ir pastan-
gomis buvo pradėti kurti žy-
mekliai, nurodantys partizanų 
palaidojimo vietas. 

Naujų bendrų darbų 
dar bus!

„Čia jaučiame jaukumą ir 
šilumą, kuri „užkuria“ ir „pa-
krauna“ studentus, o aš čia jau 
atvažiuoju kaip į namus“, – už 
praktines ir teorines pamokas, 
dalijimąsi patirtimi, už nuošir-
dų rūpestį, pagalbą organiza-
toriams dėkojo dėstytojas B. 
Prapuolenis. 

Jam pritarė ir studentai, ku-
rie ne tik dirbo, bet rado laiko 
aplankyti ir Justino Marcin-
kevičiaus tėviškę, Pociūnų 
aerodromą, aviatorių Rolan-
dą Kalinauską. Ir, kaip pa-

tys pasakojo, su malonumu 
atvažiuos ir į kitą praktiką, ir 
šiaip užsuks į Prienus su arti-
maisiais bei parodys darbus, 
prie kurių atgimimo ar gimi-
mo prisidėjo ir jie. 

Belieka viltis, kad bus dar 
daug naujų bendrų darbų. 

„Apsėdėjus“ naujuosius 
suoliukus, kartu su „Gija“ 
padainavus smagių lietuvių 
liaudies dainų, šventė persi-
kėlė į VšĮ „Meninė drožyba“ 
teritoriją. Čia „sukosi“ keli 
tūkstančiai nuotraukų, pri-
menančių smagias stovyklos 
akimirkas, liepsnojo laužas, 
prie kurio jau paskutinį stovy-
klos vakarą būrėsi studentai ir 
stovyklos organizatoriai, taip 
pat buvo atidaryta Kauno ko-
legijos Justino Vienožinskio 
menų fakulteto Dailės kūri-
nių restauravimo ir konser-
vavimo katedros vedėjo Ban-
gučio Prapuolenio akvarelės 
darbų paroda. 

Atidaryta akvarelės 
darbų paroda 

Bangutis Prapuolenis, be 

pagrindinės veiklos – medžio 
meninio apdirbimo ir restau-
ravimo, užsiima tapyba ir 
daugiausiai kuria akvarelės 
technika. 

Visi VšĮ „Meninė drožyba“ 
patalpose eksponuojami dar-
bai sukurti per kelerius pasta-
ruosius metus pleneruose, vy-
kusiuose ne tik Lietuvoje, bet 
ir Latvijoje, panaudojant skir-
tingas (ir klasikines, ir paties 
atrastas) akvarelės tapybos 
technikas. Dauguma kūrinių 
– peizažai, bet, anot autoriaus, 
ne „nuotraukos“, o atspindin-
tys to momento nuotaiką.   

„Dažniausiai tapau, kai no-
riu pailsėti nuo restauravimo 
darbų. Tuo metu man yra la-
bai gera, tapydamas aš atsi-
palaiduoju. Tai yra daugiau 
žaidimas su savimi, nes nie-
kada negalvoju, ar mano kū-
riniai kam nors patiks, ar ne“, 
– pristatydamas savo kūrinius 
kalbėjo B. Prapuolenis.

Tapytojas pažadėjo, kad jis 
tikrai dar sugrįš į Prienus ne 
tik kaip studentų vadovas, bet 
ir su naujausių darbų paroda. 

Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakulteto Studijų programos 
meistras, asistentas A. Blažinauskis ir Kauno kolegijos J. Vienožinskio 
menų fakulteto Dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo katedros 

vedėjas B. Prapuolenis.

Stovyklos organizatoriai Paprienės bendruomenės pirmininkė J. 
Zailskienė ir VšĮ „Meninė drožyba“ vadovas A. Sakalauskas. 

nio padėjėja Rasa Juočiūnie-
nė, Prienų KLC direktorė Vir-
ginija Naudžiūtė ir Ašmintos 
seniūnė Vida Vitkauskienė. 
Meras linkėjo, kad Ašmin-
tos krašto žmonės nepritrūktų 
kūrybinių sumanymų, toliau 
puoselėtų savo kraštą ir tęs-
tų tradicijas, nepritrūktų ini-
ciatyvų ir gražių sumanymų. 
Šventės metu buvo ne tik per-
duoti Seimo nario A. Palionio 
nuoširdžiausi linkėjimai, bet 
ir įteiktos padėkos Ašmintos 
laisvalaikio salės renginių or-
ganizatorei Rimai Vilkienei, 
kaimo bendruomenės „Ošven-
čia“ pirmininkei Rasai Vaitaus-
kaitei, Ašmintos seniūnei Vidai 
Vitkauskienei. 

Nuotaikingą programą 
šventės dalyviams padova-
nojo „Ąžuolo“ progimnazijos 
Ašmintos skyriaus mokiniai 
(mokyt. R. Vaitauskaitė, R. 
Margelevičiūtė, R. Žibienė), 
Ašmintos laisvalaikio salės 
moterų ansamblis (vad. R. Vil-
kienė) ir Prienų KLC ansam-
blis „Aksomas“. 

Šventėje buvo pasidžiaugta 
ir padėkota garbaus amžiaus 
Ašmintos krašto žmonėmis, 
kurie kartu su Lietuva daugelį 
dešimtmečių ėjo tuo pačiu ke-
liu, džiugindami ir garsindami 
savo kraštą gerais darbais, gy-
venimo išmintimi, asmenine 
patirtimi, išaugintais vaikais ir 
anūkais. Tai Mykolas Blaže-
vičius, Albina Langienė, Si-
gitas Kedys, Anastazija Ben-
dinskienė, Albinas Šukevičius, 
Aleksandra Kemežienė, Ona 
Zdanienė, Algis Griška, Jani-
na Diškevičienė, Juozas Men-
kauskas. 

Šie metai – ne tik Lietuvos 
100-asis gimtadienis. Ašmin-
tos mokykla taip pat švenčia 
95-ąjį gimtadienį. Mokyklos, 
kaip ir Lietuvos, istorija suside-
da iš mažesnių istorijų, kurias 

Ašmintos seniūnijoje – 
nuotaikinga Vasaros šventė

rašė ir teberašo buvę ir dabarti-
niai Ašmintos mokyklos moki-
niai bei mokytojai. Mokyklos 
istorija atsispindėjo ir stende, 
kuriame nuotraukos priminė 
mokyklos pradžią ir pasakojo 
apie nūdieną. Vasaros šventėje 
buvo pasveikinti buvę ir esami 
mokiniai, pagerbti šioje mo-
kykloje dirbę ir dabar dirban-
tys mokytojai, kurie stengiasi, 
kad mokykla būtų ne tik žinių 
šventovė, bet ir visų ašmintiš-
kių namai, į kuriuos visada ge-
ra sugrįžti. 

„Kai šventėme mokyklos 
75-erių metų jubiliejų, ir dva-
ras buvo prastesnis, ir pievelę 
dalgiais šienavome...  Iki šiol 
prisimenu ne tik kartu dirbu-
sius mokytojus, bet ir aptarnau-
jantį personalą. Šiandien dėko-
ju mokytojoms Rasai ir Ritai, 
kurios laiko visus dvaro kam-
pus ir turiu vilties, kad vaikų 
klegesys mokykloje nenutils“, 
– kalbėjo daug metų direkto-
riaus pareigas šioje mokykloje 
ėjęs Jonas Mikelionis. 

Šventėje buvo pasidžiaugta 
ir seniūnijos daugiavaikėmis 
šeimomis, kuriose klega tre-
jeto ar daugiau vaikų balsai: 
Rūtos ir Rimanto Kurapkų, 
Rasos ir Egidijaus Krumpalcų, 
Izoldos ir Vyto Aidukų, Dalės 
ir Mindaugo Nickų, Lauros ir 
Modesto Sakalauskų, Redos ir 
Sauliaus Čepkevičių. 

Padėkota ir gražiausiai be-
sitvarkančių sodybų šeimi-
ninkams: Marijai ir Igoriui 
Škatovams, Danutei ir Arūnui 
Rusevičiams, Linui Šalčiui, 
Aldonai Matusevičiūtei, Al-
giui Andriukevičiui. Už pa-
galbą organizuojant šventes ir 
kitus renginius nuoširdus ačiū 
tartas Arūnui Simui ir Danutei 
Jonykienei. 

Vėliau ašmintiškiams kon-
certavo Kauno rajono kai-
mo kapela „Smilga“, grupė 
„E.G.O.“. 
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Šiaurės ir pietų Korėjų aukšto rango kariškiai ketvirtadienį 
pradėjo retas derybas dėl priemonių, turinčių sumažinti 
įtampą abipus smarkiai įtvirtintos sienos. Tikėtina, kad 
Šiaurės Korėjos pareigūnai sieks tvirtų Seulo patikinimų, 
kad pietų Korėja neberengs bendrų karinių pratybų su 
Jungtinėmis Valstijomis.

  Federalinio rezervo sistema (FRS) birželio 12–13 dienomis 
vykusiame posėdyje nusprendė padidinti bazinę 
palūkanų normą 25 baziniais punktais iki 1,75–2 procentų. 
JAV centrinio banko vadovai taip pat padidino JAV ūkio 
augimo šiais metais prognozę.

JAV prekybos departamentas antradienį paskelbė, 
jog Ispanijos eksportuojamoms alyvuogėms nustatys 
papildomus muitus, nes jos, Vašingtono nuomone, yra 
subsidijuojamos ir parduodamos už mažesnę negu jų tikroji 
vertė kainą.

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar domitės 
astronomija, 
dangaus 
kūnais? 

Prenumeruokite 
Nemuno krašto laikraštį 

„Naujasis Gėlupis“ 
2018 m.!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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Ramunė Hermann

Žvaigždėmis, dangaus 
kūnais mokyklos laikais la-
bai domėjausi – su drauge, 
kurios mama buvo astro-
nomijos mokytoja, dažnai 
dangų per teleskopą stebė-
davome. Tais laikais net ir 
„savo“ žvaigždę turėjome. 
Laiko tėkmė ir gyvenimo 
rūpesčiai išstūmė iš atmin-
ties kai kurių dangaus kūnų 
pavadinimus. Bet ir dabar 
dažnai pakeliu akis į dan-
gų, ypač vakare prie laužo 
sėdėdama, ir pirmiausia pa-
sidžiaugiu, kad mūsų arti-
mieji dar neišvyko gyventi 
į kitas planetas – aplankyti 
negalėtume. Mano svajonė 
nuo jaunystės – nuskristi į 
kitą planetą, kad ir į Mėnu-
lį. Įtariu, kad neišsipildys... 
Belieka nuo žemės į dangų 
žiūrėti. 

Irena Stoškuvienė

Į dangų pasižiūrėdavau ir 
jaunystėje, pasižiūriu ir da-
bar – ypač gražu, kai antro-
je vasaros pusėje žvaigždės 
krenta. Bet išsamiau nesi-
domiu nei astronomija, nei 
dangaus kūnais, mažai ką 
žinau. 

Kęstutis Grigonis

Domiuosi – nuo bendro 
išsilavinimo iki šiek tiek gi-
liau. Giliau dėl to, kad galė-
čiau atsakyti į mane domi-
nančius klausimus, pavyz-
džiui, koks atitikmuo galėtų 
būti tarp manęs ir žvaigž-
džių, kodėl žmonės vakare 
ar naktį pasižiūri į dangų. 
Mano šuva į dangų nežiūri, 
galvą aukštyn pakelia ne-
bent praskrendantį paukštį 
išgirdęs, o žmogus domisi, 
žiūri. Ir aš turbūt atradau vie-
ną principą, kuris man šituos 
dalykus paaiškina: žmogus 
yra koncentruotas objektas, 
kuriame sukaupta visko la-
bai daug, o žvaigždė taip pat 
yra koncentruotas objektas, 
kuriame visko sukaupta la-
bai labai daug. 

Vida Petrulionienė

Dangus man pirmiausia 
– jaunystė, kai sėdėdavo-
me po žvaigždėtu dangumi 
ir romantiškai žiūrėdavome 
į dangų. Žinojome, Aušri-
nė patekėjo – laikas namo. 
Dabar jau retai akis į dangų 
pakeliu, nedaug žvaigždynų 
pažįstu. Ir į mėnulį (pilnatis 
– nepilnatis) nekreipiu dė-
mesio ką nors sodindama 
ar dirbdama. 

Janina Radzevičienė 

Domiuosi truputį. Man 
ypač patinka Rytinė žvaigž-
dė (Aušrinė). Aš esu pats ti-
kriausias vyturys – keliuosi 
labai anksti ir kas rytą, jei 
dangus giedras, „pasisvei-
kinu“ su Aušrine. Šis įpro-
tis, matyt, dar nuo močiu-
tės likęs, kuri sakydavo, jei 
kasdien pamatysi Rytinę 
ir Vakarinę žvaigždes, tau 
gyvenime visuomet seksis. 
Dar stebiu ir mėnulio fazes 
– viską sodinu, atsižvelgda-
ma į patarimus. 

mantvydas
pREKEVIČIUs

Dangus nuo pat žmogaus 
atsiradimo akimirkos jį ir 
baugino, ir viliojo. Būtent 
nuo dangaus skliaute 
vykstančių procesų 
priklausė žmonijos 
egzistencija. Ji nuo šių 
procesų priklauso ir 
šiandien.

Nuo pat pirmos akimirkos 
žmogus matė dienos dangų, 
su jame tviskančia ir jį šil-
dančia Saule. Matė ir nakties 
dangų, kurį dažnai papuoš-
davo Mėnulis. Nakties dan-
gaus skliautas nuolat tviskė-
davo ir miriadais baltų taš-
kelių – žvaigždžių. Reikia 
pripažinti, jog pirmaisiais as-
tronomais tapo ne tik žyniai, 
šamanai, bet ir žemdirbiai, 
medžiotojai, keliautojai. Bū-
tent danguje judanti Saulė bei 
naktimis teisingą kryptį paro-
dančios žvaigždės tapo viena 
didžiausių žmonijos evoliuci-
jos atramų. Netgi šiandien so-
duose, daržuose, ūkiuose yra 
dirbama pagal tame pačiame 
danguje šviečiančio Mėnulio 
kalendorių. 

O ką jau kalbėti apie puikiai 
žinomą faktą – Mėnulio suke-
liamus potvynius. Ką kalbėti 
apie tai, kad ir dabar pažįsta-
me bent vieną žmogų (o gal ir 
patys tokie esame), labai pri-
klausomą nuo Mėnulio pilna-
ties – tik vienos iš keturių šio 
dangaus kūno fazių. 

Labai dažnai nuleidę gal-
vas rūpinamės tik žemiškais 
rūpesčiais, darbais, nuolat 
paburbėdami, jog dangus ir 
jo kūnai mums nerūpi, nes 
nuosavi namai – svarbesni. 
Tačiau Visata ir yra mūsų na-
mai. Tik nuo jos esame pri-
klausomi. Negana to, mes 
sukurti iš jos.

Labai dažnai neįvertiname 
pasaulio, kuris mus supa. Itin 
dažnai nuskęstame beverčia-
me kalbų bei smulkmenų pa-
saulyje, net nepastebėdami, 
kad gyvenimo tiesa visuomet 
slypi mums prieš ų akis – dan-
guje. Nesuprantame, jog tai, 
„kas mūsų nedomina“, ir yra 
gyvybė. Ta pati danguje švie-

Mes – Visatos dalis

čianti Saulė yra ne kas kita, o 
gyvybė. Jos šviesa mus ne tik 
akina, bet ir šildo. Be Saulės 
šilumos Žemės planeta būtų 
dar viena ekstremalaus šal-
čio gaubiama dykynė. Dy-
kynė be gyvybės. Dykynė be 
mūsų. Tik dėl dangaus kūnų 
visumos bei Saulės šilumos 
bei šviesos esame gyvi. Ga-
lime rašyti ir skaityti. Rodyti 
ir matyti.

Apie tai, kiek žmogus susi-
jęs su Visata, jos erdve, sklin-
dančia šviesa bei laiku, Prienų 
krašto vasaros šventės metu 
vykusioje konferencijoje pa-
sakojo ir Prienų „Žiburio“ 
gimnazijos absolventas, Vil-
niaus universiteto Fizikos fa-
kulteto profesorius, Molėtų 
astronomijos observatorijos 
vyriausiasis mokslo darbuo-
tojas Arūnas Kučinskas.

Dr. A. Kučinskas pasiūlė į 
viską pažvelgti iš kasdieninės, 
mums geriausiai pažįstamos 
pusės. Daugeliui net į galvą 
nešautų, jog šviesą skleidžia 
ne tik Saulė ar prožektorius, 
ji sklinda iš visur, netgi iš 
daiktų, esančių aplink mus. 
Sklinda ir iš mūsų. Kaip pa-
vyzdį profesorius pateikė vis 
dažniau regimas įvairių pasta-
tų išspinduliuojamos šilumos 
nuotraukas, darytas infrarau-
donųjų spindulių pagalba. Įsi-
važiavus pastatų renovacijai 
bei šiltinimo darbams, įvairūs 
specialistai dažnai rodo tokias 

nuotraukas aiškindami, kuri 
pastato dalis į lauką išleidžia 
daugiausiai šilumos ir mūsų 
namus atšaldo taip greitai. 
Šiose nuotraukose matomas 
ir statybos brokas arba atsira-
dę plyšiai, kuriais į mūsų na-
mus skverbiasi šaltis. Kas yra 
matęs tokių nuotraukų, tas jau 
puikiai žino, jog daugiausiai 
šilumos išleidžiančios pasta-
to dalys, o ypač langai, išspin-
duliuoja daugiausiai šilumos į 
lauką. Šios vietos nuotraukose 
yra raudonos spalvos. Šaltos 
vietos, kaip jau mums įpras-
ta, yra tamsiai mėlynos spal-
vos. Neretas yra susidūręs ir 
su gydytojų daryta žmogaus 
kūno temperatūros nuotrau-
ka, kurioje vėlgi matomos šil-
čiausios (daugiausiai šilumos 
išspinduliuojančios) mūsų kū-
no dalys. Rodos, smulkmena, 
tačiau tai yra dar viena šviesa. 
Šviesa, kurios mes paprasta 
akimi nematome.

Lygiai taip pat šilumą spin-
duliuoja visi aplink mus esan-
tys daiktai. Tačiau žmogaus 
akis mato tik labai mažą da-
lį tos šviesos, kuri egzistuoja 
Visatoje. Tačiau Visata yra ne 
vien tik šviesa, bet ir spalvos. 
Skirtingos spalvos išduoda 
dar daugiau mus supančio pa-
saulio paslapčių.

Pasak A. Kučinsko, šviesa 
– didelis informacijos srautas. 
Negana to, šviesa yra visur. 
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NUSIKALTIMAI IR 
NELAIMĖS
parengta pagal Alytaus apskrities 
Vyrausiojo policijos komisariato 
ir Kauno apskrities priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos informaciją

2018-06-10 apie 19.40 val.  Birš-
tone, Vaižganto g., privačiame 
kieme, neblaivus (2,73 prom. 
alkoholio) vyras (gim. 1977 m.) 
smurtavo prieš savo neblaivią 
(2,39 prom. alkoholio) sugyven-
tinę (gim. 1980 m.). Įtariamasis 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-06-11 10.24 val. prienų r., 
Mackių k., sodybos kieme, šuli-
nyje, rasti vyro (gim.1958 m.) ir 
vyro (gim. 1959 m.) lavonai be 
išorinių smurto žymių. pirminiais 
duomenimis, vyrai žuvo atlikdami 
šulinio remonto darbus.

2018-06-12 apie 16 val. prienų 
r., Šilavoto s., Ingavangio k., 
Mokyklos g., namų kieme, konf-
likto metu, vyrą (gim. 1982 m.) 
sugyventinės tėvas (gim. 1947 
m.) grasino nužudyti. Gindamasis 
vyras šepečiu sudavė vieną smūgį 
į galvą. Dėl sužalojimo kitas vyras 
(gim. 1947 m.) pristatytas į prienų 
ligoninę.

2018-06-12 14:34 val. pranešta, 
kad Jiezno sen., Kašonių k., plen-
to g. dega žolė. Užgesinta žolė, 
degusi 7 arų plote.

2018-06-12 1.50 val.  prienų r., 
pakuonio sen., pagirmuonio k., 
Rasos g., neblaivus (2,93 prom. 

Ispanijos kultūros ir sporto ministras Maximas Huerta 
trečiadienį atsistatydino, išaiškėjus, kad pernai jam buvo 
skirta bauda už mokestinį sukčiavimą. Naujienų portalas „El 
Confidencial“ paskelbė, kad ministrui buvo skirta bauda, nes 
jis nebuvo deklaravęs daugiau kaip 218 tūkst. eurų pajamų.

  Vokietijos kanclerė Angela Merkel trečiadienį pareiškė, kad 
pastangos išspręsti aštrėjančius ginčus dėl teisėtos migracijos 
yra Europos Sąjungos ateičiai svarbus išbandymas. A. Merkel 
nepritaria griežtosios linijos šalininkams, raginantiems 
neįleisti į Vokietiją jokių prieglobsčio ieškotojų, jau 
užsiregistravusių kurioje nors kitoje ES šalyje.

Keturi Jungtinių Arabų Emyratų kariai žuvo Jemene, 
trečiadienį pranešė JAE ginkluotosios pajėgos. JAE pajėgos 
dalyvauja puolime prieš sukilėlius strategiškai svarbiame 
Chudeidos uostamiestyje. Jau daugiau kaip 100 JAE karių 
žuvo Jemene nuo 2015 metų kovo. per šį laikotarpį konfliktas 
Jemene pareikalavo iš visos beveik 10 tūkst. gyvybių.

Patvirtinta nauja Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programos (KPP) 
priemonės „Išmokos 
už vietoves, kuriose 
esama gamtinių ar 
kitų specifinių kliūčių“ 
įgyvendinimo taisyklių 
redakcija. 

Pakeitus šias taisykles, 
įsigaliojo keletas svarbių 
naujovių, kurios turėtų 
būti aktualios visiems, 
ūkininkaujantiems 
tokiose vietovėse. 
Apie svarbiausius ir 
didžiausius pasikeitimus 
kalbėjomės su Žemės 
ūkio ministerijos 
(ŽŪM) Kaimo plėtros 
departamento 
Kompensacijų ir 
investicijų skyriaus 
vyriausiąja specialiste 
Rasa Motiejaite.

Anot specialistės, es-
minis dalykas yra tas, 
kad nuo 2018 m. naudo-
jamas naujas žemėlapis, 
o jo pagrindu remiamos 
vietovės, kuriose esama 
gamtinių arba specifi-
nių kliūčių. R. Motie-
jaitės teigimu, žemė-
lapis buvo parengtas 
vadovaujantis Europos 
Komisijos patvirtinta 
išskyrimo tvarka, pri-
valoma visoms šalims 
narėms. Pašnekovė pa-
brėžė, kad 2018 m. pa-
raiškų priėmimas vyksta pa-
gal šiame žemėlapyje nusta-
tytas naujas gamtinių ar kitų 
specifinių kliūčių vietovių 
ribas. Kai kurios seniūnijos 
(168), pasak specialistės, to 
nepajus, bet 69 seniūnijos, 
kurių bendras žemės ūkio 
paskirties plotas sudaro apie 
500 tūkst. ha, pajus ribų pa-
sikeitimą. Šios seniūnijos 
neatitiko vietovių, kurio-
se esama didelių gamtinių 
kliūčių, išskyrimo sąlygose 
nurodytų reikalavimų ir to-
dėl nepateko  į naująjį že-
mėlapį, taip pat netekdamos 
mažiau palankių ūkininkauti 
vietovių statuso. Šioms vie-
tovėms numatytas pereina-
masis laikotarpis ir už 2018 
m. deklaruotą plotą bus mo-

Įsigaliojo svarbūs pasikeitimai nederlingų 
žemių žemėlapyje

kama minimali kompensaci-
nė išmoka kaip ir vietovėse, 
turinčiose specifinių kliūčių 
(25 Eur už ha).

„Pasižiūrėję į žemėlapį, ma-
tome, kad ne tik iškrenta tos 
69 seniūnijos, bet ir patenka 
52 naujos, kurios iki tol ne-
galėjo pretenduoti į paramą, 
nes nebuvo traktuojamos kaip 
mažiau palankios ūkininkauti, 
– aiškino R. Motiejaitė. – Tie-
sa, jų plotas nėra itin didelis 
ir sudaro šiek tiek per 140 
tūkst. ha.“

Specialistės teigimu, taip 
pat buvo peržiūrėtas bei pa-
tikslintas ir seniūnijų, kurios 
susiduria su specifinėmis kliū-
timis (t. y. potvynių užlieja-
mos teritorijos ir intensyvaus 
karsto zonos), sąrašas. Jis šiek 

tiek sutrumpėjo. O potvynio 
neužliejamos teritorijos, esan-
čios Šilutės ir Pagėgių savi-
valdybėse, kurios nepateko į 
specifinių kliūčių turinčių vie-
tovių kategoriją, po atrankos 
įgavo didelių gamtinių kliūčių 
turinčių vietovių statusą, todėl 
ūkininkaujantieji šiose terito-
rijose turės galimybę preten-
duoti į didesnę kompensacinę 
metinę išmoką už plotą.

Kitas svarbus pasikeitimas, 
anot R. Motiejaitės, kad KPP 
papildyta nauja tinkamumo 
gauti paramą sąlyga, susijusia 
su reikalavimu žemdirbiams, 
turintiems pievų ir ganyklų, 
kompensacines išmokas mo-
kėti tik tuomet, kai yra lai-
komi gyvuliai. Nuo šių me-
tų gamtinių ir (ar) specifinių 

kliūčių turinčiose vietovėse 
deklaruojantiesiems pievas ir 
(arba) ganyklas ir norintiems 
gauti už jas paramą iš KPP, 
bus taikomas reikalavimas tu-
rėti tam tikrą skaičių sutartinių 
gyvulių (SG), t. y. bent 0,25 
SG/ha pievų ir (ar) ganyklų. 
„Jeigu ūkininkas gyvulių turi 
mažiau ir pievų išnaudojimo 
intensyvumas yra mažesnis, 
tokiu atveju bus mokama už tą 
pievų arba ganyklų plotą, ku-
ris yra padengtas gyvuliais“, 
– sakė pašnekovė.

Anot specialistės, pasikei-
tus remtinų vietovių sąrašui, 
buvo peržiūrėti ir išmokų dy-
džiai, kurie pakito, lyginant 
su praėjusiais metais. Ūki-
ninkaujantiems didesnio in-
tensyvumo gamtinių kliūčių 

ir (arba) trūkumų turinčiose 
teritorijose žemdirbiams mo-
kama kompensacinė išmoka 
siekia 61,6 Eur už ha. Iki 100 
ha plotas remiamas 100 proc., 
plotas, didesnis nei 100 ha iki 
500 ha imtinai – 70 proc., arba 
43 Eur už ha, plotas, didesnis 
kaip 500 ha – 25 Eur už ha.

Ūkininkaujantiems ma-
žesnio nepalankumo ūkinin-
kauti vietovėse žemdirbiams 
kompensacinė išmoka siekia 
50,05 Eur už ha. Vietovėse iki 
100 ha imtinai plotas remia-
mas 100 proc., plotas, dides-
nis nei 100 ha iki 500 ha im-

tinai – 70 proc., arba 35 Eur 
už ha, plotas, didesnis nei 
500 ha – 25 Eur už ha.

Kompensacinė išmoka 
ūkininkaujantiems specifi-
nių kliūčių turinčiose teri-
torijose žemdirbiams siekia 
25 Eur už ha, o proporcin-
gas išmokų mažinimas (di-
ferencijavimas), kai viršija-
mas vienos valdos 100 ha 
ribinis dydis, netaikomas.

Dar vienas svarbus pasi-
keitimas pretenduojantiems 
į paramą pagal šią priemo-
nę – 2018 m. pareiškėjams 
netaikomas reikalavimas 
dėl aktyvaus žemės ūkio 
veiklos subjekto kriterijų ir 
sąlygų taikymo. Anksčiau, 
nustatant pareiškėjo akty-
vaus ūkininko statusą, bu-
vo tikrinama, ar subjekto 
vykdoma žemės ūkio vei-
kla yra reikšminga, ar pa-

reiškėjas nevykdo tie-
sioginėmis išmokomis 
neremiamos veiklos.

Didelių gamtinių 
kliūčių turinčiose vie-
tovėse, kurių žemės 
turi ribotą potencialą, 
t. y. kurių vidutinis na-
šumo balas seniūnijos 
lygmeniu – ne dides-
nis kaip 34 (suapvali-
nus), ūkininkaujantys 
žemdirbiai gali gauti 
kompensacinę paramą, 
skiriamą kasmet už 
kiekvieną žemės ūkio 

paskirties žemės hektarą. 
Į minimalią kompensaci-
nę metinę išmoką už plotą 
pretenduoti taip pat gali ir  
ūkininkaujantieji vietovėse, 
susiduriančiose su specifi-
nėmis kliūtimis, prie kurių 
mūsų šalyje yra priskirtas 
Šiaurės Lietuvos karsto re-
gionas ir unikalus Nemuno 
deltos regionas.

Nederlingose žemėse 
ūkininkaujantys žemdirbiai 
gali gauti paramą, skiriamą 
už kiekvieną žemės ūkio 
paskirties žemės hektarą.

UžsK. Nr. 005

Jurgitos JAROŠEVIČIŪTĖS nuotr.

alkoholio) vyras (gim. 1988 m.) 
smurtavo prieš savo neblaivų 
(2,83 prom. alkoholio) brolį (gim. 
1991 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2018-06-13 11:07 val. gautas 
pranešimas, kad prienuose, ties 
Kęstučio g., Nemuno upe plaukia 
žmogus pasroviui, nežino, ar skęs-
ta, matė, kaip vartėsi vandenyje, 
nutolęs nuo tilto apie 200 m. Van-
denyje plūduriavusi moteris (gim. 
1946 m.), nutolusi nuo kranto apie 
40 m, įkelta į gelbėjimo valtį, be 
sąmonės perduota medikams ir 
išvežta į gydymo įstaigą. prienų 
ligoninėje ji mirė.

2018-06-13 Alytaus apskr. VpK 
prienų r. pK gautas vyro (gim. 
1959 m.) pareiškimas, kad ne-
pažįstamam vyriškiui, kuris pa-
sivadino įmonės vadybininku, 
už norimus įsigyti keramikos 
blokelius į banko mokėjimo sąs-
kaitą pervedė 3211,60 eurų. Vėliau 
paskambinęs į įmonę sužinojo, 
kad tokio vadybininko nėra, jo 
telefonas išjungtas. Nuostolis 
– 3211 eurų.

2018-06-13 apie 16 val. prienų 
r., Jiezno sen., Benčiakiemio k., 
Sodo g., kieme, konflikto metu, 
neblaivus (3,38 prom. alkoholio) 
vyras (gim. 1995 m.) smurtavo 
prieš savo neblaivų (2,46 prom. 
alkoholio) brolį (gim. 1999 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2018-06-13 apie 16 val. prienų 
r., Jiezno sen., Benčiakiemio k., 
Sodo g., kieme, konflikto metu, 
neblaivus (2,46 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1999 m.) smurtavo 
prieš savo neblaivų (3,38 prom. 
alkoholio) brolį (gim. 1995 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

Įvykis Mackių k.
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Ne skaičiai nulemia metus, o mūs darbai ir mintys.  
Tai, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami dalintis.  

Tad linkim, kad nuo veido niekad nepranyktų šypsena,  
O siela visada jaunystės liktų kupina!...

Gražių ir prasmingų dienų Jums, mielieji!

Gražaus 65-mečio sulaukus  
Oną Žvaliauskienę 

bei gimtadienių sukaktuvininkus  
Audrių Banionį ir Vaidą Alavecką 

sveikina Darbo partijos Prienų skyrius.

ATgARsIAI

REKLAMA

Žemutinės Saksonijos Braunšveigo miesto prokuratūra 
Vokietijos automobilių milžinei „Volkswagen“ dėl vadinamojo 
dyzelgeito skandalo skyrė 1 mlrd. eurų baudą. „Volkswagen“ 
pranešė, jog sutiko sumokėti šią baudą, pripažino 
savo atsakomybę ir neteiks apeliacinio skundo. Ši krizė 
„Volkswagen“ jau atsiėjo daugiau kaip 25 mlrd. eurų.

  „Dyzelgeitu“ pramintas skandalas kilo 2015 metų rugsėjį, kai 
„Volkswagen“ pripažino, jog 11 mln. jos visame pasaulyje 
parduotų dyzelinių automobilių buvo įdiegusi vadinamuosius 
išderinimo įtaisus, kad šios transporto priemonės atliekant jų 
taršos bandymus atrodytų ekologiškesni negu iš tikrųjų yra.

Gruzijos premjeras Georgijus Kvirikašvilis po virtinės 
antivyriausybinių protestų, akcentavusių jo ministrų 
kabineto populiarumo smukimą, trečiadienį paskelbė 
atsistatydinantis. 

Prienuose pradėtos 
įrenginėti naujos 
konteinerinės atliekų 
surinkimo aikštelės, 
kuriose bus sumontuoti 
šiuolaikiški požeminiai, 
pusiau požeminiai ir 
antžeminiai konteineriai 
rūšiuojamajam atliekų 
surinkimui. Jie pakeis jau 
daugelį metų naudojamus, 
nusidėvėjusius 
plastikinius konteinerius. 

„Tikrai laukiame šių aikš-
telių – modernesnių, patoges-
nių. Neabejoju, kad jų įren-
gimas paskatins gyventojus 
geriau rūšiuoti atliekas ir pa-
gerins paties miesto įvaizdį. 
Naujos aikštelės užims ma-
žiau vietos, jos geriau priside-
rins prie aplinkos, ji bus šva-
resnė“, - sakė Prienų rajono 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas. 

Naujosios aikštelės bus 
įrengtos pagal Prienų rajono 
savivaldybės tarybos patvir-
tintą jų išdėstymo schemą 
– daugelis jų atsiras šiuo me-
tu veikiančių atliekų aikštelių 
vietose arba netoli jų. 

Iš viso Prienų rajono savi-
valdybėje bus įrengta 40 kon-
teinerinių aikštelių: 16 pože-

prienuose įrenginėjamos naujos 
konteinerinės atliekų aikštelės 

minių, 12 pusiau požeminių 
ir 12 antžeminių. Kiekvienoje 
aikštelėje bus po 5 konteine-
rius, skirtus mišrioms komu-
nalinėms atliekoms, plastiko 
ir metalo pakuotei bei atlie-
koms, popieriaus ir kartono 
pakuotei bei atliekoms, sti-
klo pakuotei ir atliekoms bei 

maisto atliekoms.  
Prienų mieste, kur yra di-

džiausi žmonių srautai, bus 
įrengtos požeminės aikštelės. 
Pusiau požeminės aikštelės 
bus įrengtose tam tinkamose 
vietose ir tik ten, kur neįmano-
ma įrengti pusiau požeminių 
aikštelių, bus įrengtos antže-

minės aikštelės. 
Pasak Komunalinių atliekų 

infrastruktūros plėtros projek-
tą įgyvendinančio Alytaus re-
giono atliekų tvarkymo centro 
direktoriaus Algirdo Reipo, 
pusiau požeminės ir požemi-
nės aikštelės yra gerokai pra-
našesnės už antžemines, nes į 
jas išmestos atliekos tarytum 
„užrakinamos“ žemėje, ku-
rios temperatūra yra žemesnė 
negu oro. Todėl atliekų kon-
teineryje susidarančios dujos 
nekyla į viršų ir tai padeda iš-
vengti blogų kvapų. 

Įrengus naujas konteine-
rines aikšteles, gyventojams 
bus išdalinti mišrių komuna-
linių atliekų konteineriams 
skirti užraktai su identifikaci-
niais numeriais. 

Naudojantis šiais užraktais 
mišrias atliekas bus galima 
išmesti į bet kurį joms skirtą 
konteinerį savivaldybėje.    

„Taip siekiame apriboti pa-
šalinių asmenų galimybes į 
šiuos konteinerius išmesti ar 
šalia jų palikti savo atliekas“, 
- sakė A. Reipas.

Iki 2019 metų pavasario 
naujas konteinerines rūšiuoja-
mojo atliekų surinkimo aikš-
teles planuojama įrengti vi-
sose Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centrą įkūrusiose 
savivaldybėse – iš viso sep-
tyniose savivaldybėse numa-
toma įrengti 371 šiuolaikišką 
aikštelę.  

Prienų mieste pradėta įrenginėti 
pirmoji požeminė aikštelė

Konteinerinės atliekų aikštelės įrenginėjamos pagal suderintą 
schemą

Laima
DUOBLIENĖ

Trečiadienio rytą į 
redakciją paskambino 
pjaunamus medžius 
pastebėję ir dėl to 
sunerimę keli Stadiono 
gatvės gyventojai. 

Žmonės, jau išsiaiški-
nę, kad medžių vietoje bus 
įrengtos naujos konteineri-
nės atliekų surinkimo aikš-
telės, piktinosi, kad „šiukšlės 
svarbiau už medžius“, „me-
džiai dar nespėjo užaugti, 
o jau nupjaunami“, „jei jau 
būtina, medžius buvo gali-
ma nupjauti anksti pavasarį 

ar rudenį“. 
Jau seniai žinojome, kad 

tokios aikštelės bus įrengia-
mos. 2017 m. kovo mėnesį 
Prienų rajono savivaldybės 
taryba patvirtino aikštelių są-
rašą ir jų išdėstymo schemą – 
daugelis jų bus įrengtos šiuo 
metu veikiančių atliekų su-
rinkimo aikštelių vietoje ar-
ba netoli jų. Naujose rūšiuo-
jamoms atliekoms skirtose 
aikštelėse bus sumontuoti 
šiuolaikiški požeminiai, pu-
siau požeminiai ir antžemi-
niai konteineriai, kurie pakeis 
jau daugelį metų naudojamus 
ir nusidėvėjusius plastikinius 
konteinerius („varpus“). 

Prienų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotoja Rima Zablac-

kienė paaiškino, kad kontei-
nerinės aikštelės įrengiamos 
pagal patvirtintą ir su visomis 
atsakingomis institucijomis 
suderintą išdėstymo schemą, 
kuri parinkta, atsižvelgiant į 
statybos reikalavimus, gali-
mybes bei gyventojų pato-
gumą jomis naudotis. Pavyz-
džiui, šios pirmosios, dėl ku-

rios ir sunerimo prieniškiai, 
visų specialistų nuomone, 
kitoje vietoje nebuvo galima 
įrengti dėl požeminių komu-
nikacijų. Tad, kad ir labai gai-
la, teko „paaukoti“ liepas. 

Buvo pažadėta, kad netoli 
tos vietos, kur buvo nupjauti 
medžiai, bus pasodinta nau-
jų medelių. 

Besibaigiant mokslo 
metams į Revuonos parką 
Nemuno vingyje rinkosi 
Prienų krašto mokyklų 
dainorėliai. Čia juos 
pasitiko Prienų meno 
mokyklos organizuojamas 
mokinių dainų festivalis 
„Su vėjeliu“.

Žalios gamtos apsuptyje gi-
lią Prienų miesto istoriją me-
nančio „Revuonos“ viešbučio-
malūno prieigose suskambo ir 
pačių mažiausių, ir vyresnių 
moksleivių dainos. Šįkart prie 
viso būrio balsingiausių mies-
to mokyklų vaikų prisijungė ir 
svečiai iš Stakliškių, Jiezno bei 
Birštono.

Tėvelius, mokytojus, praei-
vius, svečius bei dainorėlius iš 
kitų mokyklų džiugino Prie-
nų „Ąžuolo“ progimnazijos 
vokaliniai ansambliai ir solis-
tai (mokyt. Ina Radzevičienė, 
Lina Suchorukovienė, Alma 
Liutkienė), „Revuonos“ pa-
grindinės mokyklos, Muziki-
nio lavinimo studijos solistės 
(mokyt. Ramunė Liutvynskie-

Mokinių dainų festivalyje „Su vėjeliu“
nė), Prienų lopšelio-darželio 
„Pasaka“ solistė (mokyt. Vir-
ginija Dobilienė), Prienų me-
no mokyklos solistai (mokyt. 
Reda Černiauskienė), Prienų 
meno mokyklos ankstyvojo 
muzikinio ugdymo vokalinė 
grupė „Vitaminas D“ (mokyt. 
Daiva Radzevičienė), Stakliš-
kių gimnazijos priešmokykli-
nio ugdymo grupė „Boružiu-
kai“ (mokyt. Ona Kamblevi-
čienė), Jiezno muzikos moky-
klos mokiniai (mokyt. Laima 
Benokraitienė) bei Birštono 
meno mokyklos solistės (mo-
kyt. Ramunė Liutvynskienė).

„Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos mokiniai Danielius 
Aldakauskas ir Agnė Stravins-
kaitė pristatė jų kurtų ir vos 
prieš mėnesį konkurse „Avan-
gardas“ įvertintų rūbų kolekci-
jas (mokyt. Rasa Uleckienė ir 
Vilma Glaveckienė). 

Visi dalyviai buvo apdova-
noti saldžiomis dovanomis, o 
klausytojai –šypsenas veiduo-
se paliekančiomis dainomis.

Daiva Radzevičienė 

Prienų meno mokyklos 
fortepijono 2-os klasės 
mokinė Milda Dubinskaitė 
(9-erių metų, jauniausia 
iš visų mokyklos mokinių, 
dalyvavusių konkurse) 
pirmą kartą dalyvavo 
tarptautiniame konkurse 
„Musica pianoforte“, kuris 
vyko birželio 5 d. Prienų 
kultūros ir laisvalaikio 
centre. 

Mergaitė atliko tris kūrinius: 
F. Spindler Sonatiną C-dur, J. 
Gaižausko „Pasakėlė“ ir M. 
Mier „Varinio penso regis“ ir 
A2 kategorijoje laimėjo 2-ąją 

pirmoji Mildos pergalė

vietą. Mergaitė puikiai mokėsi, 
aktyviai dalyvavo festivaliuose 
ir konkursuose, daug koncerta-
vo. Jos mokytoja Tamara Spe-
teliūnienė.

Prienų meno mokyklos inf. 
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Tinklo „JD Wetherspoon“ įkūrėjas Timas Martinas, uolus 
„Brexit“ šalininkas, pareiškė jog nebepardavinės prancūziško 
šampano, itališko „prosecco“ ir vokiško kvietinio alaus, bet 
labiau sutelks dėmesį į prekybą britiškais gėrimais, artėjant 
šalies išstojimui iš Europos Sąjungos. Visgi, bendrovė 
nestabdys prekybos paklausiu švedišku sidru.

  Makedonijos prezidentas Giorgė Ivanovas žada nepasirašyti 
naujos sutarties su kaimynine Graikija, kuri galėtų užbaigti 
beveik tris dešimtmečius trunkantį ginčą dėl jo šalies 
pavadinimo, taip galimai atidėdamas jos įgyvendinimą. G. 
Ivanovas trečiadienį perspėjo, kad nesutiks pasirašyti šios 
sutarties, nes joje padaryta per daug nuolaidų Graikijai.

Tarptautinė cheminių ginklų priežiūros organizacija 
trečiadienį paskelbė, kad per praeitų metų kovą Sirijos 
šiaurės vakariniame Latamnos miestelyje per dvi atskiras 
atakas buvo panaudotos mirtinai pavojingos medžiagos 
– zarinas ir chloras.

Netgi tamsioje tuščioje kerte-
lėje nėra erdvės be šviesos.

Anot profesoriaus, mūsų 
akys yra labai unikalios, jos 
geba matyti pakankamai di-
delį spektrą šviesos, ko kol 
kas negali padaryti net mū-
sų išrasta įranga. Mūsų akys 
net tamsoje gali atskirti tam 
tikrus tamsesnius ar švieses-
nius objektus, jų metamą še-
šėlį, išskirti erdvinio matymo 
objektus, t.y. pamatyti tai, ko 
fotokameros užfiksuoti dar 
nesugeba. 

Netgi kūrenant laužą su-
siduriame su šviesos dalelė-
mis – fotonais. Nors norėda-
mi pasišildyti maistą, puodą 
kabiname virš laužo, tačiau 
puikiai jaučiame, kad šiluma 
sklinda ir šalia laužo. Mus šil-
do ne bet kas, o tie patys fo-
tonai – infraraudonieji spin-
duliai. Tokiu pačiu principu 
šviečia ir Saulė. Į visas puses 
ji skleidžia spindulius. Ne tik 
matomus, bet ir nematomus. 
Žemę šildo būtent ne tie spin-
duliai, kuriuos mes matome, 
o infraraudonieji spinduliai 
– fotonai. 

Iš Saulės atkeliauja ir ul-
travioletiniai spinduliai, kurie 
mums yra kenksmingi. Tiesa, 
nuo jų mus saugo atmosfera, 
todėl dėl didėjančios ozono 

Mes – Visatos dalis
skylės nuolat rekomenduoja-
ma saulės atokaitoje praleisti 
kuo mažiau laiko.

O įdomiausia, profesoriaus 
nuomone, jog tie iki mūsų at-
keliaujantys fotonai nejaučia 
laiko. Saulės išspinduliuotas 
fotonas šviesos greičiu (299 
792 km/s) per 8 minutes at-
keliauja iki Žemės ir mūsų 
akyse virsta informacija. Ta-
čiau svarbiausia jo savybė 
– jis visiškai per tas 8 minu-
tes nepakinta. Jis nukeliauja 
milijonus kilometrų ir liekas 
toks pats, koks buvo atsiradi-
mo akimirką. 

Tačiau fotonai nekeliauja 
vien tik 8 minutes. Jie keliau-
ja milijardus metų, nes juos 
skleidžia ne tik arčiausiai mū-
sų esanti žvaigždė – Saulė, bet 
ir kitos Visatoje skriejančios 
žvaigždės. Todėl šie iš toli at-
skrieję fotonai mums tampa 
informacijos apie kitus dan-
gaus kūnus dalimi.

O informaciją apie dangaus 
kūnus surenka jau gerai dau-
geliui esamų ir buvusių moks-
leivių pažįstami teleskopai. 
Tiesa, dėl didėjančio miestų 
apšvietimo srauto naktimis 
teleskopai statomi kuo toliau 
nuo miestų ir kuo arčiau dan-
gaus – aukštumose, kalnuo-
se. Būtent ten jiems netrukdo 
miesto šviesos, pramonės dū-

mai ir dažnai – net meteorolo-
giniai reiškiniai.

Molėtų astronomijos obser-
vatorijoje dirbantis A. Kučins-
kas leido suprasti, kad vien 
teleskopo neužtenka. Norint 
iš tikrųjų pažinti Visatą, rei-
kia pasitelkti ir papildomus 
prietaisus bei modeliavimo 
programas. Anot jo, nors per 
teleskopą galima aiškiau įžiū-
rėti stebimus objektus, tačiau 
neįmanoma įžiūrėti, pavyz-
džiui, žvaigždžių paviršiaus. 
Nors Žemėje mes galime 
paliesti objektų paviršius, ta-
čiau iki žvaigždžių atstumas 
per didelis. Todėl žvaigždžių 
tyrimui naudojamas objekto, 
kuris yra arčiausiai – Saulės 
modelis bei modeliavimo 
programa. 

Saulėje vykstantys degi-
mo, vandenilio į helį virtimo 
procesai sukuria „bangavi-
mo“ efektą. Vykstančios re-
akcijos, degimas, sprogimai 
į Saulės paviršių iššauna de-
gančių dujų kamuolius, kurie 
atvėsę leidžiasi žemyn, ir tai 
kartojasi nuolat. Todėl visos 
žvaigždės tiriamos pasitel-
kiant Saulės modelį. O tam 
labiausiai pasitarnauja spalvų 
spektras. Toks, kokį mes ma-
tome po lietaus nušvitus sau-
lei. Būtent vaivorykštėje at-
sispindi visos spalvos, kurias 
mato žmogaus akis. Ir būtent 
tai žmogui suteikia galimybę 
sužinoti Visatos paslaptis, nes 
visi Visatoje egzistuojantys 
kūnai yra sudaryti iš cheminių 
elementų. Ir pats nuostabiau-
sias astronomų atradimas yra 
tai, kad kiekvienas cheminis 
elementas turi skirtingą savo 
spalvų spektrą. Todėl spek-
trografu tiriant žvaigždžių 
spinduliuojamą šviesą suži-
noma, kokie cheminiai ele-
mentai sąveikauja konkre-
čioje žvaigždėje, kosminiame 
ūke arba dangaus kūne. Pagal 

cheminius elementus, mode-
liavimo programomis suku-
riamas skaitmeninis žvaigž-
dės paviršiaus modelis. Tuo 
remdamiesi astronomai gali 
ne tik analizuoti žvaigždžių 
procesus, bet ir pažvelgti į Vi-
satos praeitį.

Tačiau visada lieka klausi-
mas – kaip? Atsakymas gana 
paprastas, tačiau kartu ir pa-
nardinantis į skaičių bei laiko 
jūrą. Kalbėdamiesi ir žiūrė-
dami į žmogų mes matome 
iš karto – esamuoju laiku, ta-
čiau žiūrėdami į Saulę dėl la-
bai didelio atstumo ją matome 
tokią, kokia ji buvo prieš 8 mi-
nutes. Būtent spinduliai – fo-
tonai mums atneša žinią apie 
Saulės šilumą bei išvaizdą, 
tačiau dėl didelio atstumo net 
ir skriedamas šviesos greičiu 
Saulės spindulys iki Žemės 
keliauja 8 minutes. Pavyz-
džiui, kai pamatome dangu-
je žaibą, griausmą išgirstame 
tik po kurio laiko, taip atsi-
tinka dėl skirtingo šviesos ir 
garso greičio. Šviesos greitis 
didesnis, todėl iš pradžių mes 
pamatome šviesos blyksnį, ir 
tik tada, lėtesniu greičiu, jį 
atsiveja garsas. Panašiai ir su 
Saule. Mes matome Saulę, 
tačiau kaip ji iš tikrųjų atrodo 
tuo momentu, pamatysime 
tik po 8 minučių, kai mus pa-
sieks tą pačią akimirką iš jos 
išskriejęs fotonas. O augant 
atstumui, auga ir laikas. 

Skriedami šviesos greičiu 
(0,3 mln. km/s, palyginkime 
– dabartinės raketos skrie-
ja apie 2–3 km/s greičiu, o 
didžiausiu kosminių raketų 
greičiu, ko gero, laikoma apie 
16 km/s greitis), per parą lai-
ko mes įveiktume beveik 26 
mln. kilometrų, o per metus 
– beveik 1 000 000 mln. kilo-
metrų. Tiek per vienus metus 
įveikia ir šviesa, o toks laiko 
tarpas vadinamas šviesmečiu. 

Galbūt nesunku būtų apskai-
čiuoti, kiek tektų kilometrų 
nuskrieti iki kitos artimiausios 
Žemei žvaigždės – Kentauro 
Proksimos, kuri yra už 4,24 
šviesmečių nuo mūsų, tačiau 
sunku būtų suprasti, per kiek 
laiko žmogus, keliaudamas 
100 000 kartų lėčiau, įveiktų 
šį atstumą. Todėl čia į pagalbą 
ateina tas pats fotonas, kuris, 
neversdamas mūsų tūkstan-
tmečius keliauti į Visatos to-
lius, nekintančią informaciją 
pats atgabena į Žemę. Tik bė-
da, kad Kentauro Proksimos 
spinduliai mus pasiekia per 
4,24 metų. Vadinasi, mes ma-
tome, kaip ši žvaigždė atrodė 
prieš 4,24 metų. Tuo tarpu 
artimiausia mums Androme-
dos galaktika yra už 2,6 mln. 
šviesmečių nuo mūsų. Tokią 
mes ją ir matome – kokia ji 
buvo prieš 2,6 mln. metų. Ir 
visko gali būti, jog šią akimir-
ką jos nebėra arba ji jau nu-
skriejusi į kitą Visatos vietą. 
Todėl žvelgdami kuo toliau – 
matome visą Visatos istoriją. 
Tai, kas vyko prieš milijonus 
ir milijardus metų. O kuo gi-
liau pažvelgi, tuo atrandi dau-
giau teisybės apie ištakas.

Pagal astronomų 
tyrimus manoma, 
kad Visata atsirado 
po Didžiojo sprogi-
mo. Viena akimirką 
įvyko didysis spro-
gimas, kuriam pra-
dėjus sklisti ir plės-
tis, atsiradusioje er-
dvėje iš pasklidusių 
cheminių elementų 
bei dalelyčių pradė-
jo formuotis įvairūs 
dangaus kūnai bei 
juos supanti mate-
rija. Atlikę tyrimus, 
astronomai gali jau 
įvardinti ir apytikslį 
Visatos amžių, tai – 
13,8 milijardo metų. 

Būtent prieš tiek laiko galėjo 
įvykti didysis sprogimas, po 
kurio per beveik 14 milijardų 
metų ir susiformavo dabartinė 
Visata – žvaigždės, planetos, 
žvaigždžių spiečiai, ūkai bei 
galaktikos. 

Tiesa, viskas turi savo rai-
dos istoriją. Žvaigždės irgi 
turi savo amžių. Gausiai de-
gindamos savo turimą kurą 
bei energiją, vieną dieną jos 
„išsisemia“ ir baigusios degti 
susitraukia arba galinga jėga 
sprogsta. Tokią per akimirką 
sprogusią žvaigždę mes vadi-
name „supernova“. Ir vienas 
iš keisčiausių dalykų, jog toks 
sprogimas į Visatą pažeria dar 
daugiau cheminių elementų, o 
svarbiausia – ir naujų chemi-
nių elementų.

Po didžiojo sprogimo atsi-
rado tik du pagrindiniai ele-
mentai – vandenilis ir helis, 
vėliau – litis. Besivystant Vi-
satai, dangaus kūnuose vyks-
tant įvairioms reakcijoms, 
susidūrimams, sprogimams, 
plintant spinduliuotei, atsi-
rado apie 90 cheminių ele-
mentų. 

Pasak dr. A. Kučinsko, ko 
gero vienas iš nuostabiausių 
faktų yra ir tai, kad ir žmogus 
sudarytas iš Visatos evoliuci-
joje atsiradusių cheminių ele-
mentų. Didžiausia žmogaus 
dalis sudaryta iš deguonies, 
anglies, vandenilio ir azo-
to. Ir, pavyzdžiui, vandenilis 
mūsų Visatoje atsirado bū-
tent Didžiojo sprogimo me-
tu. Taigi, jeigu Jūsų kas nors 
klausia, koks Jūsų amžius, 
drąsiai galite atsakyti – 13,8 
milijardo metų.
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Siekdama palaikyti valstybės išlaidų finansavimą, Argentina 
dalį Tarptautinio valiutos fondo (TVF) paskolos – iki 7,5 mlrd. 
JAV dolerių – pasiūlys JAV valiutos pirkėjams valiutos rinkoje, 
pranešė šalies finansų ministerija. per pastaruosius 14 metų 
Argentina beveik nuolat buvo neįvykdžiusi įsipareigojimų 
kreditoriams. Šaliai dukart prireikė restruktūrizuoti skolą.

  Jungtinės Valstijos tikisi sulaukti Šiaurės Korėjos „didelio 
masto nusiginklavimo“ iki JAV prezidento Donaldo Trumpo 
(Donaldo Trampo) pirmosios kadencijos pabaigos 2020 
metais, trečiadienį pareiškė JAV valstybės sekretorius Mike’as 
pompeo (Maikas pompėjas) Seule.

Rusijos moterys turėtų susilaikyti nuo artimų santykių su 
sirgaliais, atvykstančiais į pasaulio futbolo čempionatą, kad 
paskui neliktų vienišos motinos ir neaugintų maišytos rasės 
vaikų, trečiadienį perspėjo parlamentarė, vadovaujanti 
parlamento šeimos reikalų komitetui, 70-metė komunistų 
partijos narė Tamara pletniova.

laikraščio priedas Birštono 
savivaldybės gyventojamsPRIE VYTAUTO KALNO

REKLAMA

stasė
AsIpAVIČIENĖ

Birštono „Versmės“ 
sanatoriją žino daugelis 
šalies gyventojų, turėjusių 
rimtų traumų, operacijų 
ar sirgusių ligomis, po 
kurių reikia reabilitacijos. 
„Versmė“ – viena iš tų 
įstaigų, kurių darbuotojai 
padeda žmogui susigrąžinti 
sveikatą. 

Pirmieji „Versmės“ pastatai 
buvo pastatyti 1968 metais, o 
kaip sanatorija „Versmė“ pra-
dėjo funkcionuoti 1975 metais 
ir sėkmingai veikia iki šiol. 
Dauguma darbuotojų čia dir-
ba ištisus dešimtmečius, gerai 
išmano savo profesiją, pažįs-
ta, supranta, atjaučia savo pa-
cientus ir stengiasi jiems kuo 
galėdami padėti.

Darbo dešimtmečiai 
prabėgo labai greitai
Vienas iš ilgamečių „Vers-

mės“ darbuotojų yra gerai 
visiems pažįstamas ir gerbia-
mas Arvydas Narkeliūnas. 
Sanatorijos kolektyvo nariu 
jis tapo 1981 m. rugsėjo 1 
dieną, kai atvyko į Birštoną 
su šeima. Vyresniajai dukrai 
Neringai buvo beveik treji, o 
jaunėlei Ramunei – 1,5 metu-
kų. Šiemet Arvydas jau skai-
čiuoja 37-uosius darbo metus 
ir... anūkus. Netrukus jų bus 
jau ketvertas. Žmona Alla ir-
gi jau 15 metų dirba šioje sa-
natorijoje.

„Tuomet į Birštono „Vers-
mę“ dirbti galėjo patekti ne vi-
si. Ši įstaiga garsėjo kaip spor-
tiška, turinti savo ansamblį, 
futbolo ir krepšinio koman-
das. Tad buvo pageidaujama, 
kad darbuotojai turėtų ir tokių 
gebėjimų. Dirbti „Versmėje“ 
buvo garbė“, – su šypsena pir-
mus darbo metus „Versmėje“ 
prisimena A. Narkeliūnas. 

Beje, reikia paminėti, kad 
aktyvus gyvenimo būdas Ar-
vydui nesvetimas ir dabar. 
Sanatorijoje jau nebėra spor-
to kolektyvų, bet Arvydas at-
rado kalnus ir kalnų slidinė-
jimą, plaukimą baidarėmis 
kalnų upėmis. Aplankyta Slo-

prie „Versmės“ ištakų
vakijos, Ukrainos, Gruzijos 
kalnai ir upės. Juk žmogaus 
gyvenimo būdas ir pomėgiai 
rodo, kad jis yra aktyvus, vis-
kuo besidomintis ir gyvenan-

tis naujomis idėjomis ir jų įgy-
vendinimu.

Darbo pradžioje jaunas vy-
riškis iš karto pritapo kolek-
tyve, nes buvo aukštaūgis ir 
žaidė krepšinį, taip pat galėjo 
prisidėti ir prie įvairių sporto, 
turizmo renginių ar švenčių 
organizavimo. Žinoma, svar-
biausi buvo darbiniai sugebė-
jimai, ko jam irgi netrūko, ir 
tuo įsitikino sanatorijos admi-
nistracija.

Dabar jauni žmonės blaško-
si keisdami darbus, o anksčiau 
to nebuvo – geras darbuoto-
jas buvo branginamas ir jam 
nekildavo noro keisti darbo-
vietę, nebent pakilti karjeros 
laiptais. Pasak Arvydo, dirbti 
ilgus metus vienoje darbovie-
tėje yra didžiulis privalumas 
– pažįsti žmones, jauti kolek-
tyvo dvasią, žinai, kuo kas gy-
vena, ir tas darbas tampa tavo 
gyvenimo būdu. Kolektyvas 
– lyg gyvas, funkcionuojantis 
organizmas. Kai jis sveikas ir 
veikia ranka rankon, kai yra 
susiklausymas ir pagarba vie-
nas kitam – tada ir rezultatai 
puikūs.

Jaunas specialistas pradėjo 
dirbti inžinieriumi energetiku, 
kurio pagrindinis ir didžiau-
sias tuo metu darbas buvo pa-
leisti funkcionuoti „Versmės“ 
gydyklą. Tuo metu pastatas 
jau stovėjo, tačiau inžinieri-
nės komunikacijos buvo ne-
užbaigtos. Jaunystė, entuzi-

azmas ir noras įrodyti, kad esi 
vertas čia dirbti, davė puikių 
rezultatų – gydykla pradėjo 
veikti jau 1982 metų balan-
džio 1 dieną.

Visiems rūpi bendras 
rezultatas

Tie, atrodo, ilgi darbo me-
tai „Versmės“ sanatorijoje, 
anot Arvydo, prabėgo labai 
greitai. Darbas, sportas, įvai-
rios varžybos – gyvenimas 
buvo įdomus, pilnas iššūkių, 
netikėtumų ir džiaugsmo bei 
malonumo, išgirdus pacien-
tų padėkas. Žinoma, A. Nar-
keliūnas pacientų negydo, 
bet daro viską, kad sanatori-
ja veiktų ritmingai, kad gerai 
funkcionuotų visi įrengimai, o 
personalas galėtų suteikti ko-
kybiškas paslaugas.

Paklausus, už kokius pa-
grindinius darbus atsakingas 
direktoriaus pavaduotojas 
ūkiui, A. Narkeliūnas daug 
negalvodamas atsakė, kad už 
tai, kas juda, teka, šyla ar šąla, 
už civilinę saugą ir visą sana-
torijos ūkinį darbą. Žodžiu, už 
visą ūkinę veiklą. Savo žinioje 
turi 18 darbuotojų, kurie yra 
universalūs ir gali atlikti kelių 
profesijų darbininkų darbus. 
Kai reikia – pjauna žolę, re-
montuoja, o kai reikia – vai-
ruoja automobilį. Žinoma, kai 
žmogus daugiau dirba, gauna 
ir didesnį atlygį. Visi darbuo-
tojai gerbiami ir vertinami, 
nes jie yra sanatorijos dalis, 
jiems irgi rūpi galutinis rezul-
tatas – laimingas ir patenkintas 
pacientas.

Esant reikalui, ir pats A. 

Narkeliūnas sėda prie vairo, 
kai reikia nuvežti ar parvežti 
kokį ligonį ar šiaip atsiranda 
būtinas reikalas, o tuo metu 
nėra laisvo žmogaus. Jis dar-
bo nesibaido, pareigų nesu-
reikšmina.

Dabar jauni specialistai pir-
miausia nori daug uždirbti ir 

kuo mažiau dirbti, o vyres-
ni, kuriems, „Versmė“ yra ta-
pusi gyvenimo dalimi, labai 
sąžiningai žiūri į tai, ką da-
ro ir kaip į tai žiūri pacientai. 
Pasak A. Narkeliūno, dabar 
jaunimo požiūris į darbą ir 
visuomeninę veiklą pakitęs, 
visai kitokios vertybės. Šiuo 
metu sanatorijoje neliko nei 
sporto, nei muzikos kolekty-
vo. Kaip ir visur, žmonės su-
svetimėjo, po darbo tuoj sku-
ba namo, „įlenda“ į kompiute-
rius ar mobiliuosius telefonus, 
daugiau bendrauja virtualioje 
erdvėje...

Reikia gydytis – 
važiuok į „Versmę“
Kaip sakė A. Narkeliūnas, iš 

senų darbuotojų, kai jis atėjo 
į „Versmę“ 1981 m., likę vos 
keli, o dauguma darbuotojų 
atėjo tada, kai pradėjo veikti 
gydyklos ir baseinas. Kolek-
tyvo stuburas – seni darbuoto-
jai, skaičiuojantys darbo stažą 
dešimtmečiais. Jie moka dirbti 
su sunkiais į reabilitaciją atvy-
kusiais ligoniais, sugeba juos 
palaikyti, pasakyti gerą žodį. 
O žmonės jaučia ir supranta, 
kada darbuotojai stengiasi, 
yra nuoširdūs ir nori, kad li-
gonis iš sanatorijos išeitų at-
gavęs jėgas, žvalesnis ir geros 
nuotaikos.

„Labai smagu, kai tie pa-
tys buvę ligoniai vėl sugrįžta 
po keleto metų, nes žino, kad 

jais bus tinkamai pasirūpin-
ta. Jei nori gydytis, žmonės 
atvažiuoja į „Versmę“, jeigu 
nori sveikatintis, jei nereikia 
rimto gydymo – renkasi kitas 
gydymo įstaigas“, – sako pa-
šnekovas.

Žinoma, vertinti čia dirban-
čius žmones yra ir sanatorijos 
direktoriaus Antano Danio 
nuopelnas.

Anais laikais norinčių gydy-
tis buvo labai daug, atsiųsda-
vo su kelialapiais iš kolūkių. 
Tačiau tai nebuvo tokie sun-
kūs ligoniai, kokie yra dabar 
gydomi reabilitacijos sky-
riuose. Galvos sukti dėl paci-
entų trūkumo administracijai 
nereikėjo. Dabar didžiausias 
galvos skausmas – turėti pa-
kankamai pacientų ir uždirbti 
pinigų. Žinoma, sunkiausias 
uždavinys, o paskui ir nuopel-
nas tenka direktoriui Antanui 
Daniui, kuris stengiasi ieškoti 
pacientų. Nors dažnai ir patys 
žmonės jau žino, ko nori ir ko 
jiems reikia, kas atitiks visus jų 
lūkesčius ir poreikius.

Žmones privilioja SPA įvai-
riomis paslaugomis, o rimti 
ligoniai, pažįstamų ar drau-
gų patariami, ištikus bėdai at-
vyksta į „Versmę“.

Ruošiasi kapitaliniam 
remontui

Praeitais metais „Versmės“ 
kolektyvą buvo užgriuvusi 
nežinomybė, kai Birštono sa-
vivaldybės administracija, di-
džiausia sanatorijos akcinės 
bendrovės akcininkė, norėjo 
įstaigą privatizuoti. Tačiau po 
įvairių debatų ir diskusijų sa-
natorijai buvo leista imti kredi-
tą ir vykdyti I korpuso kapita-

linį remontą. Žinoma, atsinau-
jinimo labai reikėjo, nes pasta-
tai seni, o ir sovietiniais laikais 
naudotos statybinės medžia-
gos ir įrengimai nebuvo pačios 
geriausios kokybės.

Arvydas Narkeliūnas džiau-
giasi, kad greitai bus pasirink-
tas rangovas, kuris ir vykdys 
darbus. Jie turėtų prasidėti 
apie liepos vidurį, jeigu neat-
siras apskundimų ar kitokių 
trukdžių.

„Guluosi ir keliuosi su min-
timi apie renovaciją. Tenka 
spręsti ir galvoti, kaip reikės 
persikraustyti, kaip reikės re-
alizuoti susidėvėjusį inven-
torių. Laukia daug ir įvairių 
darbų, ypač organizacinių,kol 
prasidės tikrieji statybos ir re-
monto darbai“, – sako A. Nar-
keliūnas.

Kitas aspektas, kuris irgi 
įpareigoja A. Narkeliūną būti 
dėmesingą ir viskuo besido-
mintį, yra žmonių, sanatori-
jos darbuotojų pasitikėjimas. 
Arvydas daug metų buvo ren-
kamas į Birštono miesto tary-
bos ir sanatorijos ,,Versmės“ 
sanatorijos valdybos narius. 
Šių metų balandžio mėnesį 
smulkieji akcininkai išrinko jį 
stebėtojų tarybos nariu. Pasak 
Arvydo, stebėtojo statusas for-
muojant sanatorijos strategiją 
suteikia galimybę geriau atsi-
žvelgti į darbuotojų, akcininkų 
viltis, lūkesčius, norus ir juos 
įgyvendinti. O tai padaryti lei-
džia daugiametė pašnekovo 
gyvenimiška ir ūkinė patirtis, 
geras žmonių pažinimas.

Pirmojo korpuso remontas 
– tik pradžia. Reikės galvoti 
ir apie kitus pastatus. Pasak 
pašnekovo, darbai turi vykti 
gerai, tad teks prižiūrėti atlie-
kamų darbų kokybę, kad bū-
tų laikomasi terminų. „Turime 
įrodyti visiems, jog sugebame 
dirbti ir uždirbti, kad mumis 
patikėtų, kad pateisintume ne 
tik pagrindinio akcininko lū-
kesčius, bet padėtume ir sun-
kiai sergantiems pacientams, 
kad jie iš sanatorijos išeitų pa-
tenkinti“, – kalbėjo ilgametis 
darbuotojas. 

Rezultatai, atsiliepimai ir 
padėkos rodo, kad sanatorija 
dirba gerai ir pelningai. Visi 
darbuotojai tikisi, kad ir atei-
tyje sanatorija, pateisindama 
savo pavadinimą, bus sveika-
tos versmė.
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po incidento vienoje Rusijos elektrinėje visas Krymas 
trečiadienį liko be elektros, pranešė šio Rusijos 2014 metais 
aneksuoto pusiasalio pareigūnai. 2015 metų pabaigoje 
Ukraina liovėsi tiekusi energiją nuo jos atplėštam pusiasaliui, 
kuris tapo priklausomas nuo povandeninio kabelio iš Rusijos. 
Nuo to laiko dažnai susiduriama su energijos problemomis.

  Kinijos valstybinis plėtros ir reformų komitetas ir „China 
Construction Bank“, vienas didžiausių šalies bankų, 
įsteigė 300 mlrd. juanių (maždaug 47 mlrd. JAV dolerių) 
vertės fondą, kuris investuos į naujas sritis ir kryptis, 
įskaitant inovacinių medžiagų kūrimą, biotechnologijas ir 
alternatyviais energijos šaltiniais varomus automobilius.

Seniai atidėliojami futbolo klubo „Roma“ planai statyti naują 
stadioną trečiadienį susidūrė su dar viena didele kliūtimi: buvo 
areštuoti devyni žmonės, įtariami korupcija dėl biurokratinių 
statybų reikalų. prokurorai įtaria, kad buvo neteisėto 
mokėjimo grynaisiais ir sąskaitų už neegzistavusį samdymą 
bei nesuteiktas konsultacijas.
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Antradienį Birštono meno 
mokykla kvietė į kurhauze 
vykusią bendruomenės 
dieną „Pasidžiaukime 
kartu“. 

O pasidžiaugti šios mo-
kyklos kolektyvas tikrai turi 
kuo: tik praeitą savaitę buvo 
paskelta, kad Birštono me-
no mokyklos mokinė Emili-
ja Radvilavičiūtė tapo vaikų 
ir jaunimo „Dainų dainelės“ 
konkurso laureate, kiti moki-
niai taip pat yra pasiekę gražių 
laimėjimų, tapę įvairių festiva-
lių ir konkursų laureatais.

Renginį muzikiniu kūriniu 
pradėjo vienas geriausių ir ak-
tyviausių meno mokyklos mo-
kinių Splendid Mykolas Di-
dla. Jis jau yra puikiai įvaldęs 
mušamuosius, o šiemet gavo 
ir antrąjį pažymėjimą, kad pa-
baigė ir fortepijono klasę. 

Mokyklos direktorė Laimu-
tė Raugevičienė pasidžiaugė, 
kad mokykla labai didžiuoja-
si puikiais savo mokiniais ir jų 
pasiekimais.

Šiais metais Dailės sky-
rių baigė gabūs ir talentingi 
mokiniai: Kristupas Beleišis, 
Rugelija Beliūnaitė, Urtė Jo-
neliūnaitė, Eva Juškevičiūtė, 
Agnė Paulikaitė, Austė Stan-
kevičiūtė, Austėja Suchockai-
tė ir Austėja Žėkaitė.

Mokyklos baigimo pažy-
mėjimus jiems įteikė direktorė 
L. Raugevičienė ir juos mokę 
mokytojai.

Pasakodama apie mokinius 
direktorė paminėjo, kad jie 
mokosi ir dalyvauja įvairiuose 
tarptautiniuose konkursuose, 

Birštono meno mokykla turi kuo džiaugtis

festivaliuose, taip pat Biršto-
no miesto renginiuose.

Muzikos skyriaus pažymė-
jimus gavo Aistė Abromavi-
čiūtė, Augustė Bisikirskaitė, 
Splendid Mykolas Didla, Ka-
rolina Bubnytė, Emilija Ra-
dvilavičiūtė ir išplėstinį mu-
zikavimą lankiusi Monika 
Leščinskaitė. Direktorė pasa-
kojo, kur ir kokiuose svarbiuo-
se konkursuose šie mokiniai 
dalyvavo ir kokius laimėjimus 
parvežė į Birštoną.

Įteikus mokyklos baigimo 
pažymėjimus, paskelbti ir no-
minantai.

„Metų atlikėjo“ nominacija, 
žinoma, atiteko Emilijai Ra-
dvilavičiūtei, 

Dar 2010 metais Emiliją 
„atrado“ ir dainininkės kar-
jerai pradėjo ruošti Birštono 
gimnazijos muzikos moky-
toja Toliama Ragienė. Vėliau 
Emilija atstovavo Birštono 
meno mokyklai, konkursams 
ją ruošė (2012–2014 m.) mo-
kytoja Ramunė Liutvynskie-
nė. Nuo 2016 metų Emiliją 
dainuoti moko mokytoja Na-
talija Kesminienė. Net keturis 
kartus Emilija pateko į LRT 
TV studijos etapą, tačiau tik 
šie metai buvo patys sėkmin-
giausi jaunajai dainininkei – ji 
tapo laureate ir dar pelnė spe-
cialų švietimo ministrės apdo-
vanojimą už geriausiai atliktą 
lietuvišką dainą.

Įteikdama nominaciją L. 
Raugevičienė paminėjo, kad 
Emilija gavo Birštono savi-
valdybės merės padėką už 
Birštono vardo garsinimą ir 
padėką už geriausiai parašytą 
esė apie Birštoną. Apdovano-
jimus Emilijai įteikė Birštono 
savivaldybės merės pavaduo-

tojas Vytas Kederys.
Reikia paminėti, kad šiais 

metais 3-iame „Dainų daine-
lės“ etape dalyvavo net pen-
kios Birštono meno moky-
klos mokinės: Emilija Radvi-
lavičiūtė, Elzė Bisikirskaitė, 
Adrija ir Austėja Suchockytės 
bei Austėja Belenevičiūtė. Di-
rektorė pridūrė, kad Birštonui 
reikia pasistengti, kad pasi-
vytų (gal geriau – aplenktų) 
Visaginą, kurio net 3 atstovai 
dainavo baigiamajame kon-
certe...

Po apdovanojimo Emili-
ja padainavo savo konkursi-
nę dainą.

„Metų iniciatyvos“ nomi-
nacija atiteko sesėms Austė-
jai ir Adrijai Suchockaitėms. 
Tai labai aktyvios, dainingos 
ir gabios mergaitės, kurios ne 
tik gražiai dainuoja, bet ir pui-
kiai veda renginius. Nomina-
ciją Austėjai ir Adrijai įteikė 
Birštono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėja An-
gelė Žiūraitienė.

„Metų dailininko“ nomina-
ciją mokytoja Laima Petraš-
kienė įteikė Suprijai Radian 
Didlai. Suprija yra ne tik la-
bai gabi ir aktyvi mokinė, bet 
ir geros nuotaikos nešėja, pla-
čios šypsenos savininkė.

Dizaino studijos vadovė 
Vilma Krasauskienė paskelbė 
„Metų dizainerį“, kuriuo tapo 
Evaldas Kašiuba, šiais metais 
pasiekęs puikių rezultatų, da-
lyvavęs konkursuose ir užė-
męs prizines vietas. Paskutinis 
apdovanojimas Evaldui buvo 
įteiktas Birštone vykusiame 
„Avangardo 2018“ festivalyje 
už kolekciją „Spalvos“.

„Metų aktyviausio“ no-

minacija apdovanota Vakarė 
Bivainytė, už aktyvų dalyva-
vimą bei renginių vedimą, už 
savanoriavimą bei dalyvavi-
mą parodose ir įvairius kitus 
gerus darbus.

„Metų atradimo“ nomina-
cija pažymėtas jaunasis mu-
šamųjų virtuozas Gabrielius 
Vaitkevičius. Gabrielius, nors 
dar mažas, prie savo muzikos 
instrumentų jautėsi užtikrin-
tai. Auga Birštone naujas ta-
lentas...

„Metų kibirkštėlės“ nomi-
nacija atiteko mažajai smuiki-
ninkei, mokytojos Danguolės 
Kalpokovienės mokinei El-
zei Jonuškaitei. Nors Elzytė 
dar visai nedidukė, tačiau jau 
yra daug pasiekusi – dalyvavo 
koncertuose Lietuvos dvaruo-
se, Gardine bei konkurse Prie-
nuose. Perspektyvų į valias – 
juk iš kibirkštėlės gali įsidegti 
didelė ugnis.

„Metų ansamblio“ nomi-
nacija atiteko šauniam meno 
mokyklos ansambliui „Tie-
siog bendas“. Ansamblis festi-
valyje „Muzikuokime drauge“ 
laimėjo Grand Prix, o kituose 
konkursuose ir festivaliuose 
tapo žiūrovų favoritais.

Visi jaunieji muzikantai, 
dailininkai, atlikėjai padova-
nojo daug puikių akimirkų 
savo draugams, tėveliams ir 
seneliams, kurie atėjo pabūti ir 
kartu pasidžiaugti besipildan-
čiomis vaikų svajonėmis, mu-
zikiniais kūriniais ir pasigėrėti 
puikiais jų piešiniais.

Meno mokykloje mokslo 
metai baigėsi gražiu ir skam-
biu akordu. Sėkmės ateinan-
čiais mokslo metais, kurie tu-
rėtų būti paženklinti dar gra-
žesniais laimėjimais! 

Birštono šventės metu 
vienas iš sportinių 
renginių, pritraukiantis 
vis daugiau žaidėjų, 
yra petankė. Tradiciškai 
petankės turnyre dvejetai 
varžosi dėl nugalėtojo 
titulo ir „Birštono 
taurės“. Šiemet į kurorto 
gimtadienio šventę atvyko 
net 21 petankės žaidėjų 
komanda.

Kaip ir ankstesniais metais, 
turnyras vyko pagal šveicariš-
ką sistemą – komandos turėjo 
sužaisti po 7 susitikimus.

Daugiausiai komandų at-
vyko iš Kauno(12) ir Šiaulių 
(3). Be to, šių miestų atstovai 
žaidė ir mišriose komandose 
su kitų miestų atstovais, taip 
pat ir su birštoniečiais bei vil-
niečiais. Už Birštoną žaidė 
tik dvi „grynos“ birštoniečių 
komandos – tai „Ferrum“ 
dvejetas (Irma Gedminaitė ir 
Paulius Bagdanavičius), „B2-
B4“ (Kęstutis Pranculis, Da-
rius Mankevičius). Mišriame 

„Birštono taurė“ atiteko 
kauniečiams dvejete „Apči“ žaidė biršto-

nietis Vytautas Gedminas su 
kauniečiu Tautvydu Alens-
ku, dvejete „Saulės smū-
gis“ – Robertas Travkinas su 
kauniete Giedre Pacevičiūte, 
„Sencėjaus mokykla“ – Linas 
Andriekus su kauniečiu Ker-
niumi Ribikausku. 

Pirmąją vietą ir „Birštono 
taurę“ po 7 susitikimų laimė-
jo kauniečių duetas 

„A3 Vizija“ (Algis Petraus-
kas ir Linas Budrikas), antroji 
vieta atiteko mišriam dvejetui 
– birštoniečiui V. Gedminui 
ir kauniečiui T. Alenskui, o 
trečiąją prizinę vietą laimėjo 
„A3“ dvejetas iš Kauno (Do-
ringa Burneikienė ir Almantas 
Burneika).

Birštoniečiai (ir mišriose 
komandose) šį kartą užėmė 
12, 13, 14 ir 15 vietas.

Visi trys Paguodos prizai 
atiteko kauniečių dvejetams: 
dvejetui „Vilkai“ –1-oji vie-
ta, „Riga“ – 2-oji vieta, o „Li-
mo“– 3-ioji vieta.

Birštono petankės klubo 
informacija 

Birštoniečiai - „Apči“
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VERTA ŽINOTI
JAV energetikos departamentui paskelbus, kad šalies 
komercinės „juodojo aukso“ atsargos per praėjusią savaitę 
gerokai sumažėjo, naftos kainos trečiadienį pakeitė kryptį 
ir patraukė aukštyn. Rugpjūčio mėnesio ateities sandorių 
„Brent“ rūšies naftos kaina Londono biržoje „ICE Futures“ 
paūgėjo 0,39 JAV dolerio iki 76,27 JAV dolerio už barelį.

  JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) 
trečiadienį pažėrė kritikos visai virtinei Amerikos 
žiniasklaidos priemonių, pavadindamas jas didžiausiais 
Jungtinių Valstijų priešais. „Didžiausias mūsų šalies priešas 
- melagingos naujienos, kurios taip lengvai plinta kvailių 
dėka!“ - pridūrė prezidentas.

Ispanijos teismas nurodė karaliaus Filipe svainiui Inaki 
Urdangarinui per penkias dienas atvykti į kalėjimą atlikti 
bausmės. Buvęs olimpinis rankininkas ir princesės Kristinos 
vyras buvo pripažintas kaltu dėl milijonų eurų paėmimo 
2004–2006 metais iš ne pelno fondo, kuriam vadovavo. Jam 
skirta 5 m. ir 10 mėn. laisvės atėmimo bausmė.

REKLAMA

Robert Huhn Jones. Keliai 
į Rusiją. Jungtinių Amerikos 
Valstijų lendlizas Sovietų Są-
jungai. Vertėjas Edmundas 
Juškevičius. – Vilnius: Briedis 
[2018] – 408 p., iliustr.

Leidykla „Briedis“ prista-
to serijos „Antrasis pasaulinis 
karas“ naujieną – amerikiečių 
profesoriaus Roberto Huhno 
Joneso knygą „Keliai į Rusi-
ją“. Tai istoriniais dokumentais 
grįstas pasakojimas apie Jung-
tinių Valstijų lendlizą – paramą 
Sovietų Sąjungai Antrojo pa-
saulinio karo metais. Knyga 
paremta vertingais duomeni-
mis iš Valstybės departamento 
archyvų bei kitų JAV vyriau-
sybinių šaltinių. Visur, kur tik 
buvo galima, autorius rėmėsi 
ir prieinama informacija iš so-
vietų pusės.

Jungtinių Valstijų lendlizas 
SSRS – ne tiek jau daug tyri-
nėta Antrojo pasaulinio karo 
tema. Ji iki šiol labai politizuo-
ta, nes Rusijoje amerikiečių 
pagalbos mastai nuolat men-
kinami teigiant, kad amerikie-
čiai tiekė tik „konservus“, o pa-
čiose JAV – gerokai primiršti. 
Iš tiesų Sovietų Sąjunga gavo 
produkcijos už 120 milijardų 
dolerių! Perskaičiavus šią su-
mą dabartiniu kursu, ji išaugtų 
daug kartų. Į Sovietų Sąjungą 
keliavo viskas: tankai, karinis 
transportas ir moderniausi lėk-
tuvai, ką jau kalbėti apie mil-
žinišką paramą staklėmis, ža-
liavomis, amunicija ir maistu. 
Nors dabar Rusijoje teigiama, 
kad amerikiečių parama buvo 
„nereikšminga“, akivaizdu, 
kad be jos SSRS karo nebū-
tų laimėjusi. Lendlizo 
mastą ir gyvybinę svar-
bą sovietų pramonei, 
taip pat karo eigai buvo 
viešai pripažinę J. Sta-
linas, maršalas G. Žu-
kovas, SSRS pramonės 
ir prekybos klausimus 
kuravęs A. Mikojanas. 
G. Žukovas, pavyzdžiui, 
rašė, kad be amerikiečių 
tiekiamų žaliavų sovietai 
ne tik negalėtų formuoti 
savo rezervų, bet net sė-
kmingai tęsti karo. 

Tačiau skaičiai – dar 
ne viskas. Norint pritai-

„Keliai į Rusiją“
kyti lendlizo programą sovie-
tams, jos šalininkams Jungti-
nėse Valstijose reikėjo įveikti 
piliečių nepasitikėjimą komu-
nizmu, nugalėti stiprias izolia-
cionistines nuostatas, įtikinti 
visuomenę, kad sovietai tokie 
pat kovotojai prieš „pasaulinį 
blogį“ Hitlerio asmenyje kaip 
ir britai. Autorius išsamiai pa-
sakoja apie prezidento Frankli-
no D. Roosevelto ir Harry’io 
Hopkinso užkulisinius manev-
rus siekiant veiksmingo susi-
tarimo su J. Stalinu, kuris, ne-
paisant amerikiečių pastangų 
nuolat didinti pagalbos apim-
tis, reikalavo vis daugiau. 

Įsigaliojus lendlizo sutarčiai 
iškilo rimtų krovinių pristaty-
mo ir jų apsaugos problemų. 
Pradedant vokiečių povande-
ninių laivų atakomis šiauri-
niame jūrų kelyje ir baigiant 
transporto priemonių spūsti-
mis Irano vieškeliuose. Sie-
kiant išvengti trukdžių, lėktu-
vai į Sovietų Sąjungą skrido 
net per Beringo sąsiaurį. Ne-
maža dalimi paramos sovietai 
net nespėjo pasinaudoti: SSRS 
uostuose kroviniai laikyti ne-
tinkamomis sąlygomis, dalis 
jų nepataisomai sugadinta, ne-
mažai karo technikos eksploa-
tuota netinkamai ar tiesiog su-
laužyta dėl begalinio sovietinio 
aplaidumo. 

Roberto Huhno Joneso kny-
ga pateikia išsamų, nuo propa-
gandinių mitų apvalytą lendli-
zo paveikslą. Čia pirmą kartą 
pridedamos sutartys ir sąlygos, 
kuriomis vyko derybos, taip 
pat parodoma, kaip lendlizą 
suprato sovietai.  

Prasidėjusi vasara reiškia 
daugiau laiko sau, taigi 
jos metu kaip niekada 
norisi naršyti nevaržomai: 
internete klausytis 
muzikos, žiūrėti vaizdo 
įrašus ar dalintis atostogų 
nuotraukomis. Todėl 
technologijų lyderė „Tele2“ 
kviečia savęs neriboti ir 
dovanų siūlo net 100 GB 
duomenų.

„Vasaros atostogų metu ti-
krai nesinori galvoti apie inter-
neto duomenų likutį, o ir pro-
gų naršyti pasitaiko daugiau, 
todėl besirenkantiems naują 
planą – paruošėme dovanų“, – 
sakė Vaida Burnickienė, „Te-
le2“ prekybos vadovė.

100 GB nemokamų duo-
menų pasiūlymas šiuo metu 
galioja su bet kuriuo neribotų 
pokalbių ir SMS planu nuo 2 
GB duomenų (kaina – nuo 8,5 
Eur/mėn.). Ši dovana bus ak-

Vasarą naršykite laisvai – „Tele2“ dovanoja 
net 100 GB

tyvinta kartu su sutartimi ir ga-
lios 90 d. Lietuvos teritorijoje. 
Pasiūlymo laikas ribotas.

Pradinė telefonų įmoka 
– tik 1 Eur!

Pradėti žvalgytis naujo pla-
no bei telefono – dabar yra 
pats metas ne tik dėl dova-
nojamų duomenų. Šiuo metu 
„Tele2“ salonuose ir interne-
tinėje svetainėje www.tele2.lt 
daugeliui išmaniųjų, mokant 
mėnesio mokestį, taikoma vos 
1 Eur pradinė įmoka.

Vienas tokių pasiūlymų 
yra skirtas „Samsung“ ger-
bėjams. Sumokėjus pradinę 
1 Eur įmoką ir sudarius 24 
mėn. sutartį – 5,2 colių įstrižai-
nės ekraną turintis „Samsung 
Galaxy J5“ kainuos tik 6,58 
Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 259 Eur).

Suskubti turėtų ir „Huawei“ 
aistruoliai. Pilno ekrano, gro-
žio algoritmą asmenukėms 
turintį išmanųjį „Huawei P 
smart“ šiuo metu galima įsi-
gyti itin geromis sąlygomis. 

Sumokėjus pradinę, taip pat 
tik 1 Eur, įmoką ir sudarius 24 
mėn. sutartį, šis išmanusis kai-
nuos vos 8,66 Eur/mėn. (kaina 
be sutarties – 279 Eur).

Kitas pasiūlymas paruoštas 
norintiems įsigyti fotografų 
simpatijas pelniusį „Huawei 
P 20“. Sumokėjus pradinę 1 
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį, šis išmanusis kainuos 
tik 22,83 Eur/mėn. (kaina be 
sutarties – 649 Eur).

Ir tai dar ne viskas. Perkant 
telefoną „Huawei P 20“, ka-
merą „EnVision 360“galima 
įsigyti vos už 1 centą (įpras-
ta kaina – 199 Eur). Šį išma-
nų įrenginį sudaro dvi 13 MP 
kameros skirtingose kame-
ros pusėse, todėl ją prijungus, 
vaizdus fotografuoti bei fil-
muoti galima tiesiog žiūrint 
per telefono ekraną.

Telefonams papildomai tai-
komas valstybės nustatytas 
laikmenos mokestis. Pasiūly-
mų, įrenginių ir dovanų kiekis 
bei laikas – riboti.  
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REKLAMA

A. Bagdono PĮ – brangiai verše-
lius auginti. Moka 6–21 proc. 
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima 
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319) 
69541.

Viena didžiausių įmonių Lietuvo-
je tiesiogiai perka karves, bulius, 
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis. 
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsi-
skaito iš karto. Tel. 8 635 07197 
(Ričardas Lukauskas). 

Brangiai visoje Lietuvoje super-
kame galvijus: karves, jaučius, 
telyčias. Atsiskaitome vietoje. 
Vežame į užsienį. Tel. 8 615 
28106.

Bet kokią žemės ūkio techniką, 
pvz., traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali būti 
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

Kviečiame apsilankyti  
parduotuvėje.  

Čia galėsite įsigyti Druskininkų 
juvelyrų, liaudies meistrų  

sidabro dirbinių – dovanėlių 
sau ir artimiesiems. Gausus 

papuošalų pasirinkimas,  
atnaujinta kolekcija.  
Mus rasite adresu:  

Vytauto g. 11a, Prienuose (PC 
„Velsa“, II a., šalia “Tango Pizza”).

MALKOS

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

ŽEMĖS ŪKIS

pARDUODA
Jauną Zaneno veislės ožką su 2 
ožiukais Igliaukos sen., Marijam-
polės sav. Tel. (8 343) 99198.

Avižas. Gali atvežti. Tel:. 8 683 
38695, 8 683 38701.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 677 
31879.

Kviečius. Atveža. Tel. 8 698 
79906.

pERKA
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 
3 m. tolimesniam auginimui. Tel. 
8 625 93679.

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

Vilniaus apskrities ūki-
ninkas nuolat perka 
arklius. Suteikia trans-
porto paslaugas.

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

S u p e r ka m e  ka r -
ves, bulius ir tely-
čias. KREKENAVOS 
AGRO FIRMOS supir-
kėja Olga Smailienė. 

Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus 
ir traumuotus galvi-
jus (AB „Krekenavos 
agrofirma“ kaino-
mis). Taip pat arklius.

Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. 8 616 43646. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

IŠNUOMOJA
Patalpą biurui, prekybai, apgy-
vendinimui, paslaugoms ar kt. 
(26 kv. m., I a.) S. Dariaus ir S. 
Girėno g., Birštono centre. Tel. 
(8 319) 55555.

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

Automobiliai ir 
jų dalys

perka
Superkame visų markių automo-
bilius. Atsiskaitome iš karto. Pasii-
mame patys. Tel. 8 644 15555.

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

Pirksiu sodybą, žemės sklypą, 
gražioje vietoje su Nemuno pa-
krante. Tel. 8 646 31823.

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

Mišką. Gali būti su bendratur-
čiais, neatidalintas iš bendros 
nuosavybės. Sutvarkau doku-
mentus, paveldėjimą. Tel. 8 644 
55355.

Perkame mišką didžiausiomis 
kainomis Lietuvoje. Atsiskaito-
me iš karto. Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (medinis namas, ūkiniai 
pastatai, geras privažiavimas, 18 
a sklypas, gražioje vietoje prie 
Jiesios, 16 000 Eur) Jiestrakio k., 
Šilavoto sen. Prienų r. Tel. 8 698 
79906.

ŽEMĖS SKLYpUS
Pigiai 18 a namų valdos žemės 
sklypą (gyvenamų namų statybai) 
J. Basanavičiaus g., Prienų mieste. 
Tel. 8 614 34541.

23 a namų valdos žemės sklypą V. 
Mykolaičio-Putino g., Prienuose. 
Tel. 8 675 21199.

49 a namų valdos sklypą sodybai 
labai gražioje, saugioje ir atokioje 
vietoje. Ribojasi su pušynu. Prie 
Šilavoto. (8300 Eur). Tel. 8 698 
46705.

8,47 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Gineikonių k., Stakliškių 
sen., Prienų r., Tel. 8 608 56398.

perka
Perka įvairų nekilnojamąjį turtą. 
Tel. 8 605 85038.

Namą Prienuose arba sodybą 
Prienų r. Siūlyti įvairius variantus, 
domina viskas. Tel. 8 673 88922.

Nekilnojamasis 
turtas

parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. Prienuose. Galima nuo-
ma. Tel. 8 685 80479.

2 k. bt. (42,40 kv. m, I a. 2 a. name 
(5 butai) visos komunikacijos, 
šildymas kietu kuru, pigus išlai-
kymas) J. Basanavičiaus g., Jiezne. 
Tel. 8 601 83888.

2 k. bt. (49 kv. m, III a.) Stadiono 
g. 26, Prienuose. Sodybvietę 
(60 a namų valdos ir 4 ha ūkio 
paskirties žemės) Balbieriškio 
sen., Prienų r. Tel.: 8 640 24748, 
8 687 58108.

NAMUS
Namą (yra ūkinis pastatas, visos 
komunikacijos, šone sklypo teka 
upelis, 11 a žemės) J. Basanavi-
čiaus g., Prienuose. Tel. 8 673 
79605.

UAB 
SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų 
brangiai PERKA bulius, 

karves, telyčias. Moka 6-21 
proc. Sutvarko dokumentus 
subsidijoms gauti. Sveria, 

pasiima iš kiemo. 
Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),  
8 620 35000 („Omnitel“), 
 8 613 79515 („Tele 2“).

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite nuo 

svarbiausių krašto ekonominių, 
kultūrinių ir politikos naujienų!
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LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

Naujų ir senų automobilių kėbulų 
remontas: geometrijos atstaty-
mas, virinimas, paruošimas da-
žymui, dažymas ir smėliavimas. 
Tel. 8 687 26417.

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, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

Vežame žvyrą (sijotas, 0,4 frakci-
ja), smėlį, įvairų gruntą, skaldą. 
Teikiame transporto paslaugas 
savivarčiu sunkvežimiu. Tel. 8 
603 11424.

Pigiausiai vežame žvyrą, smėlį, 
juodžemį, skaldą ir kitus birius 
krovinius. Tel. 8 698 73325.

Atliekame įvairius žemės kasi-
mo, lyginimo darbus: kasame, 
valome tvenkinius, darome pyli-
mus, šlaitus, lyginame, tvarkome 
teritorijas. Konsultuojame. Turi-
me patirtį. Dirbame kokybiškai. 
Tel. 8 640 50090.

Žemės kasimo darbai mini eks-
kavatoriumi 3,3 t. Tel. 8 645 
20612.

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

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

Gipso kartono, grindų bei durų 
montavimas. Terasų ir stogų 
montavimas. Tel. 8 648 57129.

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

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

Santechnikos darbai: vamzdynų 
keitimas, klozetų keitimas ir 
tvarkymas, maišytuvų keitimas 
ir kiti santechnikos darbai. Skylių 
gręžimas nerūdijančio plieno 
kriauklėse, metalinių vamzdžių 
sriegimas. Katilų prijungimas ir 
medžiagų komplektavimas. At-
vykstu 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, per-
traukimas. Restauruojame 
minkštus baldus, fotelius, lo-
vas, kampus, kėdes. Tel. 8 679 
46966.

Gaminame įvairias namų ir ūkinių 
pastatų duris. Kokybę garantuo-
jame. Tel. 8 682 62195.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai...

UAB „GEONETAS“  
 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,  

8 614 38124. 

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

Stogų dengimas, karkasinių namų 
statyba, pamatų įrengimas, skar-
dinimo darbai, skardų lanksty-
mas, medinė lauko apdaila, pirtys 
ir kiti statybos darbai. Dirbame 
pagal verslo liudijimus. Tel. 8 
603 35880.

Skardinimo darbai: kraigai, vė-
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t. 
Montuojame „Cedral“ dailylen-
tes. Dengiame stogus. Patirtis. 
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus 
ir atlieku kitus statybos darbus. 
Tel. 8 607 14112.

Dažome medinius namusfasa-
dus ir stogus savo ir užsakovo 
medžiagomis. Patirtis. Kokybė. 
Tel. 8 636 94394.

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

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

Miško savininkas – lapuočių ir 
spygliuočių malkas. Pristato. 
Perka mišką. Atsiskaito iš karto. 
Tel. 8 690 66155.

Pigiai spygliuočių, lapuočių mal-
kas (skaldytas, kaladėmis). Taip 
pat medžio pjuvenas. Atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Lapuočių malkas kaladėmis su 
pristatymu. Tel. 8 648 10464.

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8 677 44884.

Pušines, beržines, alksnines, 
ąžuolines malkas kaladėlėmis 
ir skaldytas. Atveža. Tel. 8 609 
14843.

Gegnes (5x15 cm, 6 m ilgio, 150 
Eur/kub), viengubo pjovimo len-
tas (2,5 cm storio, 6 m ilgio, 110 
Eur/kub). Tel. 8 659 17643.

Pramoninę mėsmalę, „kreizą“, 
obliavimo stakles, akordeoną 
„Weltmeister“. Tel. 8 600 51351.

Medžio apdirbimo stakles, frezas, 
akselinę, betono maišyklę, cen-
trinio šildymo katilą, hidroforą, 
kilnojamą šiltnamio pečių, stiklą, 
raudonas plytas, du nešiojamus 
radiatorius su tenais. Tel. 8 677 
72818.

Cisternas (3 kub. ir 11 kub.). Tel. 
8 656 37311.

„Gaz-8“ (su dokumentais), trak-
torinę priekabą (dviašė, never-
čiama, mediniai bortai 4,8x2,4 
m, su dokumentais). Tel. 8 684 
38483.

pASLAUGOS

Reikia pinigų? *Paskolos. *Pa-
skolų ir kitų skolų refinansavimas 
(padengimas). *Galimybė pasi-
skolinti papildomai. Pvz., pasi-
skolinkite 100 Eur ir per 3 mėn. 
grąžinkite iki 110 Eur! Reikalui 
esant, atvykstame pas klientą. 
Tel. 8 601 50935.

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

PARDUODAMAS
Namas (116 kv. m) 
su dideliu ūkiniu 

pastatu (314 kv. m) 
ir 40 arų žemės sklypu 
šalia miško, Mastaičių 
kaime, Kauno rajone.

TEL. 8 699 78884.
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pASLAUGOS

Pjaunu ir skaldau malkas. Pjaunu 
žolę trimeriu. Griaunu senus pas-
tatus ir dirbu kitus ūkio darbus. 
Tel. 8 677 22930.

Mobiliuoju juostiniu gateriu koky-
biškai pjaunu medieną. Atvykstu 
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Mobiliuoju juostiniu gateriu 
pjauname medieną iki 9 m ilgio, 
apipjauname lentas kliento kie-
me. Tel. 8 610 03983.

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną 
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vie-
toje. Elektra nebūtina. Dirbame 
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

Pavojingų medžių pjovimas, 
genėjimas. Sklypų valymas. 

Tel. 8 683 99 233, 
www.greblysirbebras.com

DARBO 
SKELBIMAI

REIKALINGA
Moteris prižiūrėti garbaus am-
žiaus moterį Prienuose. Tel. 8 
686 55609.

Vasaros darbas. Braškių, šilauogių 
skynimas. Tel.: 8 605 79693, 8 
676 00479.

Braškių skynėjai nuo birželio 
mėnesio. Vežiojame. Tel. pasi-
teirauti 8 616 54432.

Pardavėjos (-ai) lauko prekybai 
uogomis. Atlyginimas 900 Eur. 
Tel.: 8 676 00479, 8 605 79693.

Reikalingas statybininkas (beto-
navimo darbams). Galime apgy-
vendinti. Tel. 8 610 82808.

Ieškau mūrininko ir pagalbinio 
darbininko. Gali būti mokinys. 
Tel. 8 646 37352.

UAB „Gensera“  siūlo darbą 
lauko vamzdynų montuotojams 
ir pagalbiniams darbininkams 
vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų tinklų statybos ir aplin-
kos tvarkymo darbams visoje 
Lietuvoje (yra galimybė rinktis 
darbą pagal gyvenamąją vietą). 
Suteikiame visas darbui reika-
lingas priemones, transportą 
atvykimui į darbą. Daugiau in-
formacijos suteiksime tel.: 8 691 
86121, (8-46) 416188, el. paštas 
ausra@gensera.lt

Autoservisui reikalingas darbuo-
tojas. Darbo pobūdis – autoe-
lektros darbai. Norinčius dirbti 
apmokysime. Tel. 8 687 27001.

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

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

Vairuotojas-laidojimo namų dar-
buotojas. Tel. 8 650 41148.

Transporto įmonei Marijampo-
lėje reikalingi vilkikų vairuotojai 
maršrutu Lietuva–Skandinavi-
ja–Lietuva. Tel. 8 685 85922.

Vairuotojai, turintys pasą, nuvai-
ruoti lengvuosius automobilius į 
Ukrainą. Tel. 8 608 55933.

Vilkikų vairuotojai su CE kate-
gorija darbui po Lietuvą. Atly-
ginimas pagal susitarimą. Tel. 8 
699 11549.

Dovanoja

Pievą nusišienauti Pociūnų aero-
drome. Tel. 8 698 10510.

prašo padovanoti

Skalbimo mašiną, šaldytuvą, 
virtuvinius ir kitus baldus. Tel.: 8 
670 66574, 8 671 23756.

prašo atsiliepti

2018 m. gegužės 29 d. apie 15.30 
val. ties „Baltic Petroleum“ dega-
line Prienuose įvyko eismo įvykis 
(iš priešpriešinės kelio juostos 
susidūrė kaktomuša su automo-
biliu). Kurie matė ir padėjo prašau 
atsiliepti ir paskambinti tel. 8 678 
22651.

Užjaučia

Negrįžtamai išeina  
artimieji,

Ir niekad nesutiksi jų 
gyvenimo kely.

Nors taip norėtųsi tą  
laiką sustabdyti,

Pabūt su tais, kurių  
susigrąžinti negali.

Skaudžią netekties ir  
liūdesio valandą dėl  

Mamos mirties  
nuoširdžiai užjaučiame 

Snaiguolę Garmuvienę 
ir artimuosius.

 VšĮ Prienų ligoninės 
darbuotojai

 

Liūdesio ir skausmo  
valandą, dėl Mamytės 

mirties nuoširdžiai  
užjaučiame  

Snaiguolę Garmuvienę, 
ir jos artimuosius.

Laikraščio „Naujasis 
Gėlupis“ redakcija

 

Kviečia

Jeigu turite problemų su alkoho-
lizmu, Jums gali padėti Birštono 
anoniminių alkoholikų draugija. 
Susirinkimai vyksta: II, IV – 19 
val., VII – 17 val., Birutės g. 10A 
(„Carito“ bendruomenės namai), 
Birštone. Tel. 8 689 36747.

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Birželio 16 d. 19 val. – Šilavoto 
seniūnijos vasaros šventė

Birželio 17 d. 16 val. Skriau-

džiuose – proginių muzikantų 
susitikimas-koncertas „Mes dar 
dainuosim“

Birželio 23 d. 19 val. kviečiame 
į Joninių šventę Pašventupio 
kaime, Ašmintos seniūnijoje 

Liepos 6 d. 19 val. – Stakliškių 
seniūnijos vasaros šventė, skir-
ta Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama fotografijų 
konkurso „Mano miesto bliuzas 
– Lietuvos valstybės atkūrimo 
100-mečiui“ darbų paroda. 

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre – Prienų meno mokyklos 
Fotografijos grupės mokinių 
fotografijų paroda „Alpių ref-
leksijos“. Paroda veiks iki birželio 
29 d.

Išlaužo seniūnijos salėje ekspo-
nuojama Aurelijos Kleizienės 
tapybos darbų paroda.

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama menininkės Vilijos 
Čiapaitės akvarelės darbų paro-
da „Prakalbintoji akvarelė“.

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

Balbieriškio kultūros ir lais-
valaikio centre birželio mėn. 
eksponuojama Onutės Master-
kovienės karpinių paroda.

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

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama sporto žurnalisto, 
sporto fotografo Alfredo Plia-
džio fotografijų paroda „Sporto 
akimirkos“.

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

Lietuvos šimtmečio dainų 
šventė „Vardan tos“ 

2018 m. birželio 30 – liepos 6 d.

Birželio 30 d. Dainų diena Dainų 
slėnyje Kaune.

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

UAB „Novo projektai“ 

REIKALINGA 

Rūbų rūšiuotojos 
(atlyginimas nuo 500 Eur.)

Sandėlio darbuotojas-krovikas 
(atlyginimas nuo 650 Eur.)

Strielčiuose, Prienų r.

Savo CV siųsti el.paštu info@kns.lt 
Tel. 8 605 28687.

REIKALINGA 

2-3 apdailininkų brigada
 dirbti Vilniuje, Vilniaus rajone. 

Siūlome pastovų darbą nuolat augančioje 
būsto apdailos įmonėje.

Tikėtinas darbo užmokestis į rankas – apie 1000 Eur./mėn. 

Skambinti tel. 8 675 15991 
arba 

rašyti el. paštu apdaila@capital.lt.

KVIEčIAME į NAUją OPTIKą

„OPTIKA ARMELT“ 

Regėjimo tikrinimas  
(užsakant akinius – nemokamas).

Akinių parinkimas ir gamyba.
Rėmelių remontas.

Saulės akiniai.
Darbo laikas: I-V 10 - 18 val.

Adresas: Vytauto g. 24, Prienai.

TEL. 8 612 26398.
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TV pROgRAmA

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Šeštadienis, birželio 16 d. Sekmadienis, birželio 1� d. Pirmadienis, birželio 18 d. Antradienis, birželio 1� d.

06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Klausimėlis 06:35 Gi-
mę tą pačią dieną 07:30 Šven-
tadienio mintys 08:00 Gimtoji 
žemė 08:30 ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų 
pasakos 10:00 lietuvos tūks-
tantmečio vaikai 11:00 premje-
ra. Kačių aBC 2 11:45 pasaulio 
dokumentika 13:35 puaro 15:20 
Gamtos inspektoriai 15:43 Loteri-
ja „Keno loto” 15:45 žinios. Orai 
16:00 Istorijos detektyvai 16:45 
Misija sibiras’17. iš mokyklos 
suolo į ekspedicijos traukinį. 17:30 
žinios. sportas. Orai 17:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas. F grupė. Vokietija – Meksika. 
tiesioginė transliacija iš Maskvos 
19:57 loterijos „Keno loto” ir 
„Jėga” 20:00 panorama 20:35 
sportas 20:45 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionatas. e grupė. 
Brazilija – Šveicarija. tiesioginė 
transliacija iš rostovo 23:00 Ka-
pitonas alatristė 01:20 pasaulio 
dokumentika 03:10 Kačių aBC 
2 03:55 Istorijos detektyvai 04:45 
Karinės paslaptys 

 
06:30 peliukas stiuartas litlis (10) 
06:55 Neramūs ir triukšmingi (11) 
07:20 “Nickelodeon” valanda. 
žuviukai burbuliukai (24) 07:45 
Kiaulė, Ožka, Bananas ir svirplys 
(11) 08:10 Kempiniukas plačia-
kelnis (12) 08:35 tomo ir Džerio 
šou (11) 09:00 saugokis meškinų 
(26) 09:15 saugokis meškinų (27) 
09:30 Drakonų kova. super (20) 
10:00 KINO pUsrYČIaI. preM-
Jera lego skūbis-Dū. Holivudo 
vaiduokliai 11:30 Haris poteris ir 
paslapčių kambarys 14:40 tė-
čio dienos stovykla 16:30 Miško 
karys 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 teleloto 20:35 
asteriksas ir Obeliksas prieš Ce-
zarį 22:50 pagirios las Vegase 
00:55 tikra istorija 02:40 Didin-
giausias filmas

 
06:15 televitrina 06:30 aladinas 
07:00 ančiukų istorijos 07:30 
Vėžliukai nindzės 08:00 aladi-
nas 08:30 Kobra 11 09:30 pen-
kių žvaigždučių būstas 10:00 
pasaulis pagal moteris 10:30 
svajonių sodai 11:30 septinta-
sis nykštukas 13:10 Daktaras 
Dolitlis 4. prezidento šuo 15:00 
evermoras 16:45 ekstrasensai 
tiria 18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 
sportas 19:27 tV3 orai 19:30 
Gelbėtojas 22:25 Nesunaikinami 
3 00:35 elementaru 01:25 Kvan-
tikas 02:20 amerikiečiai 03:15 
Detektyvas Bekstriomas 04:05 
ekstrasensai tiria

 
06:30 Galiūnų Čempionų lygos 
rungtynės. Kiurasao 07:30 svei-
katos kodas 08:30 tauro ragas 
09:00 Vilkikų čempionatas. Jor-
danija 10:00 pavariau (16) 10:30 

Blogas šuo! (8) 11:30 laukiniai 
maištautojai (3) 12:40 Džekas 
Hana kviečia į gamtą (18) 13:10 
Džekas Hana kviečia į gamtą 
(19) 13:40 ekstrasensų mū-
šis (3) 16:00 reali mistika (29) 
17:00 numatomos lKl čempio-
nato rungtynės 19:30 Daktaras 
richteris (21) 20:40 Daktaras 
richteris (22) 21:45 Juodasis są-
rašas (7) 22:45 Išbandymų diena 
(10) 23:45 ekstrasensų mūšis (3) 
01:50 Mirties motelis   

 
05:10 „24/7“ 05:50 „pasaulio tur-
gūs. akas“ 07:00 programa 07:04 
tV parduotuvė 07:20 „Nuostabūs 
pojūčiai“ 08:20 „Išmanus kaimas“ 
08:30 „Kaimo akademija“ 09:00 
„Šiandien kimba“ 10:00 „pavo-
jingiausios kelionės. Madagas-
karas“ 10:35 „pavojingiausios 
kelionės. Mongolija“ 11:10 „eko-
vizija“ 11:20 „svarbiausia - įstaty-
mas“ (1; 2) 13:30 „laiptai į dangų“ 
(19; 20) 16:00 žinios 16:18 Orai 
16:20 „Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu“ 16:50 „pasaulis iš vir-
šaus“ 17:30 „Neprijaukinti. Nau-
joji Zelandija“ 18:00 žinios 18:27 
Orai 18:30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“ 19:00 „žmogus be 
praeities“ (16) 20:00 žinios 20:27 
Orai 20:30 „rasputinas“ (1) 21:30 
„24/7“ 22:30 žinios 22:57 Orai 
23:00 „svarbiausia - įstatymas“ 
(11; 12) 01:00 „laiptai į dangų“ 
(15; 16) 02:50 „24/7“ 03:30 „Kapi-
tonas Gordejevas“ (2/1; 2/2)  

 
06:10 televitrina 06:30 ledo 
kelias 07:30 Bjauriausi darbai 
pasaulyje 08:30 Iš peties 09:30 
Vienam gale kablys 10:00 Bearas 
Gryllsas. Išlikimas 11:00 Visurei-
giais per aliaską 12:00 Jokių kliū-
čių! 13:00 Dalykai, kuriuos verta 
išmėginti 14:00 Bjauriausi dar-
bai pasaulyje 15:00 ledo kelias 
16:00 Iš peties 17:00 sandėlių 
karai 17:30 sandėlių karai 18:00 
skorpionas 19:00 amerikos die-
vaitis 21:00 žinios 21:58 Orai 
22:00 X Faktorius 01:00 Kobra 
11 01:50 Daktaras Hausas 02:40 
Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 lrt OpUs Ore. Gru-
pė „Black Water” 07:05 Mokslo 
sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas 07:45 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:00 Kultū-
rų kryžkelė. Menora 08:15 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
08:30 Krikščionio žodis 08:45 
Kelias 09:00 euromaxx 09:30 
premjera. aplinką tausojantis 
ūkininkavimas 10:00 arts21 
10:30 pradėk nuo savęs 11:00 
septynios Kauno dienos 11:30 
Durys atsidaro 12:00 Kultmisijos 
12:45 Muzikos talentų lyga 2018 
14:15 2018 FIFa pasaulio futbolo 
čempionato apžvalga 14:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas. e grupė. Kosta rika – serbija. 
tiesioginė transliacija iš samaros 
17:00 Kultūros teismas 17:45 An-
trosios nacionalinės ekspedicijos 
knygos „Vysla per lenkiją” sutik-
tuvės 18:55 Kiotas. romantiška 
pažintis su nacionalinėmis ver-
tybėmis 19:40 premjera. Vinetu 
sūnus 21:05 skambantys pasau-
liai su Nomeda Kazlaus 22:05 Or-
kestro muzikos koncertas 23:35 
alytaus miesto gimtadienio didy-
sis koncertas 

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 Komi-
saras reksas 11:40 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 12:35 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?” 13:05 Klauski-
te daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 17:45 
2018 FIFa pasaulio futbolo čempi-
onatas. G grupė. Belgija – pana-
ma. tiesioginė transliacija iš sočio 
19:57 loterija „Keno loto” 20:00 
panorama 20:35 sportas 20:43 
loterija „Jėga” 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. G 
grupė. tunisas – anglija. tiesiogi-
nė transliacija iš Volgogrado 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 02:00 lrt radijo žinios 02:05 
Klauskite daktaro 03:00 lrt radijo 
žinios 03:05 Beatos virtuvė 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 pramoginė 
laida „editos šou”  

 
 06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(145) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (146) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (147) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (12) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (137) 08:55 
rytas su lNK 10:55 ponas Bynas 
(3) 11:25 Geriau vėliau, negu nie-
kada (3) 12:25 Nuo... Iki... 13:25 
Gyvenimo daina (12) 14:25 Dvi 
širdys (872) 14:55 Dvi širdys (873) 
15:25 Dvi širdys (874) 15:55 Dvi 
širdys (875) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Gyvenimiškos isto-
rijos 18:30 žinios 19:25 sportas 
19:28 Orai 19:30 KK2 20:00 Juo-
dosios našlės (9) 21:00 tamsoje 
21:30 žinios 22:24 sportas 22:28 
Orai 22:30 VaKarO seaNsas 
svetimas 00:25 Judantis objektas 
(9) 01:20 pagirios las Vegase 

 
05:05 elementaru 06:10 televi-
trina 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 06:55 simpsonai 07:25 
simpsonai 07:55 svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai - 
mano gyvenimas 12:00 Kobra 11 
13:00 pažadėtoji 13:30 pažadėtoji 
14:00 pažadėtoji 14:30 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 15:30 simpso-
nai 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 Ma-
gikianų 20:00 Gyvenimo išdaigos 
20:30 Gyvenimo išdaigos 21:00 
pasmerkti 4 21:30 tV3 vakaro 
žinios 22:22 tV3 sportas 22:27 
tV3 orai 22:30 paskutinis legionas 
00:15 elementaru 01:15 Kvan-
tikas 02:05 amerikiečiai 02:55 
aferistas 03:45 ekstrasensai tiria 
04:45 elementaru 

 
06:15 Viena už visus (127) 06:50 
Viena už visus (128) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (463) 08:35 
44-as skyrius (86) 09:35 tokia 
tarnyba (58) 10:30 Kobra 11 (10) 
11:30 ekstrasensų mūšis (13) 
13:35 prokurorų patikrinimas 
(464) 14:50 44-as skyrius (87) 
15:55 tokia tarnyba (59) 16:50 
Kobra 11 (11) 18:00 Gelbėtojai - 
112 (110) 18:30 lKl čempionatas. 
5-osios finalo serijos rungtynės 
21:00 Nežinomas 22:45 Interna-
tional 01:05 Juodasis sąrašas (7) 
01:55 Išbandymų diena (10)   

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (10) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
„tV europa pristato. Vyrų šešė-
lyje. lazdynų pelėda“ 07:10 Ant 
bangos 08:10 „24/7“ 09:10 „ro-
jus“ (65) 10:15 „Neišsižadėk“ (4) 
11:20 „Merdoko paslaptys“ (5/2) 
12:25 „Miškinis“ (4/39) 13:35 tV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(1/10) 14:55 „Delta“ (1/19) 16:00 
reporteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/12) 18:00 reporteris 18:57 
Orai 19:00 „Iššūkis“ (2/3) 20:00 
reporteris 20:30 lietuva tiesiogiai 
20:57 Orai 21:00 patriotai 22:00 
reporteris 22:57 Orai 23:00 „Miš-
kinis“ (4/38) 00:05 „Gluchariovas“ 
(1/10) 01:05 „Delta“ (1/19) 02:00 
„Merdoko paslaptys“ (5/1) 02:45 
„žmogus be praeities“ (11) 03:35 
„Vienišas vilkas“ 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/1)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 Nuo 
amato iki verslo 09:25 CsI krimi-
nalistai 10:25 paskutinis iš vyrų 
10:55 paskutinis iš vyrų 11:20 
Kobra 11 12:25 Vedęs ir turi vaikų 
12:55 Vedęs ir turi vaikų 13:30 Iš 
peties 14:30 televitrina 15:00 Juo-
kingiausi amerikos namų vaizde-
liai 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 ber-
niukai 21:00 žinios 21:28 Orai 
21:30 pašėlęs policininkas 22:30 
6 kadrai 23:00 Katakombos 00:50 
Kobra 11 01:40 Daktaras Hausas 
02:30 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XX tarptautinis džiazo festiva-
lis „Birštonas 2018” 06:50 Kristupo 
vasaros festivalis 2016. Uždary-
mo koncertas. Monika liu „I am” 
07:45 stop juosta 08:15 Maistas 
ir aistros 08:45 atspindžiai. pa-
veldo kolekcija 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba. 12:15 Durys atsidaro 
12:45 Vinetu sūnus 14:15 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga 14:45 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionatas. F grupė. 
Švedija – pietų Korėja. tiesioginė 
transliacija iš žemutinio Naugardo 
17:00 auklė Mun 17:10 tobotai 2 
17:35 Nuo gamyklos konvejerio 
2 18:00 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 18:30 Kelias į namus 19:00 
arts21 19:30 ten, kur namai 
4 20:25 prokurorai 21:20 Gazos 
ašaros 22:40 Džo Kidas 00:05 
DW naujienos rusų kalba 00:15 
Dabar pasaulyje 

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 Ko-
misaras reksas 11:40 Beatos 
virtuvė 12:35 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 13:05 Klauskite daktaro 
13:58 loterija „Keno loto” 14:00 
žinios 14:15 laba diena, lietuva 
16:30 premjera. seserys 17:30 
žinios. sportas. Orai 17:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas. H grupė. lenkija – senegalas. 
tiesioginė transliacija iš Maskvos 
19:57 loterija „Keno loto” 20:00 
panorama 20:35 sportas 20:43 
loterija „Jėga” 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. a 
grupė. rusija – egiptas. tiesiogi-
nė transliacija iš sankt peterburgo 
23:00 premjera. aukštuomenės 
daktaras 5 23:45 Štutgarto krimi-
nalinė policija 6 00:30 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 Beatos virtuvė 02:00 
lrt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro 03:00 lrt radijo žinios 
03:05 Gimę tą pačią dieną. Do-
kumentinė apybraiža 04:00 lrt 
radijo žinios 04:05 emigrantai  

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(148-150) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (13) 07:55 Volkeris, teksa-
so reindžeris (138) 08:55 rytas 
su LNK 10:55 KK2 11:25 polici-
jos akademija (9) 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 Gyvenimo 
daina (13) 14:25 Dvi širdys (876) 
14:55 Dvi širdys (877) 15:25 Dvi 
širdys (878) 15:55 Dvi širdys 
(879) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios 
našlės (10) 21:00 tamsoje 21:30 
žinios 22:24 sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKarO seaNsas pa-
smerktieji 2 00:20 Judantis objek-
tas (10) 01:15 svetimas 

 
05:30 Virtuvė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:55 pasmerk-
ti 4 08:25 paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Gyve-
nimo išdaigos 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 16:00 tV3 ži-
nios 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 Gy-
venimo išdaigos 21:00 pasmerkti 
4 21:30 tV3 vakaro žinios 22:22 
tV3 sportas 22:27 tV3 orai 22:30 
Įsibrovimas 00:50 elementaru 
01:40 Kvantikas 02:30 amerikie-
čiai 03:25 aferistas 04:15 ekstra-
sensai tiria  

 
06:15 Viena už visus (129, 130) 
07:25 prokurorų patikrinimas 

(464) 08:35 44-as skyrius (87) 
09:35 tokia tarnyba (59) 10:30 Ko-
bra 11 (11) 11:30 reali mistika (1) 
12:30 reali mistika (2) 13:35 pro-
kurorų patikrinimas (465) 14:50 
44-as skyrius (88) 15:55 tokia 
tarnyba (60) 16:50 Kobra 11 (12) 
18:00 pavariau (23) 18:30 nu-
matomos lKl čempionato rung-
tynės 21:00 apsupti ir sunaikinti 
22:50 Nežinomas 00:35 Įkaitai 
(6) 01:25 Blogas šuo! (7) 02:15 
Detektyvų istorijos (3)  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (11) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Vantos lapas 07:10 patriotai 08:10 
10 min iki tobulybės su Jurijumi 
08:25 skinsiu raudoną rožę 09:10 
„rojus“ (66) 10:15 „Neišsižadėk“ 
(5) 11:20 „Merdoko paslaptys“ 
(5/3) 12:25 „Miškinis“ (4/40) 13:35 
tV parduotuvė 13:50 „Gluchario-
vas“ (1/11) 14:55 „Delta“ (1/20) 
16:00 reporteris 16:30 Lietuva 
tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 „Moterų 
daktaras“ (2/13) 18:00 reporteris 
18:52 Orai 18:55 rubrika „Išma-
nus kaimas“.” 19:00 „Iššūkis“ (2/4) 
20:00 reporteris 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:57 Orai 21:00 patriotai 
22:00 reporteris 22:52 Orai 22:55 
rubrika „Išmanus kaimas“.” 23:00 
„Miškinis“ (4/39) 00:05 „Glucha-
riovas“ (1/11) 01:05 „Delta“ (1/20) 
02:00 „Merdoko paslaptys“ (5/2) 
02:45 „žmogus be praeities“ (12) 
03:35 „Vienišas vilkas“ (18) 04:20 
„Merdoko paslaptys“ (5/2)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 san-
dėlių karai 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 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 rezidentai 
14:00 rezidentai 14:30 televitri-
na 15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 CsI Maja-
mis 16:25 CsI kriminalistai 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 re-
zidentai 19:55 rezidentai 20:30 
Filologyno berniukai 21:00 žinios 
21:28 Orai 21:30 Šaulys 23:50 
pėdsakai 00:50 Kobra 11 01:40 
Daktaras Hausas 02:30 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos va-
karas 07:05 auklė Mun 07:20 
tobotai 2 07:45 Kelias į namus. 
Margarita simonova 08:20 septy-
nios Kauno dienos 08:50 Nuo ga-
myklos konvejerio 2 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 lrt studija Vil-
niaus knygų mugėje 2018 13:00 
prisikėlimo ekspresas – šimtme-
čio veidai 13:45 euromaxx 14:15 
2018 FIFa pasaulio futbolo čem-
pionato apžvalga 14:45 2018 FI-
Fa pasaulio futbolo čempionatas. 
H grupė. Kolumbija – Japonija. 
tiesioginė transliacija iš sarans-
ko 17:00 auklė Mun 17:10 lesė 
17:35 Nuo gamyklos konvejerio 
2 18:00 Misija 18:30 atspindžiai 
19:00 laisvės vėliavnešiai 19:30 
ten, kur namai 4 20:25 žmonės, 
kurie sukūrė lietuvą 21:15 prem-
jera. Viduramžių europa 22:10 
antradienio detektyvas. Jaunasis 
Montalbanas 2 23:55 DW nau-
jienos rusų kalba. 00:10 Dabar 
pasaulyje 

 05:15 Misija sibiras’17. iš mo-
kyklos suolo į ekspedicijos trau-
kinį 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 Mire-
tė 07:45 premjera. stebuklingoji 
Boružėlė 08:10 Karinės paslaptys 
09:00 labas rytas, lietuva 09:30 
žinios 11:45 pasaulio dokumenti-
ka 13:35 puaro 15:20 Gamtos ins-
pektoriai 15:43 loterija „Keno lo-
to” 15:45 žinios. Orai 16:00 svei-
kinimų koncertas 17:30 žinios. 
sportas. Orai 17:45 pramoginė 
laida „editos šou” 18:45 2018 FI-
Fa pasaulio futbolo čempionatas. 
C grupė. peru – Danija. tiesiogi-
nė 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 plačia-
kelnis (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 Mons-
trų namai 11:40 Šnipų vaikučiai 
2. prarastų svajonių sala 13:40 
Girtas meistras. pradžių pradžia 
15:50 policijos akademija 2. pir-
moji 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 pa-
saulių karas 

 
05:15 elementaru 06:15 televitri-
na 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 eks-
trasensai tiria 18:30 tV3 žinios 
19:20 tV3 sportas 19:22 tV3 orai 
19:25 eurojackpot 19:30 Vakaro 
pasakojimai 21:20 Iksmenai. žūt-
būtinis mūšis 23:35 Grėsminga-
sis 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 tele-
vitrina 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 čempio-
nato rungtynės 19:30 Muzikinė 
kaukė 22:05 MaNO HerOJUs 
International 00:25 aŠtrUs KI-
Nas Mirties motelis 02:00 Įkaitai 
(4) 02:45 Įkaitai (5) 03:25 Muzi-
kinė kaukė 

 
06:00 „pasaulio turgūs. tailandas“ 
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotu-
vė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 
07:55 „tV europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. žibutė-rozalija prei-
bytė“ 08:30 10 min iki tobulybės 
su Jurijumi 08:45 „skinsiu rau-
doną rožę“ 09:30 „Vantos lapas“ 
10:00 preMJera 10:30 Gyve-
nimo 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 Daly-
kai, kuriuos verta išmėginti 14:00 
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00 
ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
sandėlių karai 17:30 sandėlių ka-
rai 18:00 skorpionas 19:00 ame-
rikos 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 him-
nas 06:05 rūta žalioji. Dainuo-
ja 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 čempiona-
tas 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 gim-
tadienio didysis koncertas. Daly-
vauja Beatrich, „Biplan”, Nojus ir 
grupė, Beissoul&einius. tiesio-
ginė transliacija iš alytaus 00:00 
Dabar pasaulyje 00:30 lrt OpUs 
Ore 01:35 europos kinas. Šešio-
lika ąžuolų 03:05 prokurorai 04:00 
pažvelk į profesiją kitaip 

�1.�0 val.

„Gazos ašaros ”

 

�1.00 val.

„Apsupti ir sunaikinti“

 

�0.�� val.
„Asteriksas ir Obeliksas 

prieš Cezarį“

 

1�.�0 val.
„Girtas meistras. pradžių 

pradžia“
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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 Komi-
saras reksas 11:40 Gyvenimas 
12:35 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 16:30 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas. Orai 17:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. C 
grupė. prancūzija – peru. tiesio-
ginė transliacija iš Jekaterinburgo 
19:57 loterija „Keno loto” 20:00 
panorama 20:35 sportas 20:43 
loterija „Jėga” 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. D 
grupė. argentina – Kroatija. tie-
sioginė transliacija. 23:00 prem-
jera. aukštuomenės daktaras 5 
23:45 Štutgarto kriminalinė poli-
cija 6 00:30 tV žaidimas „Kas ir 
kodėl?” 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 Gyvenimas 02:00 lrt ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro 03:00 lrt radijo žinios 03:05 
Klausimėlis 03:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom” 04:00 
lrt radijo žinios 04:05 Nacionali-
nė paieškų tarnyba

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(154-156) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (15) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (140) 08:55 rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 policijos 
akademija (11) 12:20 Gyveni-
miškos istorijos 13:20 Gyvenimo 
daina (15) 14:20 Dvi širdys (884) 
14:50 Dvi širdys (885) 15:25 Dvi 
širdys (886) 15:55 Dvi širdys 
(887) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios 
našlės (12) 21:00 tamsoje 21:30 
žinios 22:24 sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKarO seaNsas Itališ-
kas apiplėšimas 00:45 Judantis 
objektas (12) 01:40 Didvyrių būrys 
03:20 alchemija. VDU karta 03:50 
retrOspeKtYVa 

 
05:30 Virtuvė 06:10 televitrina 
06:25 Kempiniukas plačiakelnis 
06:55 simpsonai 07:55 pasmerk-
ti 4 08:25 paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Gyve-
nimo išdaigos 13:00 pažadėtoji 
15:00 simpsonai 16:00 tV3 žinios 
16:28 tV3 orai 16:30 tV pagalba 
18:30 tV3 žinios 19:22 tV3 spor-
tas 19:27 tV3 orai 19:30 paskuti-
nis iš Magikianų 20:00 Gyvenimo 
išdaigos 21:00 pasmerkti 4 21:30 
tV3 vakaro žinios 22:22 tV3 spor-
tas 22:27 tV3 orai 22:30 Kietas 
riešutėlis. Kerštas su kaupu 01:45 
Kietas riešutėlis. Kerštas su kaupu 
04:00 Magiškasis Maikas 

 
06:15 Viena už visus (133) 06:50 

Viena už visus (134) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (466) 08:35 
44-as skyrius (89) 09:35 tokia 
tarnyba (61) 10:30 Kobra 11 (13) 
11:30 reali mistika (5) 12:30 re-
ali mistika (6) 13:35 prokurorų 
patikrinimas (467) 14:50 44-as 
skyrius (90) 15:55 tokia tarnyba 
(62) 16:50 Kobra 11 (14) 17:55 
akloji zona (22) 18:55 stoties po-
licija (12) 20:00 Info diena 20:25 
savaitės kriminalai 21:00 priversti-
nis kerštas 22:50 akmenų viesulas 
00:35 Įkaitai (8) 01:25 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai (3) 02:15 reali 
mistika (29)   

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (13) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Grilio skanėstai 07:10 patriotai 
08:10 Gyvenimo būdas 09:10 
„rojus“ (68) 10:15 „žmogus be 
praeities“ (16) 11:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/5) 12:25 „Iššūkis“ 
(1/2) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/13) 14:55 „Del-
ta“ (1/22) 16:00 reporteris 16:30 
lietuva tiesiogiai 16:57 Orai 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/15) 18:00 
reporteris 18:52 Orai 18:55 ru-
brika „Verslo genas“.” 19:00 „Iš-
šūkis“ (2/6) 20:00 reporteris 
20:30 lietuva tiesiogiai 20:57 
Orai 21:00 patriotai 22:00 re-
porteris 22:52 Orai 22:55 rubrika 
„Verslo genas“.” 23:00 „Iššūkis“ 
(1/1) 00:05 „Gluchariovas“ (1/13) 
01:05 „Delta“ (1/22) 02:00 „Merdo-
ko paslaptys“ (5/4) 02:45 „žmogus 
be praeities“ (14) 03:35 „Vienišas 
vilkas“ (20) 04:20 „Merdoko pa-
slaptys“ (5/4)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 Vienam 
gale kablys 09:25 CsI kriminalistai 
10:25 Naujakuriai 10:55 Naujaku-
riai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 
13:25 rezidentai 14:00 reziden-
tai 14:30 televitrina 15:00 Juokin-
giausi 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 ber-
niukai 21:00 žinios 21:28 Orai 
21:30 laiko kilpa 23:50 pėdsakai 
01:00 Kito gyvenime 03:00 Nau-
jakuriai 03:25 Naujakuriai 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2016. ta-
mir Grinberg ir grupė 07:10 auklė 
Mun 07:25 lesė 07:45 Lietuvos 
diplomatijos šefas 08:50 Nuo ga-
myklos konvejerio 2 09:15 labas 
rytas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 lrt studija Vil-
niaus knygų mugėje 2018 13:00 
Maistas ir aistros 13:30 Didžiosios 
Visatos paslaptys su Morganu Fri-
manu 4 14:15 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionato apžvalga 
14:45 2018 FIFa pasaulio futbo-
lo čempionatas. C grupė. Danija 
– australija. tiesioginė transliaci-
ja. 17:00 auklė Mun 17:10 lesė 
17:35 Nuo gamyklos konvejerio 
2 18:00 Kultūrų kryžkelė 18:30 
Nacionalinis turtas 19:00 Lietuva 
mūsų lūpose 19:30 ten, kur namai 
4 20:25 anapus čia ir dabar 21:15 
Mano tėviškė 21:30 Dokumentinė 
apybraiža „Mes nugalėjom” 22:00 
premjera 23:00 žmonės, kurie su-
kūrė lietuvą. 

05:00 tvin pyksas 1 06:00 Lie-
tuvos respublikos himnas 06:05 
labas rytas, lietuva 06:30 žinios 
09:05 senis 10:05 premjera. Štut-
garto kriminalinė policija 6 10:50 
Komisaras reksas 11:40 stilius 
12:35 tV žaidimas „Kas ir kodėl?” 
13:05 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto” 14:00 žinios 
14:15 laba diena, lietuva 15:00 
žinios 15:10 laba diena, lietuva 
16:00 žinios 16:15 laba diena, 
Lietuva 16:30 premjera. seserys 
17:30 žinios. sportas. Orai 17:45 
2018 FIFa pasaulio futbolo čempi-
onatas. D grupė. Nigerija – Islandi-
ja. tiesioginė transliacija iš Volgo-
grado 19:57 loterija „Keno loto” 
20:00 panorama 20:35 sportas 
20:43 loterija „Jėga” 20:45 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempiona-
tas. e grupė. serbija – Šveicarija. 
tiesioginė transliacija iš Kalinin-
grado 23:00 tvin pyksas 1 00:30 
tvin pyksas 1 01:15 tvin pyksas 
1  02:00 tvin pyksas 1 02:45 
tvin pyksas 1 03:30 tvin pyksas 
1 04:15 tvin pyksas 1 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(157) 06:40 Mano gyvenimo 
šviesa (158) 07:05 Mano gyveni-
mo šviesa (159) 07:30 Neramūs 
ir triukšmingi (16) 07:55 Volkeris, 
teksaso reindžeris (141) 08:55 
rytas su lNK 10:55 KK2 11:25 
policijos akademija (12) 12:25 
Gyvenimiškos istorijos 13:25 Gy-
venimo daina (16) 14:25 Dvi šir-
dys (888) 14:55 Dvi širdys (889) 
15:25 Dvi širdys (890) 15:55 Dvi 
širdys (891) 16:30 labas vakaras, 
Lietuva 17:35 Nuo... Iki... 18:30 
žinios 19:25 sportas 19:28 Orai 
19:30 KK2 penktadienis 21:00 
saVaItĖs HItas Keršto valan-
da 22:35 Mano tobulas gangs-
teris 00:30 ryklys robotas 02:10 
Itališkas apiplėšimas 

 
06:10 televitrina 06:25 Kempiniu-
kas plačiakelnis 06:55 simpsonai 
07:25 simpsonai 07:55 pasmerk-
ti 4 08:25 paskutinis iš Magikianų 
08:55 Meilės sūkuryje 10:00 Tai 
- mano gyvenimas 12:00 Gyve-
nimo 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 paslap-
tinga karalystė 21:30 tai reiškia 
karą 23:25 trys dienos nužudyti 
00:05 Juodosios raganos metai 
01:50 tai reiškia karą 03:30 trys 
dienos nužudyti  

 
06:15 Viena už visus (135) 06:50 
Viena už visus (136) 07:25 pro-
kurorų patikrinimas (467) 08:35 
44-as skyrius (90) 09:35 tokia 

tarnyba (62) 10:30 Kobra 11 (14) 
11:35 akloji zona (22) 12:35 sto-
ties policija (12) 13:35 prokurorų 
patikrinimas (468) 14:50 44-as 
skyrius (91) 15:55 tokia tarnyba 
(63) 16:50 Kobra 11 (15) 18:00 
pavariau (25) 18:30 numatomos 
lKl čempionato rungtynės 21:00 
Karys 23:00 priverstinis kerštas 
00:50 Įkaitai (9) 01:40 Karys  

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Geriausios nardymo vietos“ 06:00 
„pasaulio turgūs. stambulas“ 
06:20 programa 06:24 tV par-
duotuvė 06:30 „Nuostabūs pojū-
čiai“ 06:40 4 kampai 07:10 pa-
triotai 08:10 Krepšinio pasaulyje 
su V 08:40 „Neprijaukinti. aus-
tralija“ 09:10 „rojus“ (69) 10:15 
„rasputinas“ (1) 11:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/6) 12:25 „Iššūkis“ 
(1/3) 13:35 tV parduotuvė 13:50 
„Gluchariovas“ (1/14) 14:55 „Del-
ta“ (1/23) 16:00 reporteris 16:27 
Orai 16:30 Gyvenimo būdas 17:00 
„Moterų daktaras“ (2/16) 18:00 
reporteris 18:42 Keliauk su „re-
porteriu“ 18:52 Orai 18:55 rubrika 
„renovacija. sužinok daugiau“.” 
19:00 „Iššūkis“ (2/7) 20:00 re-
porteris 20:27 Orai 20:30 Grilio 
skanėstai 21:00 patriotai 22:00 
reporteris 22:17 Keliauk su „re-
porteriu“ 22:27 Orai 22:30 „Iššū-
kis“ (1/2) 23:35 „Gluchariovas“ 
(1/14) 00:35 „Delta“ (1/23) 01:30 
„Neprijaukinti. turkija“ 02:00 „Mer-
doko paslaptys“ (5/5) 02:45 „žmo-
gus be praeities“ (15) 03:35 „Vie-
nišas vilkas“ (21) 04:20 „Merdoko 
paslaptys“ (5/5)  

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 san-
dėlių karai 09:25 CsI kriminalistai 
10:25 Naujakuriai 10:55 Naujaku-
riai 11:20 Kobra 11 12:25 Vedęs ir 
turi vaikų 12:55 Vedęs ir turi vaikų 
13:25 rezidentai 14:00 reziden-
tai 14:30 televitrina 15:00 Juokin-
giausi 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 20:00 
Farai 21:00 žinios 21:58 Orai 
22:00 Vienišas klajūnas 02:05 
Jokių kliūčių! 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2016. 
„radiostatik” 07:10 auklė Mun 
07:25 lesė 07:50 Vienuolynų ke-
lias lietuvoje 08:20 pažvelk į pro-
fesiją kitaip 08:50 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 09:15 labas rytas, 
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų 
kalba 12:15 lrt studija Vilniaus 
knygų mugėje 2018 13:00 stop 
juosta 13:30 stambiu planu 14:15 
2018 FIFa pasaulio futbolo čempi-
onato apžvalga 14:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. 
e grupė. Brazilija – Kosta rika. 
tiesioginė transliacija iš sankt 
peterburgo 17:00 auklė Mun 
17:10 lesė 17:35 Nuo gamyklos 
konvejerio 2 18:00 Mokslo sriuba 
18:30 lietuvos tūkstantmečio vai-
kai 19:30 ten, kur namai 4 20:25 
Kultūros teismas 21:15 europos 
kinas. premjera. Švarutėlis 22:45 
„Vilniaus festivalis 2017”. Kon-
certas „Vidurnakčio saulė” 00:05 
DW naujienos rusų kalba 00:15 
Dabar pasaulyje 00:45 Kaunas 
Jazz 2016. 

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Trečiadienis, birželio �0 d.

05:00 seserys 06:00 Lietuvos 
respublikos himnas 06:05 La-
bas rytas, lietuva 06:30 žinios 
09:05 senis 10:05 premjera. 
Štutgarto kriminalinė policija 6 
10:50 Komisaras reksas 11:40 
emigrantai 12:35 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?” 13:05 Klauskite 
daktaro 13:58 loterija „Keno lo-
to” 14:00 žinios 14:15 laba die-
na, lietuva 15:00 žinios 16:30 
premjera. seserys 17:30 žinios. 
sportas. Orai 17:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. a 
grupė. Urugvajus – saudo arabija. 
tiesioginė transliacija iš rostovo 
19:57 loterija „Keno loto” 20:00 
panorama 20:35 sportas 20:43 
loterija „Jėga” 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. B 
grupė. Iranas – Ispanija. tiesio-
ginė transliacija iš Kazanės 23:00 
premjera. aukštuomenės dakta-
ras 5 23:45 Štutgarto kriminalinė 
policija 6 00:30 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?” 01:00 lrt radijo žinios 
01:05 emigrantai 02:00 lrt radi-
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 Ka-
rinės paslaptys 04:00 lrt radijo 
žinios 04:05 Gyvenimas 

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(151-153) 07:30 Neramūs ir triukš-
mingi (14) 07:55 Volkeris, teksaso 
reindžeris (139) 08:55 rytas su 
LNK 10:55 KK2 11:25 policijos 
akademija (10) 12:25 Gyveni-
miškos istorijos 13:25 Gyvenimo 
daina (14) 14:25 Dvi širdys (880) 
14:55 Dvi širdys (881) 15:25 Dvi 
širdys (882) 15:55 Dvi širdys 
(883) 16:30 labas vakaras, lie-
tuva 17:35 Gyvenimiškos istorijos 
18:30 žinios 19:25 sportas 19:28 
Orai 19:30 KK2 20:00 Juodosios 
našlės (11) 21:00 tamsoje 21:30 
žinios 22:24 sportas 22:28 Orai 
22:30 VaKarO seaNsas Didvy-
rių būrys 00:35 Judantis objektas 
(11) 01:30 pasmerktieji 2

 
05:15 elementaru 06:10 televitri-
na 06:25 Kempiniukas plačiakel-
nis 06:55 simpsonai 07:25 simp-
sonai 07:55 pasmerkti 4 08:25 
paskutinis iš Magikianų 08:55 
Meilės sūkuryje 10:00 tai - mano 
gyvenimas 12:00 Gyvenimo išdai-
gos 13:00 pažadėtoji 15:00 simp-
sonai 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 Ma-
gikianų 20:00 Gyvenimo išdaigos 
21:00 pasmerkti 4 21:30 tV3 
vakaro žinios 22:17 tV3 sportas 
22:22 tV3 orai 22:25 Vikinglotto 
22:30 Magiškasis Maikas 01:05 
elementaru 01:55 Kvantikas 
02:50 amerikiečiai 03:45 aferistas 
04:35 ekstrasensai tiria  

 
06:15 Viena už visus (131) 06:50 
Viena už visus (132) 07:25 pro-

kurorų patikrinimas (465) 08:35 
44-as skyrius (88) 09:35 tokia 
tarnyba (60) 10:30 Kobra 11 (12) 
11:30 reali mistika (3) 12:30 re-
ali mistika (4) 13:35 prokurorų 
patikrinimas (466) 14:50 44-as 
skyrius (89) 15:55 tokia tarnyba 
(61) 16:50 Kobra 11 (13) 18:00 
pavariau (24) 18:30 numatomos 
lKl čempionato rungtynės 21:00 
akmenų viesulas 22:50 apsupti ir 
sunaikinti 00:35 Įkaitai (7) 01:25 
Blogas šuo! (8) 02:15 Kas žudi-
kas? (33) 

 
05:05 „pasaulis iš viršaus“ 05:35 
„Baltoji vergė“ (12) 06:20 progra-
ma 06:24 tV parduotuvė 06:40 
Kaimo akademija 07:10 patriotai 
08:10 Šiandien kimba 09:10 „ro-
jus“ (67) 10:15 „Neišsižadėk“ (6) 
11:20 „Merdoko paslaptys“ (5/4) 
12:25 „Iššūkis“ (1/1) 13:35 tV 
parduotuvė 13:50 „Gluchariovas“ 
(1/12) 14:55 „Delta“ (1/21) 16:00 
reporteris 16:30 lietuva tiesiogiai 
16:57 Orai 17:00 „Moterų dakta-
ras“ (2/14) 18:00 reporteris 18:57 
Orai 19:00 „Iššūkis“ (2/5) 20:00 
reporteris 20:30 lietuva tiesiogiai 
20:57 Orai 21:00 patriotai 22:00 
reporteris 22:57 Orai 23:00 „Miš-
kinis“ (4/40) 00:05 „Gluchariovas“ 
(1/12) 01:05 „Delta“ (1/21) 02:00 
„Merdoko paslaptys“ (5/3) 02:45 
„žmogus be praeities“ (13) 03:35 
„Vienišas vilkas“ (19) 04:20 „Mer-
doko paslaptys“ (5/3) 

 
06:35 televitrina 06:55 Kobra 11 
07:55 CsI Majamis 08:55 staty-
bų 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 Ve-
dęs ir turi vaikų 13:25 rezidentai 
14:00 rezidentai 14:30 televitri-
na 15:00 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 15:25 CsI Maja-
mis 16:25 CsI kriminalistai 17:25 
Kobra 11 18:25 Vedęs ir turi vaikų 
18:55 Vedęs ir turi vaikų 19:25 re-
zidentai 19:55 rezidentai 20:30 
Filologyno berniukai 21:00 žinios 
21:28 Orai 21:30 Kito gyvenime 
23:50 pėdsakai 00:50 Kobra 11 
01:45 Naujakuriai 02:10 Nauja-
kuriai 02:35 Imperija 

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras 07:05 auklė Mun 07:25 lesė 
07:50 pradėk nuo savęs 08:20 
Durys atsidaro 08:50 Nuo gamy-
klos konvejerio 2 09:15 labas ry-
tas, lietuva 12:00 DW naujienos 
rusų kalba 12:15 lrt studija Vil-
niaus knygų mugėje 2018 13:00 
pažvelk į profesiją kitaip 13:25 
Viduramžių europa 14:15 2018 
FIFa pasaulio futbolo čempionato 
apžvalga 14:45 2018 FIFa pasau-
lio futbolo čempionatas. B grupė. 
portugalija – Marokas. tiesioginė 
transliacija iš Maskvos 17:00 Au-
klė Mun 17:10 lesė 17:35 Nuo ga-
myklos konvejerio 2 18:00 Kultūrų 
kryžkelė. Vilniaus albumas 18:15 
Kultūrų kryžkelė. trembita 18:30 
septynios Kauno dienos 19:00 
Maistas ir aistros 19:30 ten, kur 
namai 4 20:20 Dokumentinė is-
torinė laida „lietuvos kolumbai” 
21:15 premjera. Didžiosios Visa-
tos paslaptys su Morganu Frima-
nu 4 22:00 elito kinas. premjera. 
Šiukšlės 23:55 DW naujienos ru-
sų kalba 00:10 Dabar pasaulyje 
00:40 Kaunas Jazz 2016

�1.�0 val.

„Tai reiškia karą“ 

 

�1.00 val.

„Akmenų viesulas“

 

��.�0 val.

„Itališkas apiplėšimas“
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05:10 tvin pyksas 2 06:00 Lie-
tuvos 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 premje-
ra. stebuklingoji Boružėlė 08:10 
Karinės paslaptys 09:00 labas 
rytas, lietuva 09:30 žinios 11:45 
pasaulio dokumentika. Gyvūnų 
išgyvenimo strategija 12:40 pa-
saulio dokumentika. premjera. 
Gyvūnų jaunikliai 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 
2018 FIFa pasaulio futbolo čem-
pionatas. F grupė. pietų Korėja 
– Meksika. tiesioginė transliacija 
iš rostovo 19:57 loterijos „Keno 
loto” ir „Jėga” 20:00 panorama 
20:35 sportas 20:45 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionatas. F 
grupė. Vokietija – Švedija. tie-
sioginė transliacija iš sočio 23:00 
Duokim garo! Šimtmečio Joninių 
šventė 01:20 tvin pyksas 2 02:50 
tvin pyksas 2 03:35 tvin pyksas 
2 04:25 tvin pyksas 2  

 
06:25 Dienos programa 06:30 
peliukas stiuartas litlis (11) 06:55 
Neramūs ir triukšmingi (15) 07:20 
“Nickelodeon” valanda. žuviukai 
burbuliukai (25) 07:45 Kiaulė, 
Ožka, Bananas ir svirplys (12) 
08:10 Kempiniukas plačiakelnis 
(13) 08:35 tomo ir Džerio šou 
(12) 09:00 saugokis meškinų 
(28) 09:15 saugokis meškinų (29) 
09:30 Drakonų kova. super (21) 
10:00 KINO pUsrYČIaI Vėžliuko 
semio nuotykiai 2 11:50 Keturkojai 
didvyriai 13:35 Kongas 15:45 po-
licijos akademija 3. Vėl apmoky-
muose 17:30 Geriau vėliau, negu 
niekada (4) 18:30 žinios 19:25 
sportas 19:28 Orai 19:30 sUper-
KINas smurfai 21:35 rezerviniai 
farai 23:40 Ji man – ne pora 01:35 
Mano tobulas gangsteris 03:15 
programos pabaiga 

 
05:30 Virtuvė 06:15 televitrina 
06:30 aladinas 07:00 ančiukų 
istorijos 07:30 Vėžliukai nindzės 
08:00 aladinas 08:30 Kobra 11 
09:30 Ilgo plauko istorija 10:00 
Virtuvė 10:30 skaniai ir paprastai 
11:00 svajonių ūkis 11:30 roma-
nas su brangakmeniu 13:45 Nilo 
perlas 15:50 Havajai 5.0 16:45 
ekstrasensai tiria 18:30 tV3 ži-
nios 19:18 tV3 sportas 19:22 
tV3 orai 19:25 eurojackpot 19:30 
palikti sniegynuose 21:55 Iksme-
nai. pradžia. ernis 00:10 pabė-
gimo kambarys 01:50 Iksmenai. 
pradžia. ernis 03:50 Juodosios 
raganos metai  

 
06:15 Viena už visus (132) 06:45 
Viena už visus (133) 07:15 Viena 

už visus (134) 07:45 Viena už vi-
sus (135) 08:15 Viena už visus 
(136) 08:45 sveikatos aBC te-
levitrina 09:00 autopilotas 09:30 
apie žūklę 10:00 pavariau (17) 
10:30 Mano siaubūnėlis (1) 11:30 
Gamtos stebuklas. Našlaičiai (1) 
12:40 anthonis Bourdainas. Ne-
pažįstami kraštai (1) 13:40 eks-
trasensų mūšis (4) 15:50 reali 
mistika (30) 16:50 Nusikaltimų 
miestas (4) 17:20 Detektyvų is-
torijos (4) 18:20 Kas žudikas? 
(34) 19:30 Muzikinė kaukė 22:05 
MaNO HerOJUs angelai ir De-
monai 00:50 aŠtrUs KINas 
Mirties motelis 2. pirmasis kirtis 
02:25 Įkaitai (8) 03:10 Įkaitai (9) 
03:55 Muzikinė kaukė  

 
06:00 „pasaulio turgūs. Nica“ 
06:30 „Nuostabūs pojūčiai“ 07:00 
programa 07:04 tV parduotu-
vė 07:20 „Nuostabūs pojūčiai“ 
07:55 „tV europa pristato. Karo 
ir pokario vaikai. Holokausto vai-
kai“ 08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi 08:45 skinsiu raudoną 
rožę 09:30 Vantos lapas 10:00 
Grilio skanėstai 10:30 Gyvenimo 
būdas 11:00 „Iššūkis“ (1/5; 1/6) 
13:00 „Baltoji vergė“ (13; 14) 15:00 
tarptautinis MMa turnyras „King of 
the Cage Baltic tour 3“ (3) 16:00 
žinios 16:18 Orai 16:20 „Neišsi-
žadėk“ (7; 8) 18:00 žinios 18:27 
Orai 18:30 „Neišsižadėk“ (8 tęs. 
9) 20:00 žinios 20:22 Orai 20:25 
„svarbiausia - įstatymas“ (13; 14) 
22:30 žinios 22:57 Orai 23:00 „Iš-
šūkis“ (1/5; 1/6) 01:00 „pražūtingi 
smaragdai“ (47; 48) 02:40 „Baltoji 
vergė“ (13; 14) 04:10 „Geriausios 
nardymo vietos“ 04:30 „Iššūkis“ 
(1/5; 1/6)  

 
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 talen-
tai 11:00 Visureigiais per aliaską 
12:00 Jokių kliūčių! 13:00 Daly-
kai, kuriuos verta išmėginti 14:00 
Bjauriausi darbai pasaulyje 15:00 
ledo kelias 16:00 Iš peties 17:00 
sandėlių karai 17:30 sandėlių ka-
rai 18:00 skorpionas 19:00 ame-
rikos dievaitis 21:00 žinios 21:58 
Orai 22:00 Nuotykių ieškotojas 
23:55 laiko kilpa 00:55 Nuoty-
kių ieškotojas 02:30 Jokių kliūčių! 
03:20 programos pabaiga  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 „Vilniaus festivalis 
2017”. Koncertas „Vidurnakčio 
saulė” 07:30 Kultūrų kryžkelė. 
rusų gatvė 08:05 Misija. Vilnija 
08:30 Maistas ir aistros 09:00 paž-
velk į profesiją kitaip 09:30 Mokslo 
sriuba 10:00 Muzikos talentų lyga 
2018. 3 d. 11:30 sergej prokofjev. 
Baletas „romeo ir Džuljeta” 13:20 
Klauskite daktaro 14:15 2018 FIFa 
pasaulio futbolo čempionato apž-
valga 14:45 2018 FIFa pasaulio 
futbolo čempionatas. G grupė. 
Belgija – tunisas. tiesioginė trans-
liacija iš Maskvos 17:00 euromaxx 
17:30 atspindžiai 18:00 prisikėli-
mo ekspresas – šimtmečio veidai 
18:45 akistatos 19:35 akistatos 
20:30 stambiu planu 21:15 De-
gantis žmogus 22:30 Baltais kla-
višais per juodą gyvenimą. Juozo 
erlicko autorinis vakaras 00:55 
Dabar pasaulyje

1�.�0 val.

„palikti sniegynuose“
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VERTA ŽINOTI
HOROSKOpAS
Birželio 18-24 d.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

ROMAS MATAŽINSKAS
Stichija: Oras

planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis

Akmuo: berilis, agatas, chrizoprazas
Spalvos: melsva, violetinė, oranžinė

REKLAMA

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Romantiška pažintis savaitės pradžio-
je ilgainiui gali pasirodyti esanti ne 
visai tokia, kokią įsivaizdavote. susi-
žavėjimas, deja, bus vienpusis. Dar-
be sėkmė lydės tik tada, kai dirbsite 
su žmonėmis, kuriuos iš tiesų ger-
biate. Bendravimas per nuotolį, te-
lefonu ar laiškais, vargu ar patenkins 
abi puses.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Nesivaržykite prašyti pagalbos pirmo-
je savaitės pusėje. jums padės laiku ir 
kvalifikuotai. Ketvirtadienį ar penkta-
dienį sužinosite tokių dalykų, kurie 
labai daug ką paaiškins. Į jūsų paties 
žodžius gali būti labai įvairiai surea-
guota. Viskas priklausys nuo to, kada 
ir kaip tai pasakysite.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

savaitės pradžioje tikriausiai ieškosite 
tam tikro emocinio poilsio. pasistenki-
te būti tarp bendraminčių ir nesivelti 
į diskusijas ar konfliktus. savaitės vi-
duryje labai sveikintina aktyvi fizinė 
veikla. savaitgalį nesiblaškykite tarp 
dviejų galimybių: neapsisprendimas 
ir blaškymasis netgi blogiau nei ne 
pats geriausias pasirinkimas.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

savaitės pradžioje nedvejodamas pa-
sinerkite į darbus - jūsų pastangos bus 
tinkamai atlygintos. Antroje savaitės 
pusėje gali tekti kur kas daugiau laiko 
nei tikėjotės skirti šeimos reikalams. 
Nesinervinkite dėl staiga pasikeitusių 
planų - savaitgalį dar galėsite bent kiek 
laiko skirti ir sau. Tikriausiai norėsite 
pabūti vienas.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

savaitės pradžioje pirmiausia žiūrėki-
te savo reikalų, gink Dieve nesikiškite 
į svetimus, ypač susijusius su pinigais 
ar asmeniniais santykiais. jūsų pagal-
bos gali prireikti vaikams. paskutinę 
savaitės darbo dieną neužsikraukite 
pernelyg daug darbo - turite turėti 
laisvą vakarą. Kaip kartais nutinka Liū-
tams, savaitgalį tikriausiai ir pats nebū-
site tikras, ko iš tiesų norite.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

savaitės pradžioje tikriausiai turėsite 
gerą progą pakeisti aplinką ir tokiu 
būdu, suderinęs reikalus su pramoga, 
kiek pailsėti emociškai. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį daugiau žiūrėkite savo 
reikalų. Kitiems jūsų dėmesio išties 
prireiks tik į savaitės pabaigą. jūs iš 
tiesų turėsite kuo pasidalyti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

savaitės pradžioje pasistenkite ne-
siginčyti su viršininku, o dar geriau - 
apskritai nelįskite jam į akis. Nesileis-
kite išmušamas iš vėžių dėl smulkių 
kliuvinių ar nemalonumų. Kruopščiai 
planuodamas darbus nepamirškite, 
kad planavimas toli gražu neatstoja 
konkretaus veiksmo.

 SKORpIONAS 
(10.24-11.22)

savaitės pradžioje prieš jus gali būti 
pradėtos pinti intrigos. Būkite atidus, 
atsargus ir kantrus. jūs dar turėsi-
te progą perimti iniciatyvą ir įrodyti 
tikrąją savo vertę. Turėkite omeny, 
kad vos ištartus jūsų žodžius tuoj pat 
bus bandoma iškraipyti, tad kuo aiš-
kiau dėstykite savo mintis ir ketini-
mus. Šaulys. savaitės pradžioje ne-
pasiduokite.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

savaitės pradžioje nepasiduokite 
gundymams leisti pinigus. Investici-
jos, deja, neatsipirks. savaitės vidurys 
bus pilnas rūpesčių. gali tekti gerokai 
paplušėti, tad trumpomis poilsio va-
landėlėmis iš anksto planuokite, kaip 
ilsėsitės savaitgalį. Labai tiktų kokia 
nors aktyvi fizinė veikla su linksma 
draugų kompanija.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

pirmomis savaitės dienomis turėsi-
te gerą progą aplankyti egzotiškus 
kraštus ar bent neakivaizdžiai iš ar-
čiau susipažinti su svetima kultūra. 
Neleiskite, kad savaitės viduryje jūsų 
pavydas virstų pykčiu - tai nieko neiš-
spręs. penktadienį ar šeštadienį gali 
tekti pakovoti dėl savo teisių.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Apsispręskite pagaliau, ko iš tikro sie-
kiate, ir nesivaržykite savo sprendimą 
išsakyti garsiai. savaitės viduryje ga-
lite turėti problemų dėl asmeninių 
santykių. Į galimus nesusipratimus 
pasistenkite reaguoti adekvačiai, t.y., 
nedarykite didelės tragedijos iš men-
ko nesklandumo. savaitgalį jūsų gal-
va tikriausiai bus užimta planais, kaip 
uždirbti daugiau pinigų.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

savaitės pradžioje pasistenkite baig-
ti pradėtus darbus, bet venkite imtis 
naujų. Turite susikaupusių asmeninių 
reikalų, kurie gali pareikalauti viso 
jūsų dėmesio savaitės viduryje. jei 
parodysite pakankamai iniciatyvos, 
savaitgalį galite tikėtis senos svajo-
nės išsipildymo.

popiežiaus  
homilija. Kaip būtų 
gražu jei niekada  

nieko neįžeidinėtume
„Jei aš įžeidinėju kitą žmo-

gų, atimu iš jo orumą, atimu 
iš jo galimybę būti gerbtinu 
žmogumi, žudau jo ateitį“, 
sakė popiežius Pranciškus 
ketvirtadienį Šv. Mortos na-
muose aukotų Mišių homi-
lijoje.

Šios dienos Evangelijoje 
Jėzus sako, kad turės stoti 
prieš teismą kas savo brolį 
vadina pusgalviu ar kvailiu. 
Jei žmogus nori paaukoti 
auką Dievui,  prieš tai jis tu-
ri susitaikyti su broliu, kurį 
buvo įžeidęs.

Dažniausia įžeidinėjimo 
priežastis yra pavydas. Kai 
susiduriame su neįgaliu žmo-
gumi, turinčiu proto ar kū-
no negalią, mes nejaučiame 
jiems pavydo ir neįžeidinė-
jame. Tačiau jie žmogus daro 
ką nors, kas mums nepatinka, 
mes imame jį vadinti nevy-
kėliu – neprotingu, asocia-
liu žmogumi, nesugebančiu 
gyventi šeimoje, integruo-
tis.  Ir tai žudo – žudo žmo-
gaus ateitį, kenkia žmogaus 
ėjimui pirmyn. Tai pavydo 
pasekmės. Kai pajuntu, kad 
kitas žmogus man kelia pa-
vojų, pavydas mane paska-
tina jį įžeidinėti. Įžeidimai 
visada kyla iš pavydo, sakė 
popiežius, primindamas Iš-
minties knygos žodžius, kad 
per velnio pavydą mirtis atė-
jo į pasaulį.

Jėzus radikaliai priešina-
si tokiai tvarkai. Jei pradedi 
melstis ir atsimeni, kad esi 
susipykęs su kitu žmogumi; 
jei eini į Mišias ir atsimeni, 
kad esi kitą žmogų įžeidęs, 
sustok, bėk pas tavo įžeistą 
žmogų, atsiprašyk, ir tik tuo-
met tavo malda bus nuoširdi. 
Jėzus yra radikalus. Susitai-
kinimas – tai ne geros ma-
nieros. Susitaikinimas tai ra-

dikalus veiksmas, tai orumo 
sugrąžinimas įžeistam žmo-
gui, o kartu ir sau pačiam. 
Nuo įžeidinėjimų reikia pa-
sukti link susitaikinimo; nuo 
pavydo – link draugiškumo. 
Tokį kelią šiandien mums ro-
do Jėzus.

Pagalvokime, - sakė Pran-
ciškus, - kas gi yra įžeidimas. 
Kaip atpažinti, kad aš įžei-
džiu kitą žmogų? Kaip įžei-
dimu aš jį pašalinu iš savo 
širdies? Pažiūrėkime ar nėra 
joje pavydo, kurio vedamas 
aš noriu sunaikinti kitą žmo-
gų, kad neturėčiau varžovų, 
konkurentų. Sunku tai pada-
ryti, bet įmanoma. Pagalvo-
kime kaip būtų gražu jie nie-
kada nieko neįžeidinėtume, 
o tuo pačiu leistume kitiems 
augti. Viešpats mums tesutei-
kia šią malonę.

VATICAN NEWS

popiežius jaunimui: 
nenusipirksite laimės 

supermarkete
Laimės neatneša nei karai, 

nei priešiškumas, nei apkal-
bos. Meilė yra vienų kitiems 
tarnystė. Tai tikrasis ėjimas, 
tikrosios laimės kelias.

Popiežius Pranciškus šeš-
tadienio vakarą pasveikino 
piligrimystės „Mačerata-Lo-
retas“ dalyvius. „Gyvenimas 
yra ėjimas, leidžia kasdien 
eiti pirmyn į tikrąją laimę, 
kurią sudaro Dievo meilė ir 
kitų meilė“, sakė popiežius 
Pranciškus, telefonu sveikin-
damas Mačeratos stadione 
naktinei piligrimystei susi-
rinkusį jaunimą.

„Ieškodami laimės sau ir 
kitiems gerai prisiminkite, 
kad laimės nenusipirksi su-
permarkete. Laimė ateina kai 
mylim ir atsiveriam kitų mei-
lei, kai mylim kitus.

Laimės neatneša nei karai, 
nei priešiškumas, nei apkal-
bos. Meilė yra vienų kitiems 
tarnystė. Tai tikrasis ėjimas, 
tikrosios laimės kelias. Jauni-
me, eikite pirmyn visą laiką 
žvelgdami į horizontą. Pama-
tysit, kaip svarbu eiti pirmyn, 
žvelgiant į horizontą, kasdien 
po dar vieną žingsnį į priekį. 
Šis ėjimas yra gyvenimo žen-
klas. Gyvenimas – tai ėjimas, 
kad eidami kasdien artėtume 
prie laimės horizonto, laimės, 
kurią sudaro Dievo meilė ir 

kitų meilė“.
Popiežius palinkėjo gero 

ėjimo, šventos nakties ir su-
sitikimo su Viešpačiu ir Die-
vo Gimdytoja Loreto Marijos 
namuose, palaimino piligri-
mystės dalyvius ir paprašė 
melstis už jį“.

VATICAN NEWS

Lietuvos krikščioniš-
kojo gyvenimo ben-
druomenė prienuose

Šiltą gegužės 30-osios va-
karą Lietuvos krikščioniš-
kojo gyvenimo bendruome-
nės (KGB) Prienų grupelė 
susirinko atšvęsti susitiki-
mų užbaigimą prieš vasaros 
atostogas. 

Meldėmės litaniją Gegu-
žinėse pamaldose, Mišiose 
meldėmės už visą Bendruo-
menę, dėkojome Dievui už 
gautas malones. Kartu su 
mumis, prieniškiais, buvo ir 
mūsų grupelės palydėtoja Si-
gutė iš Kauno. Po Mišių visi 
susirinkom Vytautės ir Vir-
ginijaus jaukiame kiemelyje 
pabendravimui ir vaišėms. 
Vakaras buvo šiltas viso-
mis prasmėmis. Išsiskirstė-
me, linkėdami vieni kitiems 
gražios, Dievo palaiminimų 
gausios vasaros.

Trumpai pristatysiu, kas 
yra toji KGB. Tai pasauliečių 
asociacija Bažnyčioje, kurios 
ištakos siekia šv.Ignaco Lo-
jolos laikus. Ji tęsia Marijos 
kongregacijų, įkurtų jėzuito 
Jeano Leuniso ir pirmą kar-
tą popiežiaus Grigaliaus XI-
II oficialiai patvirtintų 1584 
m., veiklą. O bendruome-
nės šaknys siekia metą, kai 
dar prieš atsirandant Ma-
rijos kongregacijoms nuo 
1540 m. šv. Ignaco Lojolos 
ir jo bendražygių iniciaty-
va įvairiose šalyse pradėjo 
burtis pasauliečių grupės. 
Bėgant amžiams, šios ben-
druomenės po truputėlį tolo 
nuo savo ignaciškųjų šaknų. 
Po Vatikano II susirinkimo 
buvo nutarta grįžti prie sa-
vo ištakų ir daugelis atsikū-
rusių Marijos kongregacijų 
tapo vieninga Krikščioniš-

kojo gyvenimo bendruome-
ne. Šiuo metu Bendruomenė 
įsikūrusi daugiau nei 60-yje 
valstybių. Bendruomenę Lie-
tuvoje sudaro apie 230 narių: 
Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Anykščiuose, 
Alytuje ir Prienuose. Prienų 
grupelėje šiuo metu esame 7 
nariai, mūsų koordinatorė yra 
Vytautė. Lietuvos ir Latvijos 
bendruomenes globoja (asis-
tentas) t. Algis Gudaitis SJ.

Krikščioniškojo gyvenimo 
bendruomenė yra tam tikras 
būdas sekti Jėzumi ir dar-
buotis su Juo statant Dievo 
Karalystę – ten, kur gyvena-
me savo kasdienį gyvenimą: 
šeimoje, darbovietėje, visuo-
menėje, ilsintis, švenčiant... 
Kaip ir visa Bendruomenė, 
Prienų grupelė yra atvira 
naujiems nariams, jaučian-
tiems pašaukimą šiam gyve-
nimo būdui.

DANUTĖ OLSEVIČIENĖ

Ir katalikai šypsosi
Rabinui gimsta sūnus. Kai 

paaugo, tapo labai išdykęs, 
greitas, viską čiupo, kas tik 
po ranka pasitaikydavo... 
Pradėjo rabinas nerimaut. 
Nuėjo pas savo viršesnį ir 
sako:
– Ką daryt, aš to vaiko ne-

suprantu! Mano tėvas buvo 
ramus, senelis ramus, prose-
nelis taip pat, visa karta vis 
ramyn ir ramyn ėjo. O čia 
– toks pasiutęs vaikas...
– Gerai. Atvesk man sūnų, 

– tarė viršesnis.
– O kas bus?..
– Va, padarysim taip: bus pi-

nigai, tora ir vynas. Ką ims, 
ateitis žinoma. Jeigu pinigus 
– bus jau nebe rabinas, bus 
biznierius. Jeigu torą – bus, 
kaip ir tu, rabinas. Jeigu vyną 
– tada prasti popieriai... Išge-
riantis bus...
Gerai. Atveda rabinas savo 

sūnų. O tas, pamatęs tuos 
daiktus, čiupt visus ir pa-
bėgo.
– O kas dabar bus? – išsigan-

do rabinas.
– Na, aš nesitikėjau to, bet 

katalikas bus...
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki � 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
Kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.
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ky
m
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Šio kryžiažodžio atsakymas – 
 BAIKŠTI STIRNA.

Savaitė istorijos puslapiuose

16�� m. birželio 16 d.: Inkvizicijos teis-
mas už erezijas nuteisė galilėjų. 

galileo galilėjus tvirtino, jog Žemė sukasi 
aplink saulę, o ne saulę aplink ją. po inkvi-
zijos teismo, šį pareiškimą atsiėmė. Vėliau 
geocentrinės (heliocentrinės) sistemos eg-
zistavimą įrodė bei viešai pranešė ir mikalo-
jus Kopernikas.

1��6 m. birželio 16 d.: pirmasis tary-
binio naikintuvo mig-�1 skrydis. 

Tai vienas žymiausių pasaulyje lėktuvų, turė-
jęs virš �0 modifikacijų, bandymuose pasiekęs 
��0� km/h greitį.

1�6� m. birželio 16 d.: Valentina Te-
reškova - pirmoji moteris kos-

mose. Kosmonautė sėkmingai įvykdė trijų 
dienų orbitinį skrydį tarybiniu kosminiu laivu 
Vostok 6. skrydžio metu buvo studijuojama 
nesvarumo būklė.

188� m. birželio 17 d.: Laisvės statula 
atplukdyta į Niujorko uostą.

18�� m. birželio 17 d.: Niujorke ofi-
cialiai atidarytas Harlemo laivy-

bos kanalas, sujungęs Hadsono upę ir Long 

Ailendo sąsiaurį.

1�1� m. birželio 18 d.: nustatyta pir-
moji Lietuvos – Lenkijos demar-

kacijos linija.

1�8� m. birželio 18 d.: Šveicarijoje už-
fiksuota paskutinė žinoma mir-

ties bausmė už raganavimą.

181� m. birželio 18 d.: Napoleonas pra-
laimėjo Vaterlo mūšį.

1��0 m. birželio 19 d.: prancūzijoje at-
šaukta paveldimoji bajorystė.

186� m. birželio 19 d.: visoje jAV už-
drausta vergvaldystė.

1���m. birželio 20 d.: Lenkijos ka-
ralius stanislovas Augustas po-

niatovskis Druskininkus paskelbė gydomąja 
vietove.

1��0m. birželio 20 d.: LTsR atlikta 
administracinė reforma, įsteigtos 

� sritys: Vilniaus sritis, Kauno sritis, Klaipėdos 
sritis ir Šiaulių sritis.

18�0m. birželio 20 d.: samuelis mor-
zė užpatentavo telegrafą.

1���m. birželio 20 d.: jAV įkurta Cen-
trinė žvalgybos valdyba – CŽV.

1�6�m. birželio 20 d.: jAV ir ssRs 
vadovai tarp Vašingtono ir mas-

kvos nusprendė įrengti tiesioginę telefono 
liniją, kad sumažėtų galimybė kilti branduo-
liniam karui.

�000m. birželio 21 d.: prie meksi-
kos krantų siaučiant uraganui, 

dingo Lietuvos motorlaivis „Linkuva“ ir 18 
žmonių įgula.

18��m. birželio 21 d.: Vokietijoje 
oficialiai atidarytas Kaizerio Vil-

helmo kanalas (vok. Kaiser-wilhelm-Kanal, 
tarptautinis pavadinimas Kylio kanalas), su-
jungęs Baltijos ir Šiaurės jūras; atidarymo 
metu filmuoti vaizdai laikomi seniausiu filmu 
apie Vokietiją („Opening of the Kiel Canal“, 18 
sek. trukmės).

1��0 m. birželio 21 d.: prancūzija ka-
pituliavo prieš fašistinę Vokietiją, 

pasirašydama Kompjeno sutartį.

1��1 m. birželio 22 d.: Vokietijos ka-
riuomenė įsiveržė į TsRs (Barba-

rosos operacija).

1��1m. birželio 22 d.: Kaune LAF ir kitų 
patriotinių organizacijų pastango-

mis prasidėjo sukilimas prieš sovietų valdžią.

Lošimas 
Nr. 1318

2018-06-13

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 2, 27, 28, 
38, 46, 48

Vikingo skaičius: 8

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė:

6+1 - 17 018 531 € -

6 - 503 462,50 € -

5+1 - 17 712,50 € 1

5 - 1 079,50 € 3

4+1 - 54,50 € 71

4 - 8,50 €  294

3+1 - 5,50 €  697

3 - 1,50 €  5 253

2+1 - 1,25 €  5 679

2 - 0,75 €  39 303

KITO TIRAŽO pROGNOzĖ: 19 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

Birželio 16 d.
ŠEŠTADIENIS

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:57

Dienos ilgumas 17.16
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Benas, Julita, Tolminas, Jūra

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, rinkti ir šaldyti vaisius, ne-

tinkamas laikas tręšti.

Birželi 17 d.
SEKMADIENIS

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, Vilman-
tė, Adolfas, Laura

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas naikinti piktžo-
les, rinkti ir šaldyti vaisius, ne-

tinkamas laikas tręšti.

Birželio 18 d.
PIRMADIENIS

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:58

Dienos ilgumas 17.17
Jaunatis (5 mėnulio diena)

Marcelinas, Morkus, Ginbutas, 
Vaiva, Arnulfas, Marina
Tinkamas laikas sėti: 

krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, salierus, salotas, 

špinatus, lapinius burokėlius, 
gėles (iš sėklų daiginamas).

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 

netinkamas laikas kaupti ir 
konservuoti vaisius.

Birželio 19 d.
ANTRADIENIS

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.18
Jaunatis (6 mėnulio diena)

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas

Tinkamas laikas sėti: 
krapus, garstyčias, pankolius, 
kalendras, salierus, salotas, 

špinatus, lapinius burokėlius, 
gėles (iš sėklų daiginamas).

Sode, darže: 
tinkamas laikas sodo darbams, 

netinkamas laikas kaupti ir 
konservuoti vaisius.

Birželio 20 d.
TREčIADIENIS

Pasaulinė pabėgėlių diena
Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.18
priešpilnis (7 mėnulio diena)
Florentina, Silverijus, Žadvai-

nas, Žintautė, Nandas
Tinkamas laikas sėti: 

gėles (iš sėklų daiginamas).
Sode, darže: 

tinkamas laikas sodo darbams, 
netinkamas laikas kaupti ir 

konservuoti vaisius.

Birželio 21 d.
KETVIRTADIENIS

Tarptautinė jogos diena 
Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.18
priešpilnis (8 mėnulio diena)
Aloyzas, Galminas, Vasarė, 

Alicija
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, žirnius, pupas 
ir pupeles, gėles (iš sėklų dai-

ginamas).
Sode, darže: 

netinkamas laikas laistyti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+22 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS 
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+20 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

42ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
5570 nSv/val. 

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