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Šilavoto seniūnijos vasaros šventė

Minime. Bet ar mename? 

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Prasidėjus vasarai 
Lietuvoje įsivyrauja ne tik 
karščiai, bet ir atostogų 
metas. Daugelis žmonių, 
pasiilgę šilumos, saulės 
ir poilsio. skuba ne tik į 
daržus, bet ir pailsėti prie 
vandens.

Prie Lietuvos vandens tel-
kinių įsikūrę poilsiautojai, ži-

Didžiausias skęstančiųjų 
priešas – alkoholis ir panika

noma, ne tik ilsisi, bet ir akty-
viai pramogauja, nuo kaitrios 
saulės spindulių įkaitę mėgsta 
atsigaivinti bent šiek tiek atvė-
sinančiame vandenyje. Tačiau 
vanduo, kaip ir kaitrios saulės 
spinduliai, nėra toks jau sau-
gus, kaip daugeliui atrodo.

Dažnai susidaro įspūdis, 
jog skęstančiųjų statistika gąs-
dina tik jų gelbėtojus. 2017 
metais Lietuvos vandens tel-
kiniuose nuskendo 131 žmo-
gus. Palyginimui, tai sudarytų 

Dariaus Giraičio nuotraukos

Laima
DUOBLIENĖ

Birželio 16 d. Šilavoto 
seniūnijos vasaros šventė 
„Po mėlynu gimtinės 
dangumi“, skirta Lietuvos 
atkūrimo šimtmečiui, 
subūrė ne tik seniūnijos 
gyventojus, bet ir visą būrį 
svečių.

Šilavoto pagrindinės mo-
kyklos stadione jau nuo pietų 
varžėsi krepšininkai, mažųjų 
šventės dalyvių laukė meni-
nės dirbtuvėlės „Mes – Lie-
tuvos vaikai“, kuriose vaikai, 
padedami Prienų socialinių 
paslaugų centro darbuotojų 
Juditos Lučkienės ir Laimos 
Valkauskienės, gamino trijų 
spalvų gėles ir jomis papuo-
šė Lietuvos vėliavą.

Sveikindama gausų bū-
rį šventės dalyvių ir žiūro-
vų, Šilavoto seniūnė Nerin-
ga Pikčilingienė kvietė visus 
kartu linksmintis – dainuoti 
ir šokti.

Šventės dalyvius sveikino 
Seimo nario Andriaus Palio-
nio padėjėja Regina Juočiū-
nienė ir Prienų KLC direktorė 
Virginija Naudžiūtė. R. Juo-

Laima
DUOBLIENĖ

Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje pristatyta 
tremties paveldo 

fotografijų paroda 
„Negrįžusiems“, kurios 
autorius Antanas Sadeckas 
– ekspedicijų į lietuvių 
tremties ir žūties vietas 
Sibire organizatorius 
ir vadovas, bendrijos 
„Lemtis“ pirmininkas. 

Birželio 14-ąją – Gedulo ir 

Vilties dieną – vėl kalbėjomės 
apie Lietuvą, kurią prieš 77-
erius metus kaip duonos kepa-
lą suraikė Gedulo riekėmis, o 
ant didelio gausios šeimynos 
pusryčių stalo paliko tik retus 
Vilties trupinius. Kad ir kokie 
menki buvo Vilties trupiniai, 
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Ilgametei Išlaužo žuvininkystės 
ūkio darbuotojai Janinai 
Raslanienei – 90

Birželio 11 d. Prienų r. 
savivaldybės meras 90-
ojo jubiliejaus proga 
pasveikino Išlaužo 
gyventoją, buvusią 
ilgametę žuvininkystės 
ūkio darbuotoją Janiną 
Raslanienę, palinkėjo 
stiprios sveikatos, šviesių 
dienų, artimųjų dėmesio ir 
šilumos. 

Gerbiama jubiliatė J. Ras-
lanienė atvyko darbuotis ir 
gyventi į Išlaužą 1972-ai-
siais. Beveik keturis dešim-
tmečius įvairiuose Lietuvos 
žuvininkystės ūkiuose metus 
išdirbusi ir šalyje puikiai ver-
tinta žuvininkystės specialistė 
labai gerai išmanė karpių au-
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

KORESPONDENTĖ (pRIENŲ KRAŠTAS)
Laima DUOBLIENĖ    tel. 8 682 12642
laimaduobl@gmail.com 

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

REDAKTORIAUS SAVAITĖ

Mantvydas
PREKEVIČIUS

Dažnai keliais riedanti 
karinė technika, nuolat 

visur minima grėsmė iš Rytų 
ar Vakarų dažnai sukelia ne-
dviprasmišką nerimą.

Ir kodėl nebūti neramiam? 
Karo ir atominių bombų spro-
gimo išmokome bijoti prieš 
dešimtis metų. Ši diena – ne 
kitokia. Pasaulis nėra stebu-
klingai taikus ir geras. Dažnai 
tenka pelnytai ar nepelnytai 
susipykti su kaimynu, arti-
maisiais, mylimaisiais, tai ko-
dėl gi neturėtų būti pykčio ir 
su tais, kurie iš labai toli vien 
savo kalbomis erzina? Ne tik 
erzina, bet dar ir grasina tuo, 
kas jiems patiems reikštų su-
sinaikinimą. 

Taip, atsiradus atomui, bai-
gėsi strėlių ir kardų laikai. Jei-
gu anksčiau mūsų protėviai 
galėjo vis dar būti ramūs, jei 
priešas savo „metriniu“ kardu 
mojuodavo net už dešimt me-
trų, tai dabar ir 10 tūkstančių 
kilometrų – visiškai nesaugu. 

Žmogus – piktas, bet juo-
kingas padaras. Tūkstantme-
čius žiūrėjo į kaitinančią, kas-
dien milijardais atominių spro-
gimų sproginėjančią Saulę, o 
staiga ėmė ir sugalvojo pats 
pasidaryti atominę bombą. 
Na tam, kad ryškiau už Saulę 
šviestų. Ir dabar grasina viens 
kitam – „apšviest iki pade-
besių“.

Iš tikrųjų, įdomi ta žmonijos 
evoliucija. Pradedame gąsdin-
ti dantų krapštukais, baigiame 
– mirtimi. Net nepagalvodami, 
kad kartu „su mediniu kostiu-
mu“ pasibaigia ne vienas gy-
venimas, bet ir daugybė ap-
linkinių. Kartu su vienu išė-
jimu užsidaro ir visi atėjimai. 
O taip norėtųsi dar paklausyti 
Vytauto Kernagio „Šaukiu aš 
Tautą“...

Ir jis iš tikrųjų šaukė!
Kiek galėtume nuveikti, jei 

mus vėl prikeltų? Jeigu mus 
vėl pažadintų? Jeigu mus vėl 
pašauktų? Deja, labai dažnai 
su vienu išėjimu išeina daug. 
Išeina prasmė. Prasmė laukti, 
prasmė turėti viltį, prasmė da-
ryti ir prasmė kilti. 

Visada grasinti lengva. Len-
gva ir atimti. Tačiau atėmus 
– nesugrąžinsi. Niekada. Nie-
kada niekas nebus taip, kaip 
buvo. Kaip benorėtum ir kaip 
bebandytum, niekada nesu-
grąžinsi, neatkursi ir nenuko-
pijuosi to, kas buvo. Ne tik to, 
kas buvo gerai, bet ir to, kas 
buvo blogai.

Dažnai norime pakartoti tai, 
kas buvo gero. Deja, net jei ir 
pavyksta – tai labai trumpam. 
Dažnai norime, kad nebūtų to 
blogo, kas buvo. Ir štai šioje 
vietoje nutinka pats keisčiau-
sias dalykas. 

Nors siekiame atkartoti ge-
rus dalykus, bet nesugeba-
me jų išsaugoti, nors norime 
pamiršti blogus – jie vis tiek 
sugrįžta. 

Pasaulis nėra tik baltas arba 
juodas. Kaip ir gyvenimas. Per 
jį žengiame tarsi jūroje plau-
kiantis laivas. Kartais per ly-
gų kaip stiklas vandens pavir-
šių, kartais per audros sukeltas 
bortus daužančias ir laužančias 
bangas, o kartais – ir per švel-
nų bangavimą, į kurį net ne-
kreipi dėmesio, bet jauti. 

Bet kiekvienas kapitonas ži-
no daug mažų ir kartu – dide-
lių paslapčių. Kiekvienas žino, 
kuri jūra saugesnė, kuri jūra ra-
mesnė ir į kurį uostą jis plau-
kia. Deja, mes to nežinome.

Tačiau visada galime tapti 
tokiu savo laivo kapitonu, ku-
ris net ir nežinodamas, kur ko-
kia jūra, sumaniai valdys savo 
laivą. Tokiu, kuris įvertins au-
gančias vos juntamas bangeles 
ir kuris vertins tai, kas liko iš 
laivo po visa griaunančio štor-
mo. Tokiu kapitonu, su kuriuo 
nebijotų niekas plaukti.

Būtent nuo kapitono priklau-
so, ar kas nors norės plaukti jo 
laivu. Ar kas nors kada nors 
vis dar norės į jį įlipti. Ir ar kas 
nors plauks kartu su juo ne tik 
stikliniu, žuvėdrų nusėtu van-
dens paviršiumi, bet ir tam-
siausią naktį, per nuožmiau-
sią audrą. 

Gyvenimas – kaip laivas. 
Jam nuskendus – nuskęsta vis-
kas, kas buvo jame. Nuskęsta 
ne tik laivas, bet ir jo užgyven-
ti turtai, jo istorija. Nepriklau-
somai nuo to, kas tas laivas 
– žmogus, įstaiga, daiktas ar 
santykiai.

Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas paluckas 
sako, kad valdančiųjų siūlymai riboti teistų asmenų 
dalyvavimą rinkimuose ir keisti partijų finansavimo tvarką 
nukreipti asmeniškai prieš jį ir visą partiją. Teismas 2012 
metais konstatavo, kad G. paluckas būdamas Vilniaus sav. 
administracijos direktoriumi protegavo vieną įmonę.

  Klaipėdos „Neptūno“ krepšininkai po dvejų metų pertraukos 
sugrįžo ant prizininkų pakylos Lietuvos krepšinio lygoje. 
Sekmadienį „Neptūnas“ išvykoje 89:78 palaužė panevėžio 
„Lietkabelį“ ir laimėjo seriją dėl trečiosios vietos 3:1.

Kontrolinėse rungtynėse pergalę iškovojo Lietuvos 
vaikinų jaunimo (iki 20 metų) rinktinė. Arvydo Gronskio 
auklėtiniai Kaune 82:76 (20:18, 13:14, 19:21, 30:23) 
nugalėjo Ukrainos bendraamžius.

čiūnienė perdavė Seimo nario 
linkėjimus ir jo vardu apdova-
nojo Zitą ir Ramutį Lapins-
kus, Laimutę Žukauskienę, 
Liudviką Starapolskienę ir 
seniūnę N. Pikčilingienę. V. 
Naudžiūtė linkėjo didžiuotis 
daug žymių žmonių užaugi-
nusiu Šilavoto kraštu, nuosta-
bia gamta ir trankia muzika iš-
sklaidyti Šilavoto link keliau-
jantį juodą debesį. Pastarasis 
palinkėjimas nebuvo sutiktas 
palankiai – žiūrovai juokavo, 
kad gali šokti per lietų, tik tas 
debesis tegul neaplenkia. 

Krepšinio varžybose 3X3 
varžėsi devynios komandos, 
atvykusios ne tik iš Šilavo-
to, bet ir iš Veiverių, Prienų, 
Juodbūdžio, Naravų ir net iš 
Vilkaviškio. 

Nugalėtojų laurus išsivežė 
komanda iš Vilkaviškio, an-
trąją vietą iškovojo Šilavoto 
krepšininkai, trečiąją – Vei-
verių komanda „Amberis“. 
Apdovanojimus jiems įteikė 
Šilavoto seniūnė N. Pikčilin-
gienė ir Šilavoto laisvalaikio 
salės renginių organizatorė 
Saulė Blėdienė.

Muzikinius kūrinius su-
sirinkusiesiems dovanojo 
Šilavoto laisvalaikio salės 
ansamblis „Akacija“ (vad. 
S.Blėdienė), Šilavoto pagrin-
dinės mokyklos mergaičių an-
samblis (vad. L. Sarnickienė) 
ir Prienų KLC dainų ir šokių 
ansamblis „Trapukas“ (vad. 
A. Šyvokienė ir D. J. Akse-
navičius).

Šventės dalyvius žuviene ir 
grikių koše vaišino Ingavan-
gio seniūnaitė Aldona Baniu-
lienė ir Šilavoto bendruome-
nės pirmininkė Aušra Masi-
konienė.

Šventėje koncertavo mergi-
nų grupė „Vyšnios“ ir duetas 
„POP DU“.

Dėkodama visiems kolek-
tyvams ir atlikėjams už muzi-
ką, dainas ir šokius, o šventės 
dalyviams ir žiūrovams – už 
aktyvų dalyvavimą ir daliji-
mąsi gera nuotaika, renginio 
vedėja S. Blėdienė visiems 
linkėjo puošti ir gražinti gim-
tąją šalį gerais darbais, nuo-
širdžiu bendravimu ir pagarba 
krašto istorijai.

Šilavoto seniūnijos vasaros šventė
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Antrąjį pagal dydį Japonijos miestą Osaką pirmadienį 
rytinio piko valandą sukrėtė stiprus žemės drebėjimas, 
regione žuvo mažiausiai trys žmonės, tarp jų – vaikas, 
o dar dešimtys asmenų buvo sužeisti, pranešė šalies 
vyriausybė.

  Talibanas sekmadienio vakarą atsisakė pratęsti paliaubas 
su Afganistano vyriausybe ir išsklaidė taikos viltis, 
pažadintas kovotojų ir saugumo pajėgų narių džiaugsmingo 
broliavimosi vaizdų savaitgalį musulmonams švenčiant Id al 
Fitrą.

 Kolumbijos konservatorių sparno kandidatas Ivanas Duque 
(Ivanas Dukė) laimėjo sekmadienį vykusius prezidento 
rinkimus po kampanijos, virtusios referendumu dėl 2016 
metais pasirašyto istorinio taikos susitarimo su marksistų 
sukilėliais. 

Miela sese, pode, teta, švogerka… 
Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. 

Istorija skaičiuoja šimtmečius, žmogus – metus, valandas, dienas. 
Skubanti sekundė skaičiuoja žmogaus metus. 

Tau, miela, suskaičiavo 50. Tai ir daug, ir mažai. 
Daug, jei matuosime nuveiktais darbais, 

mažai, jai kalbėsime apie žmogaus amžių. 
Na ir kas, kad 50. Tai tik du kartus po 25. 

Tai tik dvi ugningos jaunystės viename taške, 
tai prabėgusių ir ateinančių dienų prasmingo skrydžio apmąstymas. 

50 metų jubiliejaus proga 

Daivą 
JURKŠIENĘ,

gyvenančią Pakampiškių k., Prienų r., 

sveikina ir nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų, 
prasmingų dienų ir laimingų metų linki

sesuo ir krikšto dukra su šeimomis.

prienų rajono neįgaliųjų draugijos susitikimas Ašmintoje

Laima
DUOBLIENĖ

Tradicinis Prienų rajono 
neįgaliųjų draugijos, 
jungiančios 9 padalinius 
seniūnijose, susitikimas 
šįkart vyko Ašmintoje.

Gausų draugijos narių būrį 
pasveikino Ašmintos padali-
nio vadovė Danutė Jonykienė 
ir seniūnė Vida Vitkauskienė, 
muzikinę-literatūrinę kompo-
ziciją dovanojo Ašmintos lais-
valaikio salės folkloro ansam-
blis, vadovaujamas Rimos 
Vilkienės.

Prienų rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 
specialistės Asta Gatavec-
kienė ir Birutė Vitkauskaitė 
pakvietė žinias parodyti pro-
tų mūšyje „Valgyk sveikai 
– gyvenk ilgai“. Seniūnijų 
komandoms teko atsakyti į 
klausimus apie sveiką mity-
bą, maisto produktus. Susu-
mavus rezultatus paaiškėjo, 
kad daugiausiai taškų surinko 
ir nugalėtoja tapo Pakuonio 
seniūnijos komanda, antroje 

vietoje liko Balbieriškio, tre-
čioje – Šilavoto atstovai. 

Projekto „Stipri šeima Prie-
nų krašte“ koordinatorė Ir-
ma Urbonaitė supažindino 
su projektu, kvietė dalyvauti 
patiems ir paraginti įsitrauk-
ti kitus. 

Kineziterapeutė ir jogos 
mokytoja Regina Juškytė-
Smolskienė parodė mankštos 
pratimų, kuriuos galima atlikti 
ir sėdint ant kėdės, supažindi-

no su dviem labradorų veislės 
šunimis Brendžiu ir Brukne, 
buvimas su kuriais padeda sti-
printi emocinę būseną. 

Susitikimą pagyvino ir 
Prienų padalinio ansamblio 
„Šilas“ dainos. 

Susitikimo organizatoriai 
dėkingi verslininkui Adomui 
Kieliui, kuris ne tik parėmė 
renginį, bet ir pats dalyvavo 
bei džiaugėsi, kad neįgalieji 
turi galimybių susitikti.

Viena iš atmintinų datų, 
paminimų iškeliant 
tautinę trispalvę, yra 
birželio 14-oji – Gedulo ir 
vilties diena. Tik šią dieną 
vėliavos spalvas temdo 
juodas kaspinas: tauta 
atmena kančias ir aukas 
tų, kuriuos sovietinė 
represinė valdžia ištrėmė į 
tolimus, svetimus, dažnai 
negyvenamus kraštus. 
Gedulo ir vilties diena 
paminėta ir Kašonių 
bibliotekoje.

Prieš 77 metus birželio 14-
ąją prasidėjo masiniai šalies 
gyventojų trėmimai į Sibirą. 

Gedulo ir vilties dienos paminėjimas Kašonyse

Vienų likimai susiklostė tra-
giškai, kai kuriems pavyko iš-
sigelbėti ir sugrįžti į Lietuvą. 
Tai buvo pirmoji masinė de-
portacija. Buvo ištremta daug 
to meto išsilavinusių ar šiaip 
šviesių žmonių: politikų, vi-
suomenės veikėjų, mokytojų, 
karininkų, ūkininkų... 

Per keturias paras iš Lietu-
vos buvo deportuota apie 18 
tūkst. žmonių. Nesigailėta nė 
vieno: nei kūdikio, nei sene-
lio. Į tėvynę grįžo tik dalis.

Iš Kašonių seniūnaitijos 
buvo ištremti karininkas, 
šaulys Vincas Stankevičius 
su žmona Marijona Šiugždi-

naite, Klimai, Šapalai, Berna-
toniai, Žuromskai, Grigoniai 
iš Pelekonių kaimo, Kašonių 
pradinės mokyklos mokyto-
jas Kostas Kuliešius su žmo-
na Sofija, Jonas ir Marijonas 
Steponkevičiai, Bajorų šeima 
iš Mediniškių kaimo, Jurko-
niai, Sodaičiai iš Kašonių kai-
mo. Daugumos jų vaikai ir 
giminės dalyvavo minėjime, 
dalijosi prisiminimais, žiūrėjo 
senas tremties nuotraukas. 

Renginio vedėja biblio-
tekininkė Danutė perskaitė 
Pelekonių kaime gyvenusių 
buvusių tremtinių Klimienės 
ir Bernatonienės, jau ana-

pilin išėjusių, atsiminimus, 
užrašytus prieš dešimtį me-
tų. Tremtyje gimusios Nijolė 
Bajoraitė-Gurklienė ir Laima 
Butkienė nuoširdžiai pasida-
lijo vaikystėje patirtais išgy-
venimais. Laimutė perskaitė 
savo mamos tremtyje parašy-
tus eilėraščius. Susirinkusie-
ji jautė, kiek skausmo ir vil-
ties juose sudėta. Tremtinių 
vaikai Vytautas Pankevičius, 
Laima Pyragienė, Irena Stan-
kienė dalijosi tėvų ir senelių 
pasakojimais. Susirinkusieji 
įdėmiai klausėsi Onos Stan-
kevičienės: jos dėdės buvo 
partizanai. Vienas jų žuvo 
mūšyje prie Verknės ir už-
kastas Jiezno partizanų kal-
nelyje, kitas buvo žiauriai 
kankinamas.

Kartu su Jiezno kultūros ir 
laisvalaikio centro folkloriniu 
ansambliu, vadovaujamu In-
gridos Valentienės, skaitėme 
eiles, dainavome dainas, į ku-
rias sudėtas žmonių skausmas 
ir tikėjimas. 

Gedulo ir vilties dienos pa-
minėjimą organizavo Kašo-
nių biblioteka kartu su kaimo 
bendruomene ,,Kašonys“.

Danutė Bajorienė 

ginimo technologiją, padėjo 
Išlaužo žuvininkystės ūkiui 
pasiekti aukštų rezultatų, o 
savo sukaupta ilgamete pa-
tirtimi dalijosi ir su dabarti-
niais ūkio vadovais, kuriant 
šiuolaikinį žuvininkystės ūkį, 
susitikime su meru gyrė jau-
no direktoriaus sumanumą ir 
darbštumą. 

Nors pripildyta graži metų 
kraitė, elegancija spindinčios 
moters akys tikrojo amžiaus 
neišduoda. Prieš keletą me-
tų J. Raslanienė amžinybėn 
palydėjo savo sutuoktinį, ta-
čiau neliko vieniša  – visada, 
o ypač dabar, ramų gyvenimo 
rudenį, šalia yra dukra Danu-
tė su šeima. 

Ilgametei Išlaužo žuvininkystės 
ūkio darbuotojai Janinai 
Raslanienei – 90
atKelta IŠ 1 p. J. Raslanienė džiaugiasi 

gyvenimu, kuris buvo įdo-
mus, prasmingas, įvairus, 
dosnus  aukštų profesinės 
patirties įvertinimų, bet svar-
biausia, dovanojo puikią šei-
mą, gerus vaikus: dukra Da-
nutė dirba medike Kaune, 
sūnus Algirdas profesoriauja 
Lietuvos edukologijos uni-
versitete Vilniuje. Močiutę 
šildo trijų vaikaičių, vieno 
provaikaičio meilė ir žinia 
apie besibeldžiančią dar vie-
ną gyvybę. 

Savivaldybėje pagerbta J. 
Raslanienė dėkojo merui už 
parodytą nuoširdumą, dėme-
sį ir linkėjo jam pasisekimo 
darbe ir gyvenime.

SAVIVALDYBĖS inf. 

Suveikus autonominiam 
dūmų detektoriui, nuo 
liepsnų buvo apsaugotas 
medinis daugiabutis 
namas. 

Birželio 13 d.,  apie 12 val., 
Palangos priešgaisrinė gel-
bėjimo tarnyba iš Bendrojo 
pagalbos centro gavo prane-
šimą, kad Salomėjos Nėries 
gatvėje iš namo pro langą 
veržiasi dūmai. Ugniagesiai 
gelbėtojai, atvykę į vietą, 
negalėjo patekti į vidų, todėl 

Autonominis dūmų detektorius  
padėjo išvengti nelaimės

teko laužti duris. Įėję į butą 
jie pamatė, kad namie nieko 
nėra, o ant viryklės be prie-
žiūros paliktas maistas. Vis-
kas galėjo baigtis dar blo-
giau, jei name nebūtų įreng-
to autonominio dūmų detek-
toriaus. Kai maistas pradėjo 
svilti, dūmų detektorius iš-
kart pradėjo skleisti signalą, 
lauke buvę kaimynai išgirdo 
jį ir  iškvietė ugniagesius gel-
bėtojus.

VPGT inf. 
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REKLAMA

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

2018-06-14 Alytaus apskr. VpK prienų r. 
pK gautas vyro (gim. 1953 m.) pareiš-
kimas, kad atvykęs į jam priklausančią 
negyvenamą sodybą, esančią prienų 
r., Jiezno m., Lelijų g., pastebėjo, kad 
per ūkinio pastato langelį įsibrauta į 
vidų ir iš ūkinio pastato pavogti įvairūs 
lauko darbų įrankiai bei sugadintas 
daržo laistymo sistemos stovas. 
Nuostolis – 250 eurų.

2018-06-14 prienų r., Stakliškių sen., 
Medžionių k., Ramiojoje g., gyvena-
mosios sodybos kieme, neblaivus 
(2,35 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1964 m.) smurtavo prieš savo neblai-
vią (2,23 prom. alkoholio) sugyventinę 
(gim. 1968 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-06-14 apie 21.40 val. prienų r., 
Veiverių sen., Naujojo Klebiškio k., 
Sodininkų g., miegamajame, neblai-
vus (2,61 prom. alkoholio) vyras (gim. 
1985 m.) smurtavo prieš savo neblai-
vią (1,83 prom. alkoholio) sugyventinę 
(gim 1976 m.). Įtariamasis sulaikytas 
ir uždarytas į areštinę.

2018-06-15 apie 18.15 val. sodo na-
melyje prienų r. neblaivus V. p. (gim. 
1950 m.) konflikto metu metė į E. 
p. televizoriaus nuotolinį valdymo 
pultelį, pataikydamas į kairį petį, dėl 
to moteris patyrė fizinį skausmą. V. p. 
sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

2018-06-15 Alytaus apskr. VpK prienų 
r. pK gautas V. T. (gim. 1959 m., gyv. 
prienų r.) pareiškimas, kad 2018-06-15 
apie 7.00 val. pastebėjo, jog iš užrakin-
to buto nurodytu adresu pavogtas jam 
priklausantis televizorius „LG” (vertė 
175 € ) ir iš laiptinės pavogtas metali-
nis dviračio rėmas (vertė 20 €). Iš viso 
padaryta turtinė žala – 195 €, turtas 
nedraustas, signalizacijos nėra.

2018-06-15 22.15 val. prienų r., gatvėje 
A. A. (gim. 1985 m., gyv. prienų r.), 
neturėdamas teisės vairuoti trans-
porto priemonę, vairavo automobilį 
būdamas neblaivus (alkotesteriu 
nustatytas 2,04 prom. girtumas). A. 
A. sulaikytas 48 valandoms.

2018-06-16 apie 11.20 val., prienų r. 
esančioje pievoje, tarpusavio konflik-
to metu neblaivus (2,68 prom. alko-
holio) V. R. (gim. 1973 m., gyv. prienų 
r.) spyrė koja neblaiviam (2,76 prom. 
alkoholio) broliui K. R. (gim. 1972 m., 
gyv. prienų r.). V. R. sulaikytas pagal 
LR BpK 140 str. ir uždarytas į Alytaus 
apskrities VpK areštinę.

atKelta IŠ 1 p.

Neringoje sekmadienio vakarą kilo nedidelis miško gaisras, 
jis netrukus buvo užgesintas. pranešimas apie gaisrą 
pervalkos gatvėje gautas apie aštuntą valandą vakaro. 
praėjus valandai gaisras buvo lokalizuotas.

  Įstatymo projektą, numatantį baudžiamąją atsakomybę už 
slaptą fotografavimą po moterų sijonais ir suknelėmis, blokavęs 
Jungtinės Karalystės parlamentaras teigia esąs už šią iniciatyvą. 
Visgi konservatorius tvirtino, kad jis sustabdė parlamento 
debatus dėl šio dokumento, nes jau seniai nepalaiko įstatymų, 
kuriuos teikia ne Vyriausybės nariai, o eiliniai parlamentarai.

penki Kenijos policijos pareigūnai ir trys rezervistai 
sekmadienį žuvo jų automobiliui užvažiavus ant savadarbės 
minos šalies šiaurės rytuose, pranešė Vyriausybės 
pareigūnas. Improvizuotų sprogstamųjų užtaisų naudojimas 
prieš policiją ir kariuomenę su Somaliu besiribojančiuose 
regionuose yra itin įprastas.

kas septintą Naujosios Ūtos 
seniūnijos gyventoją arba di-
desnį kaimą. 

Nors pagal statistiką nu-
skendusių žmonių 
skaičius šiek tiek ma-
žėja, deja, jis vis dar iš-
lieka didelis. 2012 me-
tais Lietuvoje rasti 185 
skenduoliai, 2013 m. 
– 166 žmonės, 2014 m. 
– net 192 žmonės, 2015 
m. – 116 žmonių, 2016 
m. – 156 žmonės. Kau-
no apskrityje 2013–
2017 metais iš viso ras-
ta  160 skenduolių, vien 
Prienų rajono vandens 
telkiniuose – 28. Tuo 
tarpu Birštono kraš-
to vandens telkiniuose per 
tą patį laikotarpį nuskendo 9 
žmonės.

Šiais metais per penkis mė-
nesius Lietuvoje jau rasti 57 
skenduoliai (praėjusiais me-
tais per tą patį laikotarpį – 42). 
Šį skaičių padidins ir vos prieš 
savaitę įvykęs nelaimingas at-
sitikimas Prienuose.

Žinoma, tarp skęstančiųjų 
pasitaiko ir gimusių 
po laiminga žvaigžde. 
Valstybinė priešgaisri-
nė gelbėjimo tarnyba 
šiemet jau išgelbėjo 29 
tokius žmones.

Ir nors apie pramo-
gų vandenyje pavojus 
kalbama ypač dažnai, 
deja, dažnas poilsiau-
tojas tuo susidomi tik 
pats pradėjęs skęs-
ti. Tai parodė ir poil-
siautojų susidomėji-
mas atvira pažintimi 
su Prienų p

riešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos bei Kauno apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo val-
dybos 5-osios komandos narų 
grandies darbu, saugaus elge-
sio vandenyje bei skęstančių-
jų gelbėjimo taisyklėmis.

Prie Birštono tvenkinių 
maudyklos atvykusius ugnia-
gesius gelbėtojus pasitiko 
dar tik palengva besirenkan-
tys poilsiautojai, kurie netgi 
atvykus visai neseniai įsigy-
tam naujam narų automobiliui 
bei visai komandai su įranga, 
pamatę, jog tai – ne iškvieti-

Didžiausias skęstančiųjų priešas – alkoholis ir panika
mas į nelaimingą atsitikimą, 
atsainiai toliau poilsiavo bei 
pramogavo. O susipažinti bei 
paklausyti buvo verta.

Tiesa, vandenyje pramoga-

vę vaikai ne tik mielai klau-
sėsi svarbių pamokų, bet ir 
patys dalyvavo „gelbėjimo“ 
operacijoje. 

Pasak narų gelbėtojų, vie-
na iš svarbiausių skendimo 
priežasčių – situacijos ir sau-
gumo neįvertinimas. Tai le-
mia arba alkoholio poveikis, 
arba vandens telkinio savy-
bių, savo jėgų pervertinimas. 

Suprantama, jog  neįmano-
ma „iš akies“ suprasti, kokio 
storio ir stiprumo yra ledas, 
bangavimas arba paviršinės 
bei povandeninės srovės. To-
dėl žmonės dažnai vos per 
akimirką ir tampa ne pramo-
gautojais, o skęstančiaisiais. 
Pasak specialistų, pradėjus 
skęsti pagrindinė žmonių da-
roma klaida bei dar sunkesnių 
pasekmių priežastis yra pani-
ka. Pradėjęs skęsti žmogus 
išsigąsta, jį ištinka panika ir, 
užuot ramiai priėmęs skubų 
sprendimą, ką daryti toliau, 
blaškosi, taip eikvodamas sa-

vo jėgas, plaučiuose sukauptą 
deguonį ir, svarbiausia – laiką. 
Tą laiką, kurį galėtų panau-
doti ieškodamas išsigelbėji-
mo būdų arba šaukdamasis 

pagalbos.
Tiesa, patys narai gel-

bėtojai pripažino, jog 
nėra būdo, kaip patekus 
į tokią situaciją išvengti 
panikos. Tai – asmeni-
nės žmogaus savybės, 
kurios turėtų būti tobu-
linamos. 

Kai skęstantysis ne-
begali sau pagelbėti, į 
pagalbą turi ateiti arba 
šalia esantys draugai, 
arba profesionalūs gel-
bėtojai. Tiesa, pastarie-
ji dažniausiai būna la-
bai toli, o skęstant kie-

kviena akimirka svarbi, to-
dėl skęstančiuoju dažniausiai 
pasirūpina aplink jį esantys 
asmenys. Deja, įvykių seka 
šiuo atveju dažnai tampa dar 
tragiškesnė. 

Labai dažnai skęstančiųjų 
gelbėtojai patys tampa skęs-
tančiaisiais ir netgi per daug 
dažnai – skenduoliais. Pasak 

specialistų, viena to prie-
žasčių – taip pat panika. 
Ne juokais sakoma, kad 
skęstantysis griebiasi ir 
šiaudo. Panikuojantis 
skęstantysis, neturėda-
mas už ko užsikabinti, 
visomis savo jėgomis 
griebiasi bet kokio sutik-
to kieto paviršiaus ir ban-
do kilti į paviršių, todėl 
prie jo priplaukęs 
gelbėtojas susidu-
ria su milžiniška, 
nekontroliuoja-
ma panikos ištik-

to žmogaus jėga. Kaip 
bebūtų gaila, neretas 
atvejis, kai taip gelbėto-
jas yra traumuojamas ir 
pats tampa nelaimingo 
atsitikimo auka. 

Pasak narų gelbėto-
jų, šią problemą galima 
išspręsti labai paprastai 
– niekada negalima prie 
skęstančiojo artintis 
jam nesuteikus pagrin-
do, už kurio šis galėtų užsika-
binti. O tam gali pasitarnau-
ti bet koks po ranka esantis, 
geriausia – plūduriuojantis, 

daiktas. Priartėjus saugiu ats-
tumu nuo skęstančiojo jam 
reikia mesti plūdurą, šaką, 
kamuoliuką, plastikinį butelį 
– bet ką, už ko skęstantysis 
galėtų visa jėga sugriebti. Jei 
prie šio daikto būtų pririšta ir 

virvė, tuomet būtų nesunku, 
jau šiek tiek nuraminus skęs-
tančiojo paniką, jį parvilkti ir 
į sausumą ar plaukimo prie-
monę. 

Kaip minėjo vienas iš narų, 
jo asmeniniame automobilyje 
visada yra nedidelis plūduras 
su virve, plaukimo akiniai bei 
patys plaukmenys. 

Tiesa, tvirto sudėjimo naras 
papasakojo ir apie dar vieną 
gelbėtojų „savanorių“ neį-
vertinamą faktą. Liesas, rau-
meningas kūnas ant vandens 
dažnai visiškai nesilaiko ir 
skęsta žymiai greičiau negu 
apkūnus, turintis papildomą 
riebalinį sluoksnį. Todėl ne-
reikia pamiršti, kad ištraukti 
iš vandens raumeningą arba 
liesą skęstantįjį bus sunkiau 
negu ant vandens paviršiaus 

lengviau plūduriuojantį apkū-
nų skęstantįjį. Lygiai taip pat 
į vandenį skęstančiojo puolęs 
gelbėti liesas asmuo turėtų 

įvertinti savo jėgas, kad joms 
išsekus pats nenugarmėtų į 
dugną. 

Žinoma, šioje situacijoje 
visada gelbsti net ir nedide-
lis plūduras. Tuo įsitikino ir 
vandenyje pramogaujantys 
vaikai, paskui save į krantą 
partempę kelis kartus jų svorį 
viršijančius „skęstančiuosius“ 

iš Kauno 5-osios komandos 
narų grandies.

Beje, šiai komandai daž-
niau tenka susidurti ne su 
skęstančiaisiais, o su tais, ku-
rių išgelbėti nepavyko. Tiesa, 
šie susidūrimai nebūna vieni 
iš maloniausių.

Kaip pasakojo narai, Birš-
tono tvenkinių vanduo, paly-
ginti su vandenimis, kuriuose 
jiems tenka dirbti, – net labai 
skaidrus. Dažniausiai nelai-
mėlių tenka ieškoti apgraibo-
mis, rankomis po centimetrą 
apčiupinėjant visą vandens 
telkinio dugną. Tiesa, jeigu 
skenduolio ieškoma upėje, 
dažniausiai jis aptinkamas 
giliausioje upės vagos vieto-
je. Tačiau apčiuopomis ro-
poti vandens telkinio dugnu 
tenka nuolat. Anot narų, kar-

tais skenduolis aptinka-
mas ir prie jo prisilietus 
savo veidu.

Atsisveikinant su na-
rais teko išgirsti ir dar 
vieną patarimą – nors 
vandenyje reikia elgtis 
protingai ir saugiai, ta-
čiau niekada nereikia jo 
bijoti. Nei vandens, nei 
jame augančių augalų. 
Baimė pagimdo paniką. 
Vienas iš narų prisipaži-
no, jog pats yra skendęs. 
Pirmą kartą skendo bū-
damas dar vaikas. Vė-
liau gyvenime skendo 

dar tris kartus. Pasak jo, ko 
gero, tai ir lėmė jo norą padėti 
žmonėms ir tokios profesijos 
pasirinkimą.
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Į darbą dviračiu važiuojantys olandai gali sulaukti finansinės paramos – Nyderlandai ieško būdų, kaip 
paskatinti žmones kelionei į darbą rinktis ne automobilius, o dviračius. Siūloma, kad už kiekvieną į 
darbą numintą kilometrą darbuotojai gautų 19 centų. Nyderlanduose dviračiai yra itin populiarūs – nors 
šalies populiacija siekia 17 mln. gyventojų, skaičiuojama, kad šie bendrai turi daugiau nei 22 mln. 
dviračių. prie dviračių populiarumo prisideda ir nedidelė šalies teritorija – daugiau nei pusė olandų per 
dieną nukeliauja mažiau nei 7,5 kilometro, pusė gyvena arčiau nei 15 kilometrų nuo savo darbovietės.

  portugalijos prezidentas bei ministras pirmininkas 
sekmadienį dalyvavo mišiose, skirtose pagerbti 
praėjusiais metais šalyje siautusių gaisrų aukas. praėję 
metai šalyje buvo beprecedenčiai mirtinų gaisrų požiūriu 
– ugnyje žuvo 116 žmonių.

REKLAMA

Šiltas oras vilioja 
gyventojus prie vandens 
telkinių. Kad neįvyktų 
skaudžių nelaimių, 
ugniagesiai gelbėtojai 
dar kartą įspėja – būkite 
atsargūs prie jų. 

Kad neįvyktų nelaimė, ne-
simaudykite nežinomose, 
nuošaliose vietose, nestovė-
kite ir nežaiskite ten, kur ga-
lima netikėtai įkristi į vande-
nį. Taip pat neplaukiokite ant 
pripučiamų čiužinių, padangų 
kamerų, savadarbių plaus-
tų ar kitų priemonių. Neiš-
dykaukite valtyje, nes valtis 
gali apvirsti. Prižiūrėkite sa-
vo vaikus, kad jie nebristų į 
vandenį vieni, be suaugusiųjų 
priežiūros. Pamatę skęstantį 
žmogų, kvieskite gelbėjimo 
tarnybas skubiuoju pagalbos 
telefonu 112.

Atėjo metas, kai visus van-
dens telkinius užplūdo pra-
mogautojai – mergvakariai, 
bernvakariai, darbo iškylos 
ir pan. Tad, prieš leisdamie-
si į tokias pramogas, įvertin-
kite labai daug faktorių: ar 
plauksite registruotu laivu; ar 
vandens transporto priemonę 
valdo profesionalai; ar jie tu-
ri būtinus dokumentus (ne tik 
transporto priemonės, bet ir 
savo kvalifikacijos); įvertin-
kite oro sąlygas; jokiu būdu 
nevartokite alkoholio, o tuo 
labiau jo nesiūlykite laivo 
kapitonui ar vairininkui; iš-
kilus bet kokiam nesklandu-
mui kuo skubiau skambinki-
te Bendrojo pagalbos centro 
numeriu 112.

Jei jau pramogausite van-
dens telkiniuose, iš anksto 
gerai išstudijuokite maršrutą, 
plaukdami gerai įsidėmėki-
te buvimo vietą, kad, įvykus 
nelaimei, Bendrojo pagalbos 
centro operatoriams galėtu-
mėte nurodyti kuo tikslesnę 
savo buvimo vietą, mat nuo 
to labai priklauso, per kiek 
laiko pas jus atskubės pagal-
ba. Jokiu būdu neperpildy-
kite plaukiojimo priemonės, 
nemanykite, kad vienas kitas 
papildomai plaukiantis kilo-
gramas nieko tokio. Plaukda-
mi būtinai įsidėmėkite visus 
kartu plaukiančiuosius, kad 
atskubėjusiems gelbėtojams 

Vasara – pramogų prie vandens telkinių metas
galėtumėte pasakyti tikslų 
plaukusiųjų skaičių ir nuro-
dyti konkrečius asmenis, ko 
trūksta. Nereikalaukite leisti 
pavairuoti plaukiojimo prie-
monę – tai gali daryti tik išma-
nantieji. Jei plaukiate jachta, 
žinokite, kad, jei iškristumėte 
už borto, šis laivas neturi ga-
limybės greit apsisukti ir jus 
gelbėti. Jei plaukiate kateriais, 
turite žinoti, kad juose neretai 
nebūna jokių priešgaisrinių 
priemonių, o gaisro tikimybė 
didelė, tad galite susidurti su 
dviem stichijomis – ugnimi ir 
vandeniu.

Nors nuo 2010-ųjų taisy-
klės nereikalauja vilkėti gel-
bėjimosi  liemenių, o tik jas 
turėti, primygtinai patariame 
vis dėlto jas būti apsivilkus, 
kad ekstremalioje situacijoje 
nereikėtų jų ieškoti; nes ga-
li nutikti taip, kad atsidursite 
už borto ir gelbėjimo lieme-
nė jums bus tiesiog nebepa-
siekiama. 

Svarbiausi saugaus 
buvimo prie vandens ir 
vandenyje patarimai
1. Geriausia maudytis ryte 

arba vakare, kai šilta, bet nėra 
pavojaus perkaisti. Vandens 
temperatūra turėtų būti ne že-
mesnė nei +17–+19 laipsnių. 
Pradėdami maudymosi sezo-
ną pirmaisiais kartais plaukio-
kite ne ilgiau nei 3–4 minutes. 
Buvimo vandenyje laiką pa-
laipsniui galite ilginti iki 20 
minučių. Jokiu būdu nesu-
šalkite. Pajutę, kad šalta, tuoj 
pat lipkite iš vandens. Sušalus 
gali iškilti mėšlungio pavojus, 
sutrikti (arba visai sustoti) 
kvėpavimas, galima prarasti 
sąmonę. Geriausia maudytis 
keliskart per dieną po 15–20 
minučių su pertraukomis. 

2. Neikite į vandenį, nenar-
dykite, jei ilgai buvote saulė-
kaitoje. Per staigūs temperatū-
ros pokyčiai sutraukia raume-
nis, gali sustoti kvėpavimas.

3. Nebriskite į vandenį, jei 
esate apsvaigęs nuo alkoho-
lio, kvaišalų – šios medžiagos 
trikdo normalią smegenų vei-
klą, tad galite prarasti budru-
mą ir neįvertinti pavojų. Taip 
pat nesimaudykite, jei esate 
ką tik pavalgęs.

4. Jei prie jūsų pasirinkto 
maudytis vandens telkinio 
nėra įrengto pliažo, išsirinki-
te saugią maudymosi vietą, 
kur švarus ir tvirtas dugnas, 
nestaigus nuolydis. Į vandenį 
briskite atsargiai.

5. Niekuomet nenardyki-
te nepažįstamose, specialiai 
nardyti neįrengtose vietose. 
Net jei išvakarėse toje vie-
toje, atrodo, saugiai nardėte, 
niekada negalite būti tikras, 
kad per naktį kas nors į van-
denį neįmetė kokio pavojingo 
daikto. Pavojingų daiktų gali 
atplukdyti ir vandens tėkmė. 
Nešokinėkite į vandenį nuo 
prietaisų, nepritaikytų speci-
aliai tam tikslui, nenardykite 
vietose, kur neaiškus dugnas 
ir vandens gylis.

6. Neplaukite per toli nuo 
kranto, ypač už plūdurų, nes 
galite pervertinę savo jėgas 
nebesugebėti parplaukti į 
krantą. Jei pajutote, kad pa-
vargote, nepulkite į paniką ir 
nesistenkite iš paskutiniųjų 
skubėti į krantą. Išmokite pa-
ilsėti vandenyje – apsiverski-
te ant nugaros ir laikydamie-
si vandenyje atgaukite jėgas 
(poilsio pratimų, be abejo, 
turite mokytis arčiau kranto 
ir ne prispyrus bėdai).

7. Jei jus pagavo vandens 
srovė, nesistenkite su ja ko-
voti. Reikia plaukti pasro-
viui ir palaipsniui artėti prie 
kranto. 

8. Nesutrikite, net jei pate-
kote į vandens sūkurį. Reikia 
pasistengti įkvėpti kuo dau-
giau oro į plaučius, panerti 
ir pamėginti po vandeniu pa-
daryti didelį yrį į šoną. Tuo-
met lengvai išsivaduosite iš 
sūkurio.

9. Būkite labai atidūs plau-
kiodami pripučiamomis van-
dens pramogų priemonėmis, 
nes vėjas arba vandens tėkmė 
jus gali nunešti labai toli nuo 
kranto, iš pripučiamos valties 
(ar pan.) gali išeiti oras ir jūs, 
jei nemokate gerai plaukti, ri-
zikuojate paskęsti. 

10. Jei plaukiate valtimi, jo-
je neišdykaukite, nesistumdy-
kite, nes valtis gali apvirsti.

11. Jei plaukiojate su van-
dens kauke, vamzdeliu ir 
plaukmenimis, turite būti 

ypač atsargus. Neplaukioki-
te su vamzdeliu, kur vandens 
paviršius labai banguotas. 
Plaukioti su vamzdeliu gali-
ma tik arti kranto ir būtinai 
kam nors stebint, kad prirei-
kus galėtų jums suteikti pa-
galbą.

12. Nežaiskite vandenyje 
grubių žaidimų: nepriplauki-
te prie kitų žmonių netikėtai 
po vandeniu, neišgąsdinkite, 
nečiupkite už kojų, nemėgin-
kite „skandinti“, melagingai 
nešaukite, kad skęstate.

13. Vaikai jokiu būdu nega-
li maudytis be suaugusiųjų, be 
abejo, gerai mokančių plauk-
ti, priežiūros. Mokytis plaukti 
reikia kartu su instruktoriumi 
arba tėvais, o ne draugais ar 
pašaliniais asmenimis. Suau-
gusieji, nepalikite ant kranto 
be priežiūros mažylių! Jie ga-
li paslysti ir aukštielninki ar-
ba veidu nukristi į vandenį ir 
paskęsti. Maudantis prie jūros 
reikia būti dar atsargesniems, 
nes neretai prie pat kranto 
bangos būna išmušusios gi-
lių duobių.

14. Neplaukite už drau-
džiamųjų, ribojančių teritori-
ją, kurios patikrintas dugnas 
bei gylis ir kur tikrai nėra jo-
kių pavojų, ženklų. Nelipkite 
ant draudžiamųjų, įspėjamų-
jų ženklų, plūdurų ir kitokių 
prietaisų vandenyje.

15. Nesiartinkite prie lai-
vų, valčių, katerių ir kitokių 
vandens transporto priemo-
nių. Neplaukiokite motori-
nėmis, burinėmis vandens 
priemonėmis, valtimis, van-
dens dviračiais, vandens mo-
tociklais pliažų teritorijose ir 
masinėse žmonių maudymo-
si vietose. 

16. Kategoriškai draudžia-
ma maudytis užpiltuose karje-
ruose, kanaluose, priešgaisri-
niuose rezervuaruose, kūdro-
se, kur nėra įrengta paplūdi-
mių ir kur nebudi gelbėtojai. 

17. Vaikų ekskursijoms 
(stovykloms) leidžiama mau-
dytis ne didesnėmis nei 20 as-
menų grupėmis ir tik prižiū-
rint atsakingiems asmenims. 
Leisti maudytis vaikų gru-
pėms ten, kur nėra budinčio 
gelbėtojų posto, draudžiama.

Kauno APGV 

Gitara – grakščioji, paslaptingoji 

2016 m. festivalio lopšiu tapo 
Birštonas. Ir neatsitiktinai, nes 
dar XIX a antroje pusėje čia 
koncertavo legendinis lenkų 
kilmės lietuvių gitaros virtu-
ozas, kompozitorius Markas 
Sokolovskis (1818–1883), 
kuriam plojo ne tik Birštono, 
bet ir kitų Lietuvos miestų bei 
užsienio klausytojai. 

2018 m. Baltijos gitarų fes-
tivalyje-konkurse dalyvavo 
jaunieji talentai ne tik iš Lie-
tuvos, bet ir iš Baltarusijos, 
Estijos, Rusijos, Lenkijos, Vo-
kietijos, Jungtinės Karalystės, 
Šveicarijos. 

Lietuvai konkurse atstova-
vo jaunieji atlikėjai iš Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos ir Prienų. 
Prienų meno mokyklos mo-
kinėms Amandai Lyberytei (I 
klasė) ir Karolinai Grigaravi-
čiūtei (V klasė) tai buvo pir-
masis tokio lygio konkursas. 
Nors mergaitės prizinių vietų 
neiškovojo, ir joms, ir peda-
gogams tai buvo puiki patirtis 
pamatyti, kokio lygio atlikė-
jai dalyvauja, kokias progra-
mas paruošia, atsižvelgdami į 
ypatingas originalias akustines 
garso savybes bei instrumento 
menines išraiškos priemones. 

Prienų meno mokyklos kla-
sikinės gitaros vyr. mokytojas 

Ričardas Matulevičius  

Savo formos grakštumu, 
romantiškai skaidriu ir gan 
santūriu skambesiu gitara 
jau seniai yra patraukusi 
daugelį žmonių. 

Apie gitaros atsiradimą yra 
sukurta romantiška legenda. 
Begalinėse Argentinos pam-
pose kankinosi meilės išsiilgęs 
jaunas piemuo. Pagaliau nuėjo 
patarimo pas burtininką. Tas 
davęs lentelę, nutašytą pagal 
moters figūrą, su tokiu užra-
šu: „Dešine ranka apkabink 
ją per liemenį, o kairiąja – jos 
švelnųjį kaklą. Tik taip pagy-
dysi sau širdį.“ Meilės ilge-
sio kankinamas piemuo taip 
ir padaręs. 

Taip lentelės pavyzdžiu į 
spalvingų muzikos garsų pa-
saulį ir atėjo styginis skambi-
namasis instrumentas – grakš-
čioji gitara. 

Pirmąją gitaros klasę 1968 
m. Kauno I-ojoje muzikos 
mokykloje įkūrė pedagogas 
Juozas Rimkevičius. Nuo to 
laiko šis instrumentas skamba 
Lietuvoje, o mūsų atlikėjai da-
lyvauja koncertuose, konkur-
suose, festivaliuose ne tik Lie-
tuvoje , bet ir užsienyje. 

Nuo 2009 m. Baltijos ginta-
rinio kvarteto įkūrėjo S. Krini-
cino iniciatyva organizuoja-
mas Baltijos gitarų festivalis. 
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Kembridžo universiteto fondas kol kas neatsisakys investicijų 
į turtą, susijusį su iškastinio kuro telkinių plėtojimu, nes 
pajamos iš šių investicijų yra būtinos studijų programos 
finansavimui, rašo agentūra „Bloomberg“. Studentai, 
aplinkosaugos organizacijos pareikalavo, kad Kembridžas 
atsisakytų investavimo į aplinką teršiančius sektorius. 

  pietų prancūzijos prekybos centre „Leclerc“ viena moteris, 
šaukdama „Allahu akbar“ („Dievas visų didesnis“), 
sekmadienį kanceliariniu peiliuku sužeidė du žmones, 
pranešė vietos žiniasklaida. praėjusiais metais ji buvo 
patekusi į teisėsaugos akiratį dėl įvairių pažeidimų, tačiau 
nėra jokių duomenų, kad ji palaikė ryšį su ekstremistais.

Ispanijos migracijos ministrė pareiškė, kad „Aquarius“ laivo 
istorija, kurios metu šimtai išgelbėtų migrantų turėjo savaitę 
plaukioti Viduržemio jūroje ieškodami uosto, kuriame galėtų 
prisišvartuoti, rodo, kad Europos Sąjungai reikia imigracijos 
politikos pertvarkos. Ispanija nusprendė migrantus įsileisti po 
to, kai jų neįsileido Italija ir Malta.
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jie padėjo išgyventi Lietuvai, 
likusiai čia – prigimtinėje že-
mėje, padėjo išbūti ten – sve-
čioje Sibiro žemėje. Tik ar 
padės sugrįžti Negrįžusiems? 
Juk birželio 14-ąją minime 
kasmet.

„Minime. Bet ar mename?“ 
– susirinkusiųjų klausė ren-
ginio vedėja Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios 
bibliotekos metodininkė Da-
lia Bredelienė. 

Jau nutolo laikas, blukinda-
mas veidus, likimus, atminties 
ženklus, trūkinėja ryšiai tarp 
praeities, prisiminimų ir at-
minties, todėl mums būtinai 
reikia metraštininkų, kad mū-
sų atmintyje neatsirastų tuštu-
ma, o mūsų palikuonys negy-
ventų praretintoje erdvėje. 

Vienas iš tokių metraštinin-
kų, savo gyvenimą paskyręs 
mūsų tautos istorijos skau-
džiausiems ženklams užfik-
suoti – ekspedicijų į lietuvių 
tremties ir žūties vietas Sibi-
re organizatorius ir vadovas, 
bendrijos „Lemtis“ pirminin-
kas, tremties paveldo fotogra-
fijų parodos „Negrįžusiems“ 
autorius Antanas Sadeckas.

Antanas Sadeckas gimė 
1929 m. Pertako kaime, Kap-
čiamiesčio seniūnijoje, Lazdi-
jų rajone. 1949 m. baigė Drus-
kininkų gimnaziją, 1954 m. 
– tuometinį Kauno politech-
nikos institutą ir įgijo staty-
bos inžinieriaus specialybę. 
Paskutinius 27-erius darbinės 
veiklos metus Lietuvos staty-
bos ir architektūros mokslinio 
tyrimo institute ėjo skyriaus 
viršininko pareigas. Ten dirb-
damas pamėgo sportinį turiz-
mą bei speleologiją.

Minime. Bet ar mename? 
Antanas Sadeckas yra foto-

grafas, įvairių konkursų daug-
kartinis laureatas, prizininkas 
ir diplomantas.

Nuo 1989 m. pradėjo do-
mėtis sovietinio genocido au-
kų likimais. Jis yra ekspedici-
jų į lietuvių tremties ir žūties 
vietas Sibire organizatorius ir 
vadovas. 1992 m. įkūrė ben-
driją „Lemtis“, kurios tikslas 
– išsaugoti ir propaguoti trem-
ties paveldą, ir iki šiol yra šios 
bendrijos pirmininkas.

2001 m. A. Sadeckas išlei-
do nuotraukų albumą „Ne-
grįžusiems“. Albume sudėtos 
1989–2000 m. ekspedicijų 
metu padarytos kapinių ir jo-
se esančių kapų nuotraukos. 
2003 m. parengė ir išleido 
knygą „Obels žiedų ašaros“, 
kurioje aprašytos sunkios 
tremties ir kalinimo sąlygos, 
lietuvių kapinių ir jose esan-
čių kapų būklė, rūsti Sibiro 
gamta. 2004 m. išleido knygą 
„Tėvyne, ilgesy miriau“. 

2009 metais už nuopelnus 
Lietuvai A. Sadeckas buvo 
apdovanotas Lietuvos didžio-
jo kunigaikščio Gedimino or-
dino Riterio kryžiumi.

Antano Sadecko knygų 
trilogiją, kurioje užfiksuotos 
kelionių po Sibiro tremties 
vietas patirtys, sparčiai nyks-
tančios kapinės, kryžiai, pa-
minklai, rašytiniai liudininkų 
parodymai, Sibire gyvenusių 
ir tebegyvenančių lietuvių li-
kimai, lietuviškų kapinių ir 
jose dar esančių kapų būklė, 
tremtinys Juozas Arlauskas 
pavadino Sibiro simfonija.

O ketvirtoji knyga „Mano 
keliai, nekeliai...“ išėjo visai 
neseniai – 2016 m.

„Ši knyga yra mano gyve-

nimo nuotrupos, sukabintos 
prisiminimų ir išgyvenimų 
siūlais, nusidriekiančiais lai-
ko ir erdvės toliais“, – sako 
autorius. 

Daug ką primenančias ir 
paaiškinančias ištraukas iš 
šios ir kitų A. Sadecko knygų 
skaitė skaitovė Emilija Pe-
trauskaitė. 

Parodos pristatymo biblio-
tekoje metu renginio dalyviai 
susipažino ir su A. Sadecko 
– fotografo – keliu, prasidė-
jusiu dar paauglystėje. 

Sujaudintas antrąją karo 
dieną išžudyto Ablingos kai-
mo likimo, jis sukūrė skaidrių 
filmą „Mūsų ašara“. Filmui 
jis nufotografavo Ablingos 
memorialo skulptūras, panau-
dojo Justino Marcinkevičiaus 
poemą apie Ablingą ir lietuvių 
liaudies muziką. 

Nors filmas iki mūsų die-
nų neišliko, bet yra Antano 
Sadecko nuotraukos, Justino 
Marcinkevičiaus poema...

A. Sadeckas, pasakodamas, 
kas paskatino domėtis sovie-
tinio genocido aukų likimais, 
juokavo, kad kai išėjo į pen-
siją ir sūnūs sukūrė šeimas, 
jis sugalvojo ieškoti „gražių 
moterų“ ir surado... šiaurės 
tundrą, Sibiro taigą ir dyku-
mas, kurios pakerėjo, ir jis 
nejučiom įsitraukė į paieškas, 
o visa tai, ką pamatė ir patyrė, 
ėmė fiksuoti. 

A. Sadeckas, sužinojęs, 
kad biblioteka turi ne visas jo 
knygas, padovanojo pasku-
tinius knygos „Obels žiedų 
ašara“ namuose turėtus eg-
zempliorius. 

Renginį pagyvino Prienų 
KLC vokalinio ansamblio 
„Aksomas“ dainos bei Dai-
vos Radzevičienės ir Lino 
Jankausko instrumentinio du-
eto muzika. 

Gedulo ir vilties diena 
paminėta ir Pakuonyje 
– aplankyta tremtinių 
kapavietė, uždegtos 
sielvarto žvakutės.

Į renginį „Kai neliko nie-
ko, tik lietuviškas žodis“ at-
vyko Ašmintos laisvalaikio 
salės folkloro grupė „Ošven-
čia“ (vadovė Rima Vilkienė). 

„Kai neliko nieko, tik lietuviškas žodis“ 
Jų folklorinė programa tarsi 
nukėlė į tą sudėtingą istorinį 
tremties laiką.

Savo prisiminimais jautriai 
dalijosi mūsų krašto žmonės, 
kuriems dalia buvo negailes-
tinga ir paskyrė tremtį. Ka-
zimieras Krušnauskas, Ge-
novaitė Buinickienė, Onu-
tė Senovaitienė, Kazimiera 

Nijolė ir Antanas Dranginiai 
pasakojo apie jų, tuomet dar 
vaikų ir jaunuolių, asmeni-
nius potyrius ir išgyvenimus 
tolimame, atšiauriame ir sve-
timame krašte. Visa tai rengi-
niui suteikė jausmingumo ir 
prasmės.

Pakuonio laisvalaikio  
salės renginių organizatorė 

Renata Žibienė 

Kiekvienais metais 
birželio 14-oji mus visus 
atveda į akistatą su 
skaudžia praeitimi, kuri 
niekada neišsitrins, nes 
ji – ir žmonių, ir valstybės 
atmintyje.

1941 metų birželio 14 die-
ną sovietai pradėjo masinius 
trėmimus. Per visą tremčių 
laikotarpį iš Lietuvos ìšvežta 
daugiau kaip 280 tūkstan-
čių žmonių. Šiandien tai yra 
skaičius. Tuomet tai buvo 

„Vilties maldoj tik Lietuva“
konkretūs žmonės, išplėšti iš 
savo šeimų, namų, sukištì į 
vagonus ir pasmerkti mirčiai. 
Tačiau šie žmonės visomìs 
išgalėmis laikėsi įsitvėrę gy-
vybės – buvo kartu, dalijo-
si paskutiniu kąsniu, troško 
sugrįžti į Lietuvą ir padėti jai 
prisikelti.

Birželio 14 d. Šilavote vy-
ko renginys „Vilties maldoj 
tik Lietuva“, skirtas Gedulo 
ir vilties dienai paminėti. Šv. 
Mišias už Tėvynę aukojo Ši-

lavoto Šv. Jėzaus Širdies pa-
rapijos klebonas Remigijus 
Gaidys. Po šv. Mišių prie ko-
plytstulpio tremtiniams at-
minti vyko minėjimas. Apie 
skaudžią istorinę praeitį kal-
bėjo Šilavoto pagrindinės 
mokyklos istorijos mokytojas 
Romas Vilčinskas, mintimis 
dalinosi Šilavoto seniūnijos 
seniūnė Neringa Pikčilingie-
nė. Meninę programą atliko 
Šilavoto laisvalaikio salės fol-
kloro grupė „Akacija“..

Šilavoto laisvalaikio sa-
lės kultūrinių renginių                                                                           

organizatorė Saulė Blėdienė 

Minėjimas Išlauže
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Rytiniame Afganistano Džalalabado mieste per mirtininko 
ataką žuvo mažiausiai 14 žmonių, sekmadienį pranešė 
vienas pareigūnas. Nangarharo gubernatoriaus atstovas 
Attaullah Khogyani (Ataula Chohjanis) sakė, kad ataka 
įvyko šalia gubernatoriaus rūmų Džalalabade. Dar 45 
žmonės buvo sužeisti.

  Naujojo Džersio valstijos Trentono miesto naktiniame 
menų festivalyje per šaudynes sužeista 20 žmonių, o 
vienas iš užpuolikų buvo nukautas, sekmadienį pranešė 
vietos teisėsauga. 

pietų Kazachstane sekmadienį nuo bėgių nulėkus 
keliems keleivinio traukinio, važiavusio maršrutu Astana–
Almata, vagonams, vienas žmogus žuvo, dar 14 buvo 
sužeisti, pranešė Žambylo srities Nepaprastųjų situacijų 
departamentas.

   Kilus tokiam klausimui, eks-
pertai pataria vadovautis 50 
proc. taisykle: jei remontas 
kainuos daugiau nei pusę nau-
jo prietaiso kainos, verčiau 
pirkti naują. Ši taisyklė itin 
pravarti, kai klausimas kyla 
dėl rečiau keičiamos stambio-
sios elektronikos, pavyzdžiui, 
skalbyklės, šaldytuvo, orkaitės 
ir pan. 
   Pasitaiko, kad net ir norint at-
sisakyti elektroninių prie-taisų 
tai padaryti delsiama. Viena iš 
priežasčių – norima išveng-
ti galvos skausmo, kaip šiuos 
didelius prietaisus išgabenti iš 
namų. Naudinga žinoti, kad 
Elektronikos platintojų asoci-
acijos (EPA) surinkėjai visos 
komplektacijos stambiąsias 

elektronikos atliekas iš gyven-
tojų namų išneša ir saugiai su-
tvarkyti išveža nemokamai.
   EPA surinkėjai kartu su 
stambiosiomis elektronikos 
atliekomis išveža ir smulkiąją 
elektroniką (dulkių siurblius, 
mobiliuosius telefonus, vir-
dulius, lygintuvus, žaislus ir 
pan.). Surinkėjus išsikviesti į 
bet kurią vietą Lietuvoje gali-
ma telefonu 8 695 55 111 arba 
užpil-
džius formą internete adresu 
www.epa.lt skiltyje „Gyvento-
jams“.
   Norint tinkamai atsikratyti 
tik smulkiųjų elektronikos at-
liekų, artimiausias surinkimo 
vietas galima rasti šalia šio 
straipsnio esančiame skelbime.

Ką daryti sugedus elektronikos 
prietaisui: taisyti ar išmesti?

Elektronikos platintojų 
asociacija (EPA) 
organizuoja elektros ir 
elektroninės įrangos bei 
baterijų ir akumuliatorių 
atliekų surinkimą

Specialiais ženklais pažymėtus EPA konteinerius rasite dauge-
lyje prekybos vietų, seniūnijose, pašto skyriuose, mokyklose ir 
kitų visuomeninių įstaigų patalpose.

NEMOKAMOS elektronikos atliekų surinkimo vietos:
epa.lt/surinkimas;
gyventojus, kurie turi stambios neveikiančios elektroninės 

įrangos, kviečiame registruotis tel. 8695 55  111 ir el. paštu 
– administratore@epa.lt. Atliekos iš Jūsų namų bus paimtos 
nemokamai.

Baterijų atliekų surinkimo vietos:
epa.lt/surinkimas
www.senosbaterijos.lt

Tinkamai rūšiuodami seną elektroniką ir baterijas, rūpinatės 
sveika aplinka bei žmonių ir gyvūnų sveikata.

-

www.epa.lt.

Stambios elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmi-
mo vietos:
Balbieriškio sen. (Prienų r. sav.):
Degalinė „Milda“, Alytaus pl. 2,
Mardosų k.

Jieznas (Prienų r. sav.):
Parduotuvė „IKI“ (Cento),
Vytauto g. 30

Prienai:
Parduotuvė „Maxima“,
J. Basanavičiaus g. 15 /
J. Brundzos g. 2

Birštonas:

Parduotuvė „IKI“,
S. Dariaus ir S. Girėno g. 24

Sugedus elektronikos prietaisui, nuolat kamuoja klausimas, kaip 
elgtis finansiškai naudingiau – išmesti ar pirkti naują?

Minėjimas Mauručiuose

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Kiekvienais metais 
Lietuvos miesteliuose 
ir kaimuose minima 
ypatinga mūsų tautai 
diena, birželio 14-oji, dar 
kitaip vadinama Gedulo ir 
vilties diena. 

Tą dieną 1941 metais į Si-
birą pajudėjo pilni ešalonai 
mūsų tautiečių, per prievartą 
palikusių savo namus, savo 
gyvenimus. Tų dienų dalyviai 
ir liudininkai ir dabar nega-
li ramiai apie tai kalbėti, nes 
prieš akis vėl iškyla tie patys 
baisūs vaizdai, kančia ir net 
dvasią stingdantis šaltis. O 
vėliau – gimtinės ir Tėvynės 
ilgesys...

Graži Jiezno seniūno 
iniciatyva

Birželio 14-osios rytą prie 
paminklo žuvusiems partiza-
nams ir kovotojams už nepri-
klausomybę rinkosi Jiezno 
gyventojai bei žuvusiųjų arti-
mieji, atvykę ne tik iš artimes-
nių kaimų, bet ir iš tolimes-
nių vietovių. Visus juos sieja 
tremtinių dalia, tokie patys iš-

Ir šiandien niekas nežino atsakymo: „Už ką?“
gyvenimai ir ramybės neduo-
dantys prisiminimai. Menan-
čių tuos tragiškus įvykius liko 
jau nedaug, kasmet jų būrelis 
retėja. Tad labai graži buvo 
Jiezno seniūno Algio Bartu-
sevičiaus iniciatyva sukviesti 
šiuos žmones, sudaryti sąly-
gas atvykti ir pasimatyti, su-
rinkti jų turimą dokumentinę 
medžiagą, nuotraukas, kad jas 
galėtų pamatyti ir kiti.

Poezijos eilėmis į susirin-
kusiuosius prabilo Jiezno 
gimnazijos mokiniai, patei-
kę tremtį primenančią meni-
nę kompoziciją. Sujaudino 
ir raktų įteikimo kiekvienam 
renginio dalyviui akcija. Ke-
letu minčių apie lietuvių tau-
tos genocido metines pasidali-
jo Prienų savivaldybės atstovė 
Jūratė Zailskienė, kalbėjo is-
torikas Vytautas Kuzmickas, 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centro direktorė Dalia Ver-
tinskienė, seniūnas A. Bartu-
sevičius.

Žuvusieji buvo pagerbti 
Tylos minute, prie paminklo 
buvo uždegtos žvakutės ir 
padėtos gėlės. Jas dėjo žuvu-
siųjų artimieji, giminės, bro-
liai, seserys. Gėlių vainikas 
buvo nuneštas ir prie bažny-

čios šventoriuje stovinčio kry-
žiaus, simbolizuojančio trem-
tinių kančias.

Toliau minėjimas ir dali-
jimasis prisiminimais vyko 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio 
centre, kur susirinkusius į Ge-
dulo ir vilties dienos minėjimą 
dainomis pasitiko ir pradžiu-
gino dainininkas Tomas Iva-
nauskas.

Už ką buvo ištremti?
Nuo specialiųjų dalinių, dar 

vadinamų NKVD, nukentė-
jo daugiausia šviesuomenė, 
stiprūs ir darbštūs ūkininkai, 
taip pat visas tautos žiedas 
– inteligentija. Buvo ištremta 
daug Lietuvos politinių veikė-
jų, partijų ir organizacijų va-
dovai, karininkai, gydytojai, 
mokytojai, ūkininkai ir jų šei-
mos. Pirmasis trėmimų etapas 
baigėsi birželio pabaigoje, Vo-
kietijai užėmus Lietuvą. Ta-
čiau 1944 m. liepos 4 d. Rau-
donajai armijai vėl įžengus į 
Lietuvos teritoriją prasidėjo 
antroji sovietinė okupacija ir 
nauji trėmimų etapai.

Už ką buvo ištremti? Ką jie 
blogo padarė, kad nusipelnė 
kęsti tokius sunkumus, badą 
ir šaltį, o nemaža dalis negrį-

žo? „Už ką?“ – tas klausimas 
ir dabar neduoda ramybės 
jau garbaus amžiaus sulau-
kusiems žmonėms. Vienas 
buvo ištremtas už tai, kad bu-
vo geras ir darbštus ūkininkas, 
turėjo tvarkingus namus. Ki-
tas – už tai, kad brolis ar se-
suo bendravo su partizanais, 
trečias – kad kažkoks gimi-
naitis buvo Lietuvos karinin-
kas...Sunku pasakyti, o dar 
sunkiau atsakyti į klausimą, į 
kurį ir po daugybės metų nėra 
atsakymo.

Patirtus išgyvenimus 
prisimena ir šiandien

Apie patirtus išgyvenimus 
tremtyje pasakojo Marytė 
Žuromskaitė-Subačienė, kuri 
buvo išvežta kartu su tėvais 
vos sulaukusi 12 metų. Bet 
Marytė buvo išmani mergaitė, 
sugebėjo pabėgti ir parsigau-
ti į Lietuvą. Vargu ar galime 
dabar įsivaizduoti 5–6 klasės 
mokinį, nemokantį kalbos, 
vieną, be maisto ir pinigų, 
bandantį nuvažiuoti tokį ke-
lią? O ji pabandė, nes Tėvy-
nės ilgesys buvo stipresnis 
už baimę. Teko būti sugautai, 
uždarytai į kalėjimą, bet pa-
dėjo laki vaizduotė. „Kai pa-
gavo, tai visaip primelavau ir 
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Jungtinės Karalystės premjerė Theresa May paskelbė 
ženkliai didinsianti finansavimą dažnai kritikos strėlių 
sulaukiančiai šalies sveikatos apsaugos sistemai. Ministrės 
pirmininkės teigimu, Jungtinei Karalystei kitų metų kovą 
palikus Europos Sąjungą, šalies sveikatos apsaugos sistema 
per savaitę gaus papildomus 384 mln. svarų.

  prie Kroatijos krantų sekmadienio rytą nuskendo 
krovininis laivas, plaukiojęs su Turkijos vėliava, o 13 
jo įgulos narių buvo evakuoti; taršos ženklų kol kas 
nepastebėta, pranešė kroatų transporto ministerija.

JAV remiamas kurdų-arabų aljansas sekmadienį iš 
įtvirtinimų šiaurės rytų Sirijoje išstūmė džihadistų 
judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) kovotojus. Sirijos 
demokratinės pajėgos (SDF) siekia išstumti džihadistus iš 
paskutinių jų kontroliuojamų kaimelių rytų Sirijoje.

atKelta IŠ 7 p.

Birštono kurortas, 
pradėdamas savo eilinį 
kurortinį sezoną, sulaukė 
gausybės lankytojų, 
poilsiautojų. Šventės metu 
vyko daugybė renginių 
įvairių amžiaus grupių ir 
pomėgių žmonėms. 

Dabar Birštonas yra ištisus 
metus veikiantis balneologi-
nis kurortas. Tačiau tarpuka-
riu Birštonas buvo sezoninis 
kurortas, veikęs nuo gegužės 
15 d. iki rugsėjo 15 d. Įdomu, 
kaipgi kurortinis sezonas pra-
sidėdavo Biršone tuo laiko-
tarpiu? Birštono muziejaus 
fonduose saugomas 1937 m. 
oficialus periodinis leidinys 
,,Lietuvos Aidas“ 1937 m. 
gegužės 16 dieną rašė (kalba 
netaisyta – A.S):

,,Vienintelė Lietuvoje bal-
neologinė gydykla (Drus-
kininkų kurortas nuo 1920–
1939 m. buvo okupuotas Len-
kijos – A.S.) – Birštonas vakar 
pradėjo šių metų sezoną. Rau-
donojo Kryžiaus 
valdybos pirminin-
kui dr. A. Petrikui 
pakvietus, į atida-
rymo pobūvį buvo 
nuvykę vidaus rei-
kalų ministerijos 
direktoriai: savi-
valdybių dep. dir. 
tautos atst. Pr. Bar-
kauskas, sveikatos 
dep. dir. Maciū-
nas, policijos dep. 
dir. Svilas. Be to, 
buvo atvykę Lie-
tuvos Aido vyr. red. 
V. Alantas - Jakševičius, Aly-
taus apskr. viršininkas Br. Sto-
siūnas, Raudonojo Kryžiaus 
architektas inž. Landsbergis, 
svarbesnių laikraščių bendra-
darbiai, Raudonojo Kryžiaus 
vadovybės nariai ir Biršto-
no vasarvietės administraci-
ja. Gydomosios vasarvietės 
Birštone pirmininkas dr. Petri-
kas, dir. B. Matulionis ir inž. 
Landsbergis svčiams parodė 
naują statybą ir įrengimus. 
Apie juos mūsų skaitytojai 
buvo anksčiau painformuoti. 
Bet reikia paminėti, kad nuo 
to laiko, kai naujoji Raudo-
nojo Kryžiaus vadovybė su 

Iš Birštono muziejaus fondų. Birštonas 
pradėjo sezoną

pirmininku dr. Petriku, pra-
dėjo reikalus tvarkyti, padarė 
didelę pažangą. Gydomoji va-
sarvietė sutvarkyta. Per tuos 
ketverius metus vasarvietėje 
gydėsi apie 8 000 žmonių. 
Tai skaičius, kokio Raudona-
sis Kryžius nebuvo per visą 
veikimo laiką turėjęs. Ypač 
svarbu, kad gydyklos išpo-
puliarėjo ūkininkų ir darbi-
ninkų tarpe, kurių daugiausia 
serga reumatizmu ir kuriems 
geriausia gydykla yra Birš-
tonas. Lietuvoje priskaitoma 
apie 100 000 reumatikų, iš 
kurių apie 75 proc. yra ūki-
ninkai. Reumatizmas duoda 
didelį procentą invalidų, kurie 
ilgiau gyvena nei kurie invali-
dai, jie yra našta savo šeimai ir 
valstybei. Kurie laiku gydosi 
Birštono gydykloje, išvengia 
invalidumo ir grąžinasi pir-
mykštį darbingumą. Anksčiau 
mūsų žmonės nepatikėdavo 
Birštono gydomąja galia ir va-
žiuodavo į užsienius, bet pa-

skutiniais metais besigydan-
čių skaičius labai padidėjo ir 
gydyklos vadovybė turi tūks-
tančius padėkos laiškų. Yra 
net tokių asmenų, kuriems 
gydymasis užsienių gydy-
klose nepagelbėjo, bet atvy-
kę į Birštoną išsigydė.  Rau-
donojo Kryžiaus vadovybė į 
gydyklos tobulinimą kasmet 
įdeda daug lėšų. Pvz., šiemet 
(1937 m. – A.S.) pertvarkytos 
gydomosios maudyklos – mi-
neralinės vonios, o poliklinika 
aprūpinta naujais įrengimais. 
Joje įrengtas brangiai kaštavęs 
elektrokardiografas, kuris turi 
didelės reikšmės ligonių svei-

katai tirti, ypač silpnos širdies 
žmonių. Pagal architektoriaus 
inž. Landsbergio parengtus 
projektus kasmet vykdomas 
planingas vasarvietės ir gy-
domųjų įstaigų įrengimas. 
Bet jei įvykdyti pilną planą, 
dar reikėtų apie 1,5 mln. li-
tų. Tada Birštono gydomoji 
vasarvietė visiškai prilygtų, o 
kai kuriais atvejais galėtų kon-
kuruoti su garsiomis Europos 
gydomosiomis vietomis, kaip 
Rokoči, Visbadenu ir kt. Rau-
donojo Kryžiaus vadovybė 
pasiryžusi per trumpiausią lai-
ką parengtą planą pilnai įvyk-
dyti. Gydomosios vasarvietės 
vadovybė rūpinasi įrengti ke-
letą patogių pastatų, kuriuose 
už nedidelį atlyginimą galėtų 
gyventi ir pasinaudoti gydo-
mosiomis voniomis ir gydy-
tojų patarnavimu ūkininkai 
ir darbininkai. Mineralinių 
vandenų eksploatacija kasmet 
labiau išplečiama. „Vytauto“ 
šaltinio gazuojamas vanduo 
pasidarė taip mėgiamas, jog 
šiandien jo pareikalaujama 

visose Lietuvos vietose. Pa-
reikalavimas didėja ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsieniuo-
se. Pamėginta eksportuoti į 
Estiją. Ten jis gerai įvertintas 
ir yra perspektyvų didesniam 
eksportui. Yra galimumų ir į 
kitas valstybes Birštono min. 
vandenis eksportuoti. Apžiū-
rėjus vasarvietę, svečiai bu-
vo pakviesti į Prienų alaus 
bravorą ir jo šeimininko Ša-
kovo supažindinti su Biršto-
no mineralinių šaltinių ,,Bi-
rutės“ ir ,,Vytauto“ vandenų 
gazavimu“.

Birštono muziejaus  
vyr. fondų saugotoja  

Angelė Sabaliauskaitė 

Kurhauzas

išsimelavau. Sunkiausia buvo 
nusigauti iki Maskvos“, – da-
bar lyg ir su humoru prisime-
na garbaus amžiaus moteris. 
Jeigu ne tai, vargu ar būtų 
įveikusi tokius atstumus. 

Nijolė Bajoraitė-Gurklienė 
į Sibirą važiavo saugiai – ma-
mos pilvelyje. Ir gimė ji ten, 
amžino įšalo žemėje. Nijolė 
dalijosi prisiminimais, girdė-
tais iš pačios mamos, kaip ji 
10 km bėgo jos gimdyti iki ar-
timiausio felčerinio punkto.

Ponia Nijolė pasakojo, kad 
ji visą laiką jaučia nerimą. 
Nesvarbu, kad viskas gerai, 
bet tas nerimas niekada ne-
apleidžia. „Teko skaityti D. 
Gailienės knygą „Ką jie su 
mumis padarė?“, kur rašo-
ma, kad tas stresas, kurį paty-
rėme dar negimę, persiduoda 
iš kartos į kartą“ – sakė buvusi 
tremtinė.

Sunkiausia buvo 
ištverti šaltį ir badą
Daugiausia atvežtų į Sibirą 

lietuvių dirbo miško kirtimo 
darbuose, lentpjūvėse, žve-
jybos kombinatuose. Tačiau 
visi kaip vienas tvirtino, kad 
sunkiausia buvo ištverti šaltį 
ir badą. Palmira Jankauskaitė-
Matusevičienė pasakojo, kad 
vienuose lageriuose suaugu-
siajam parai duodavo 500 g, 
s, o vaikams – tik 300 g duo-
nos. O jeigu susergi ir neini 
į darbą – norma mažinama. 
Tėvai padalindavo duonelės, 
o likusią paslėpdavo, tačiau 
vaikams išmonės netrūko – 
sugebėdavo pasiekti net aukš-
tai paslėptą ir suvalgyti. Tėvai 
grįžę jau nieko nerasdavo, bet 
ką jau darysi?

Nesvarbu, kur kurie buvo 
ištremti: į Krasnojarsko kraš-
tą, Jakutiją ar Igarką, visur są-
lygos buvo tokios pačios ar la-
bai panašios. Bet lietuviai yra 
lietuviai – sugebėjo išgyventi 
pačiomis sudėtingiausiomis 
sąlygomis.

„Lietuviai ir Igarkoje pasi-
statė namus, užsiveisė sodus ir 
daržus, sodino bulves, o vie-
nas kitas ir paršelį užsiaugin-
davo. Vėliau, kai atvažiavo ir 
kunigas, prasidėjo ir vestuvės, 
ir krikštynos. Buvo ištisas lie-
tuviškas kaimelis, puoselėjęs 

lietuviškas tradicijas, šventęs 
šventes.  Gyvenimas vyko ir 
ten“, – pasakojo moteris. 

Su pašmaikštavimais da-
lijosi prisiminimais Alek-
sandras Klimaitis, kilęs iš 
Kisieliškių kaimo, o dabar 
su dukros šeima gyvenantis 
Marijampolėje. Jis tik vienas 
iš šešių savo tėvų vaikų išva-
žiavo į Sibirą. „Ir gerai pada-
riau, nes tėvai be manęs būtų 
prapuolę. Tikras vargas buvo 
su tėvais, jų ligomis, bet aš 
visą laiką buvau optimistas, 
muzikantas ir dainininkas. 
Tėvas mirė 1956 m., o palai-
kus parsivežiau jau 1985 m. 
nelabai legaliai: supakavo į 
siuntinį ir užrašė „Domašni-
ja viešči“...

Pradžioje dirbau kolūky-
je įvairius darbus, o paskui 
išmokau vairuoti traktorių. 
Galiu sakyti, kad dirbau są-
žiningai ir poketverių metų 
tapau geriausiu MTS trakto-
rininku. Vietinė valdžia siun-
tė į sąjunginę parodą, bet ko-
mendantas neišleido. Tačiau 
medalius už gerą darbą ga-
vau ir kitais metais, tik įteikė 
vietoje. Buvom jauni, visko 
buvo, juk vyko gyvenimas. 
Be to, ir vietiniai gyventojai 
lietuvius gerbė už darbštumą 
ir tvarkingumą“, – su šyp-
sena kalbėjo Aleksandras. 
Įdomiai savo išgyvenimus pa-
sakojo ir Mindaugas Skučas 
iš Sundakų kaimo. Jų grupė, 
kuri buvo vežama traukiniais 
ir plukdoma jūromis bei upė-
mis, išgyveno tikrą košma-
rą. Teko net laukti Zajarske 
porą mėnesių, kol prakirto 
kelią per taigą. Teko plaukti 
barža, gyventi jurtoje. Ypač 
baisu būdavo per potvynius, 
kad pakilęs vanduo nenuneštų 
jurtos. Vieno potvynio metu, 
kai visi susispietė aukščiau-
sioje salos vietoje, manė, kad 
bus jau galas. Ten gyvenantis 
jakutas turėjo mylimą gra-
žų šuniuką, ir jis pasakė, kad 
patvinusiai upei reikia aukos. 
Tad žmogus nutraukė šuneliui 
galvą ir įmetė į vandenį. Van-
duo nuslūgo...

Labai įdomiai buvę tremti-
niai pasakojo ir apie poliarines 
dienas bei naktis, su tuo susi-
jusius nutikimus ir tradicijas.

Jaunųjų partizanų klasės 

Ir šiandien niekas nežino atsakymo: „Už ką?“

REKLAMA

vardu kalbėjo ir visiems nuo-
širdžius linkėjimus perdavė 
Milda Slaminskienė. Ji pri-
minė, kad IX abiturientų laida 
rašė ir platino atsišaukimus ar 
kitaip prisidėjo prie pasiprie-
šinimo kovų.

Taip pat kalbėjo jieznietė 
Laimutė Butkienė, kurios tė-
vai buvo išvežti iš Rokiškio 
ir Ukmergės rajonų, tačiau 
išgyventi teko tokius pačius 
sunkumus, patirti badą, šaltį, 
pažeminimą.

Prisiminimais dalijosi se-
serys Regina ir Marija Ki-
mantaitės, Lietuvos partizano 
dukra Elena Bernatonytė-Jo-
neliūnienė, tremtinių dukra, 
tremtyje gimusi Ramutė Ka-
dišauskienė.

Klausimas lieka 
neatsakytas

Apie tą istorinį laikotar-
pį kalbėjęs istorikas V. Kuz-
mickas pristatė kelių jieznie-
čių šeimų likimus, jų veiklą 
ir neįtikėtinas bei protu sun-
kiai suvokiamas istorijas. Ir 
kas atsakys į tą visiems ne-
duodantį ramybės klausimą 
„Už ką?“

Šiandien mums sunkiai 
suvokiama, kaip buvo gali-
ma taip elgtis su žmonėmis? 
Kodėl ir dėl ko, klausimas 
lieka neatsakytas, ir nežinia 
kur ieškoti atsakymo. Gal 
kada istorikai sužinos tiesą, 
kuri leis suprasti visą šios is-
torijos prasmę. Baisumai jau 
išgyventi, tos kartos žmonės 
užsigrūdino visapusiškai. Gal 
todėl dar jų yra, jie dar mena ir 
liudija savo tautos istoriją.

Turėjo ką prisiminti ir apie 
ką pasikalbėti tremties liudi-
ninkai – apie tai vis bylojo ir 
ekrane rodomos tremties vie-
tų bei jų pačių fotografijos. 

Tikimasi, kad dar gyvų 
tremtinių prisiminimai ir iš-
gyvenimai bus užrašyti, kad 
mūsų tautos praeitis nebus už-
miršta, bet liudys jaunimui ir 
ateinančioms kartoms tautos 
stiprybę, atsidavimą ir meilę 
savo gimtinei.

Vakare Jiezno bažnyčioje 
vyko šv. Mišios už žuvusius 
kovotojus už laisvę ir trem-
tinius, taip pat buvo pašven-
tintas Palaimintojo Teofiliaus 
Matulionio paveikslas.
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Šiaurės rytų Nigerijoje per įtariamą „Boko Haram“ 
džihadistų dvigubą mirtininkų sprogdintojų ataką žuvo 
mažiausiai 31 žmogus, sekmadienį pranešė vienas vietos 
pareigūnas. 

  LGBT (lesbiečių, gėjų, biseksualų ir translyčių asmenų) 
bendruomenės aktyvistai sekmadienio rytą Ukrainos 
sostinėje surengė „Lygybės maršą“, kuriame dalyvavo keli 
tūkstančiai žmonių. Eitynės truko apie 20 minučių.

Daugiau nei 10 Izraelio policijos pareigūnų sekmadienį 
buvo sužeisti, bandant iš okupuoto Vakarų Kranto dalies 
iškeldinti ten gyvenančius žydus, skelbia policija. Izraelio 
Aukščiausiasis Teismas 2017 metų vasarį nusprendė, kad 
gyventojai iš dalies teritorijų turi būti iškeldinti, nes jų 
avanpostai yra įkurti privačioje palestiniečių žemėje.

REKLAMA

prienų r. sav. socialinių paslaugų centre – pozityvios tėvystės 
įgūdžių lavinimo mokymai 
Kovo–birželio mėn. Prienų 
r. sav. socialinių paslaugų 
centre vyko pozityvios 
tėvystės įgūdžių 
lavinimo mokymai pagal 
„Sėkmingos tėvystės“ 
programą. 

Mokymus organizavo Pa-
ramos šeimai skyriaus socia-
linės darbuotojos Birutė Son-
gailienė, Irena Danilevičienė, 
Aistė Morkūnienė. Grupės 
darbe dalyvavo 8 narės. Vy-
ko 6 susitikimai kas dvi sa-
vaites.

Pirmojo susitikimo metu 
akcentuota pagyrimų svarba 
augančiam vaikui. Kiekvie-
nai dalyvei išdalinta medžia-
ga „100 būdų, kaip pagirti 
žmogų“. Analizuoti pagyrimo 
žingsniai, pagrindinės taisy-
klės, kaip elgtis teisingai. 

Antrame susitikime anali-
zuota: dėmesio skyrimas, gy-
rimas ir atlygis. Dalyvės buvo 
mokomos suprasti, kokį po-
veikį vaiko geram ir blogam 
elgesiui turi parodytas dėme-
sys, sužinojo, kaip reaguoti į 
elgesį, kurį norėtų paskatinti. 
Mamos suvokė, jog pagyri-
mas už elgesį paskatina vaiką 
dažniau taip elgtis. Mokymų 
organizatorės atkreipė mamų 
dėmesį, kaip ir kada girti vai-
ko elgesį, kaip ir kada varto-

ti atlygį. 
Trečias susitikimas buvo 

skirtas ribų nustatymui ir sa-
kymui „ne“.  Mokymų orga-
nizatorės pristatė įvairius ri-
bų nustatymo būdus, pabrė-
žė, jog nustatant ribas tėvams 

ypač svarbu būti aiškiems ir 
nuosekliems, aiškino, kaip 
galima uždrausti. Susitikimo 
metu buvo išsiaiškinta, ko-
kį elgesį tėvai leidžia, o kokį 
– draudžia. 

Ketvirtame susitikime ana-
lizuoti koreguojantys nurody-
mai ir atskyrimas. Koreguo-
jantys nurodymai yra labai 
veiksmingas elgesio keitimo 
būdas. Mokymų organiza-
torės pristatė, kaip naudoti 
koreguojančias instrukcijas: 
konkrečiais nurodymais pa-
brėžiant alternatyvų elgesį, 
kokiose situacijose galima 

naudoti atskyrimą (pertraukė-
lę), kaip atskirti vaiką.

Penktas susitikimas buvo 
skirtas prasmingos bausmės 
taikymui. Mokymų vadovės 
pristatė įvairius baudimo bū-
dus, įvardino bausmių taiky-
mo trūkumus ir pavojus, kaip 
teisingai ir tinkamu metu tai-

kyti bausmes, pabrėžė, kad 
daugeliu atvejų yra kitų būdų 
netinkamam vaiko elgesiui 
stabdyti ir keisti. 

Paskutinis šeštasis susitiki-
mas: žvilgsnis atgal ir į prie-
kį. Kiekvieno susitikimo metu 
mokymų dalyvėms buvo už-
duodami namų darbai, vyko 
jų aptarimas. Dalyvės dalijosi 
gerąja patirtimi, drauge anali-
zavo ir aptarė sudėtingas vai-
kų auklėjimo problemas, ieš-
kojo būdų joms spręsti. 

Mokymų organizatorės ir 
dalyvės pripažino, kad visi no-
ri auginti vaikus pozityvesniu, 

palaikančiu ir apsaugančiu 
būdu, nes įrodyta, kad tokio 
ugdymo padarinys – sveikes-
ni, kompetentingesni vaikai ir 
labiau savimi pasitikintys tė-
vai. Plenarinio įvertinimo me-
tu dalyvės įvardijo, kas joms 
patiko mokymuose, ko išmo-
ko, ką pradėjo taikyti namuo-

se, kas joms patiko grupės 
darbe, išsakė patarimus, kaip 
patobulinti kursą: ką galima 
padaryti geriau.

Mokymų vedėjos padėko-
jo dalyvėms už dalyvavimą, 
pagyrė už atsakingą požiūrį į 
mokymus, nuoširdumą, ben-
dradarbiavimą, paaiškino, kur, 
prireikus, galima gauti infor-
macijos, pagalbą. Visoms 
mamoms palinkėta sėkmės, 
ypač auginant vaikus ir nau-
dojant pozityvios tėvystės 
principus. 

Socialinė darbuotoja Birutė 
Songailienė 

Balbieriškio moksleiviai 
dalyvavo punsko Dariaus ir 
Girėno mokyklos šventėje

Birželio 15 d. Punsko 
lietuvių kultūros namuose 
vyko Punsko Dariaus ir 
Girėno mokyklos šventė. 

Ši šventė tradiciškai vyks-
ta nuo 2004 metų. Joje kie-
kvienais metais dalyvauja ir 
Balbieriškio pagrindinės mo-
kyklos atstovai. Direktorius 
Stasys Valančius Punsko Da-
riaus ir Girėno mokyklai įtei-
kė lietuviškų knygų rinkinį, o 
mokytojų kolektyvui – tradi-
cinį lietuvišką šakotį. Šventės 
tikslas – suvienyti mokyklos 
bendruomenę, pasidžiaugti 
meniniais mokinių pasieki-
mais. Į renginį atvyko svečių 

iš Lietuvos ir Lenkijos švie-
timo įstaigų, bendradarbiau-
jančių su mokykla. Šventę 
vainikavo moksleivių meninė 
programa. Šiemet programa 
buvo skirta Lietuvos ir Len-
kijos valstybių šimtmečiui. 
Eilėraščiai ir dainos skambėjo 
lietuvių ir lenkų kalbomis, ta-
čiau visuose jų jautėsi didelė 
meilė gimtinei, pagarba tau-
tos istorinei praeičiai ir kal-
bai. Tradiciškai po programos 
mokyklos aikštėje mokiniai, 
mokytojai, tėveliai ir svečiai 
kartu nusifotografavo išdėlio-
ję skaičių 100.
Mokytoja Reda Valančienė 

Įspūdžiai iš projekto ,,Mes matome kitaip“
Kai mokslo metai artėja 
į pabaigą, labai sunku 
išsėdėti klasėse, todėl 
jau gerą dešimtmetį 
Balbieriškio pagrindinės 
mokyklos mokinių 
komandos dalyvauja 
socializacijos projekte ,,Mes 
matome kitaip“. 

Šiemet septyniolika 6, 7 ir 
10 klasių mokinių išvyko į pa-
jūrį. Apsigyvenome Šventojo-
je ir pradėjome savo pažintines 
edukacines veiklas. 

Pats sunkiausias mokslas fi-
zika, todėl norėdami praktiškai 
išbandyti, kas yra žemės trau-
ka, gravitacija, apsilankėme 
Radailiuose, ant stogo pasta-
tytame name, kuriame viskas 
apverčiama aukštyn kojomis, 
žaismingai sujaukiant mūsų 
kasdienę rutiną ir pojūčius. 

Ši relaksacinė veikla skir-
ta mums, iškamuotiems nu-
sistovėjusios, devynis mėne-
sius trukusios tvarkos ir įpro-
čių, kad naujai pažvelgtume į 
komforto ir stabilumo poreikį. 
Kadangi esame gamtosauginė 
mokykla, negalėjome neap-
lankyti Dino parko ir nesuži-
noti, kodėl išnyko dinozaurai? 
Vaizdingoje teritorijoje, gam-
tos apsuptyje įsikūrusiame 
parke gyvena daugiau nei 40 
natūralaus dydžio šnypščian-
čių, vandeniu besispjaudančių 
bei riaumojančių dinozaurų. 
Pamatėme prieš 65 mln. me-
tų išnykusius dinozaurus. Po 
įdomios pamokos nusprendė-
me elgtis atsakingai, kad ,,ne-
išnyktų ir žmonės“. 

Šiandien visi daug kalba 
apie Laisvę, tačiau mažai kas 

Laisvę sieja su Atsakomybe. 
Todėl buvo gana įdomu daly-
vauti edukaciniame užsiėmi-
me ,,Laisvės, atsakomybės ir 
saugumo ženklai Klaipėdos 

uoste“ Lietuvos jūrų muzie-
juje. Susiskirstę į tris grupes 
mokiniai patys turėjo atrasti 
su Klaipėdos uostu susijusius 
nepriklausomybės ženklus 
– muziejaus istorinėse ekspo-
zicijose, bendradarbiaudami 

tarpusavyje, komunikuoda-
mi su muziejaus edukatoriais 
bei vadovaudamiesi ekspo-
natų aprašais atkūrė istorinį 
kontekstą, t.y. laikotarpį, kai 
Klaipėdos uostas atiteko Lie-
tuvai. Edukacinėje programo-

je nemažai dėmesio skiriama 
laivo „Prezidentas Smetona“ 
kapitono L. Stulpino indėliui 
įvertinti. Organizuojama dis-
kusija, ar pakito (kaip pakito) 
laisvės, saugumo ir atsakomy-
bės ženklai šiandienos uoste 

bei kokius šių temų ženklus 
moksleiviai pastebi savo kas-
dienėje veikloje. Nuvarginti is-
torinių paieškų, gamtosauginę 
pamoką tęsėme 1979-aisiais 
Klaipėdoje įkurtame Lietuvos 
jūrų muziejuje: akvariume, 
jūrų gamtos, jūrų paukščių ir 
žinduolių bei laivybos istori-
jos ekspozicijose. Atsipalaida-
vimui, nusiraminimui išklau-
sėme biologijos pamoką ste-
bėdami delfinų pasirodymą. 
Lietuvos jūrų muziejaus delfi-
nariume gyvena Juodosios jū-
ros afalinos. Delfinai priklau-
so žinduolių klasei, dantytųjų 
banginių pobūriui, šio porūšio 
atstovai daugiausiai gyvena 
Juodojoje jūroje. Juodosios 
jūros afalinos jauniklius veda 
kas ketveri metai, nėštumas 
trunka 12 mėnesių. Dažniau-
siai pirmųjų savo jauniklių pa-
telės susilaukia būdamos sep-

tynerių aštuonerių metų. Ką tik 
atvesti delfinukai sveria apie 
11–12 kilogramų, maitinasi 
motinos pienu. Suaugęs delfi-
nas sveria 150–280 kilogramų, 
kartais – iki 360 kilogramų. Po 
šios pamokos supratome, kad 
gerų rezultatų galima pasiekti 
tik atsakingu, nuosekliu darbu 
ir vidine motyvacija. Projektas 
– tai ne vien mokymasis į viską 
pažvelgti kitaip, bet ir poilsis. 
Laisvą laiką kiekvienas pra-
leido pagal asmeninius norus: 
vieni maudėsi šaltoje Baltijos 
jūroje, kiti braidė po kopas, 
dar kiti žingsniavo J. Basana-
vičiaus alėja Palangoje, o kai 
kuriems pasisekė netgi surasti 
gintaro gabalėlių.. Daug suži-
noję ir pailsėję grįžome namo 
ir iškeliavome į saulėtą vasarą, 
į atostogų pasaulį.

Projekto koordinatorė moky-
toja Reda Valančienė 
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VERTA ŽINOTI
Graikija ir Makedonija sekmadienį pasirašė sutartį, kuri, 
jei bus ratifikuota, išspręs daugiau nei porą dešimtmečių 
trunkantį ginčą dėl Makedonijos pavadinimo. pagal 
susitarimą, Makedonijos pavadinimas bus pakeistas į 
Šiaurės Makedoniją.

  Vienas Indonezijos gyventojas žuvo, kai ant jo užkrito 
laidojamos jo motinos karstas, sekmadienį paskelbė vietos 
policija. 40-metis Samenas Kondorura žuvo Sulavesio salos 
Toradžių krašte penktadienį po to, kai bambukiniais laiptais 
karstą nešę vyrai jį netyčia pametė.

Žemės ūkio ministerijai paskelbus apie planus persikelti į 
Kauną, nekilnojamojo turto plėtros bendrovės suskubo teikti 
pasiūlymus. Dalis Kaune veikiančių bendrovių ministerijai 
siūlo kurtis rekonstruotuose pastatuose, o koncerno SBA 
nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Urban Inventors“ 
pasirengusi specialiai pastatyti biurą.

REKLAMA

boms taip pat yra labai daug 
– kefyras, natūralus jogurtas, 
pomidorų tyrė, šaltas vištienos 
ar daržovių sultinys. Jos taip 
pat gali būti tiek trintos, tiek 
skystos, o ingredientus gali-
te rinktis pagal savo skonį“, 
– priduria specialistas.

Maisto ekspertas vardina, 
kad dažniausiais ingredientais 
šaltoms sriuboms naudojami 
agurkai, ridikėliai, rūgštynės, 
krapai, avokadai, o pagardin-
ti sriubai idealiai tiks mėtų 
lapeliai.

„Neužmirškite, kad šalta 
sriuba gali būti ir saldi – jų 
pagrindui idealiai tiks vyšnios, 
braškės, mėlynės, arbūzai, ra-
barbarai. Į sriubą galima įdėti 
makaronų, tokį patiekalą ga-
lima valgyti ir kaip desertą, ir 
kaip pagrindinį“, – patarimais 
dalinasi A. Poleninas.

Tokią sriubą pagaminti la-
bai paprasta – išėmus vyšnių 
kauliukus, uogas suberti į ver-
dantį vandenį, pagardinti cina-
mono lazdele ir pavirti kelio-
lika minučių kol jos suminkš-
tės. Tuomet įberti makaronų ir 
dar virti tol, kol jie suminkš-
tės. Sriubą atšaldyti, o prieš 
patiekiant pagardinti grietinė-
le ar natūraliu jogurtu.

Gaminant šaltą arbūzų sriu-
bą reikės pavargti išimant sė-
klas, tačiau gaminimo proce-
sas labai paprastas – smulkin-
tuvu sumalti arbūzą, išspausti 
vienos citrinos sultis, įdėti mė-
tų lapelių, galima pridėti ledu-
kų. Viską suplakti iki vientisos 
masės.

Kaitrios dienos meniu – lengvai pagaminami ir 
skrandžio neapsunkinantys patiekalai

Pagrindiniam 
patiekalui  ir vakarienei

 „Žinoma, nesvarbu, koks 
oras už lango, valgyti būtina, 
todėl pietums geriausiai tiks 
žuvis, paukštiena ar liesa jau-
tiena. Rinkitės patiekalus, ku-
riuose gausu daržovių, jos turė-
tų sudaryti pagrindinę raciono 
dalį“, – vardina specialistas.

Pasak A. Polenino, pietums 
taip pat puikiai tiks varškės ap-
kepas ar varškėčiai, blyneliai 
su uogų įdaru gardinti natūra-
liu jogurtu.

Tuo tarpu vakarienė, kaip 
teigia A. Poleninas, turėtų bū-
ti lengviausias dienos maistas. 
Tam tiks varškė su uogomis, 
lengvas trintų vaisių kokteilis 
ar jau minėta šalta sriuba.

Desertas
Karštą dieną išgirdus žodį 

desertas, dauguma pagalvoja 
apie ledus, tačiau A. Poleni-
nas siūlo neskubėti ir rinktis ir 
kitų alternatyvų – pavyzdžiui, 
arbūzą, kivius ar lengvą deser-
tą pasigaminti patiems.

„Sudėkite mėgstamas uo-
gas, užpilkite jas sultimis ir 
supilstykite į indelius. Užsi-
šaldę tokį desertą atsigaivinsi-
te akimirksniu. Arba pasirinkę 
mėgstamą glajų – juodo, balto 
ar pieniško šokolado, užpilkite 
juo ir užšaldykite banano ga-
baliukus arba braškes,  toks de-
sertas tiks su puodeliu kavos, 
ir norint ko nors saldaus, bet 
gaivaus“, – patarimus žarsto 
„Maximos“ maisto gamybos 
departamento direktorius. 

Šiais metais vasara mus 
pradėjo džiuginti gerokai 
anksčiau, o tą rodo ne tik 
termometro stulpeliai, bet 
ir pirkėjų pasirinkimai – 
šašlykų sezonas prasidėjo 
neįprastai anksti, o 
vandens, arbūzų, ledų ir 
kitų gaivinančių prekių 
paklausa šoktelėjo dar 
gegužės pradžioje. 

„Maximos“ maisto gamy-
bos ekspertas Aidas Poleninas 
dalinasi patarimais, kokius 
produktus rinktis ir ką iš jų 
pasigaminti, kad karštą dieną 
jaustumėtės ne tik sočiai, bet 
ir papildomai neapkrautumėte 
organizmo.

„Prasidėjus karščiams daž-
nai pradedame ieškoti, kuo 
atsigaivinti. Žinoma, vanduo 
yra būtinas, dažniau smagu-
riaujame ledų porcija, tačiau 
ką valgyti dienos metu, kai 
įprastų patiekalų nesinori? 
Variantų yra labai daug – šal-
tos sriubos, salotos. Labai 
svarbu karštomis dienomis 
neapkrauti organizmo sunkiu 
maistu, todėl gaivūs ir lengvi 
patiekalai gelbės ne tik norint 
atsigaivinti, bet ir apsaugos 
nuo sunkumo jausmo“, – sako 
Aidas Poleninas, „Maximos“ 
maisto gamybos departamen-
to vadovas.

Šaltos sriubos 
Pasak A. Polenino, šaltų 

sriubų variacijų yra begalė, tai 
nuo gerai žinomos pomidorų 
šaltsriubės „gaspačo“ iki lietu-
vių dievinamų šaltibarščių. 

„Pagrindų šaltoms sriu-

SKELBIMAS ApIE SOCIALINIŲ 
BŪSTŲ pIRKIMĄ

Perkančioji organizacija – Birštono savi-
valdybės administracija (kodas 188750166), 
Jaunimo g. 2, 59206 Birštonas, tel. (8 319) 
65 555, faks. (8 319) 65 555, el. p. sekreto-
re@birstonas.lt

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, 

esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036. 

1. Skelbiamų derybų būdu perkami 2 
(du) vieno kambario butai, esantys Birš-
tono savivaldybėje.

2. Pirkimas skaidomas į dalis:
2.1. I pirkimo dalis. Pirkimo objektas 

– 1 butas.
2.1.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.1.1.1. naudingasis plotas ne didesnis 

kaip 40 kv. metrų;
2.1.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra pato-

gioje vietoje;
2.1.1.3. butai gali būti perkami su inven-

torizuotais ir teisiškai įregistruotais butų 
priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, 
o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto 
patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas 
buto priklausiniu, tai jis neperkamas;

2.1.1.4. yra geros techninės būklės, tin-
kamas gyventi be papildomų išlaidų, turi 
atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, 
techninius ir energinio naudingumo reika-
lavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu 
butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos 
ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai 
įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje nu-
matytos datos;

2.1.1.5. turi turėti visus komunalinius pa-
togumus (vandentiekis, kanalizacija, šildy-
mas, karštas vanduo, elektra); 

2.1.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, 
dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.1.1.7. santechnikos ir kita bute esanti 
įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.

2.2. II pirkimo dalis. Pirkimo objektas 
– 1 butas.

2.2.1. Butui keliami šie reikalavimai:
2.2.1.1. naudingasis plotas ne didesnis 

kaip 40 kv. metrų;
2.2.1.2. susisiekimo atžvilgiu yra pato-

gioje vietoje;
2.2.1.3. butai gali būti perkami su inven-

torizuotais ir teisiškai įregistruotais butų 
priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, 
o buto kadastro byla turi atitikti esamą buto 
patalpų padėtį. Jeigu rūsys nėra įregistruotas 
buto priklausiniu, tai jis neperkamas;

2.2.1.4. yra geros techninės būklės, tin-
kamas gyventi be papildomų išlaidų, turi 
atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius, 

techninius ir energinio naudingumo reika-
lavimus gyvenamosioms patalpoms. Jeigu 
butas pasiūlymo dienai yra naujos statybos 
ir iki galo neįrengtas, butas turi būti visiškai 
įrengtas iki pirkimo–pardavimo sutartyje nu-
matytos datos;

2.2.1.5. turi turėti visus komunalinius pa-
togumus (vandentiekis, kanalizacija, šildy-
mas, karštas vanduo, elektra); 

2.2.1.6. turi būti įrengti vandens, elektros, 
dujų (jei jos yra) apskaitos prietaisai;

2.2.1.7. santechnikos ir kita bute esanti 
įranga turi būti tvarkinga ir veikianti.

3. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – at-
sižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis 
vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo 
dokumentuose.

4. Pirkimo dokumentai skelbiami Birš-
tono savivaldybės interneto tinklalapyje 
www.birstonas.lt,  http://birstonas.lt/vers-
lininkams/informacija/ (gali būti išduoda-
mi Birštono savivaldybės administracijos 
Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje, 
Birštono savivaldybės administracija, Jau-
nimo g. 2, 59206 Birštonas, 338 kab., tel. 
(8 319) 62 009, el. paštas jovita.tirviene@
birstonas.lt).  

5. Pasiūlymai parduoti butus ir jų doku-
mentai (buto nuosavybę patvirtinančio do-
kumento kopija, patvirtinta teisės aktų nusta-
tyta tvarka, kadastro duomenų bylos kopija 
(buto kadastro byla turi atitikti esamo buto 
išplanavimą), kopija, parduodamo nekilno-
jamo turto techniniai ir ekonominiai duome-
nys, įgalinimus patvirtinantys dokumentai, 
suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl buto 
pardavimo (asmens dokumento kopija ar 
įgaliojimas), buto energinio naudingumo 
sertifikato kopija, jei butas yra atnaujintame 
(modernizuotame) name, viešosios įstaigos 
Birštono būsto energijos taupymo agentū-
ros pažymos apie savininko įvykdytus įsi-
pareigojimus, susijusius su namo moder-
nizavimu, kreditu ir palūkanomis, kopija, 
parengti lietuvių kalba, pateikiami (paštu, 
per kurjerį, įteikiama tiesiogiai) Birštono 
savivaldybės administracijos Strateginio 
planavimo ir investicijų skyriui, 338 kab., 
Jaunimo g. 2, Birštone, iki 2018 m. liepos 
2 d., 10.00 val. 

6. Pasiūlymo pateikimo terminas – iki 
2018 m. liepos 2 d., 10.00 val., darbo die-
nomis ir darbo valandomis.

7. Komisijos posėdis, kuriame bus atplė-
šiami vokai su pasiūlymais, vyks 2018 m. 
liepos 2 d., 10.00 val., Birštono savivaldybės 
administracijoje, Jaunimo g. 2, Birštone. 

8. Pasiūlymų pateikimas – pasiūlymus 
užklijuotuose vokuose kandidatas pateikia 
pats, per kurjerį arba atsiunčia paštu iki vo-
kų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 
2018 m. liepos 2 d., 10.00 val. Ant voko tu-
ri būti užrašyta: „Pasiūlymas Butų pirkimui 
skelbiamų derybų būdu. Neatplėšti iki 20...... 
m. ..... d. ... val.“
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VERTA ŽINOTI

REKLAMA

Jonavos rajone panotarių miestelyje iš dirbtuvių pavogti 
trys traktoriai. Vagystė pastebėta šeštadienio rytą. policijos 
duomenimis, vagys į patalpas pateko pro langą. Nusikaltėlių 
grobiu tapo trys traktoriai: „John Deer 6430“ (pagamintas 
2007 m.) su purkštuvu, „New Holland T8050“ (pagamintas 
2008 m.) ir „John Deer R6150“ (pagamintas 2015 m.).

  Vienam Sidnėjaus gyventojui, kuriam prieš dvejus metus 
neleista išvykti į Bangladešą, buvo pareikšti kaltinimai 
planavus surengti teroro aktų, sekmadienį pranešė policija. 
policija įtaria, kad N. Aminas „planavo vykti į Bangladešą 
susitikti su žmonėmis, turėjusiais panašias pažiūras, ir galbūt 
prisidėti prie teroro aktų už Australijos ribų“.

Aukcione už 240 500 eurų 
šeštadienį buvo parduotas 
Antuano de Sent-Egziuperi 
meilės laiškas, iliustruotas jo 
herojaus Mažojo princo atvaizdu. 

Kaip pasiruošti sveiką maistą iškyloms?
Vasarą, kai dažnai 
iškylaujame gamtoje, 
kyla klausimas – kaip 
maitintis, kad nesutriktų 
virškinimas, kad 
neapsinuodytume maistu, 
kad maistas būtų įvairus, 
skanus ir sveikas. 

Kalbiname sveikatai pa-
lankaus vaikų maitinimo ini-
ciatorę, knygos „Sveikatai 
palankus technologinių kor-
telių ir valgiaraščių rinkinys“ 
autorę, maisto technologę ir 
mitybos specialistę Ramintą 

Bogušienę ir maisto saugos 
ir kokybės specialistę Akvilę 
Lekavičiūtę.   

„Kai važiuojate į gamtą, bet 
planuojate gamintis maistą 
patys, pirmiausia svarbu pa-
skaičiuoti, kiek maisto pasi-
imti. Mano patarimas – susi-
darykite valgiaraštį, apgalvoję 
ir apsitarę su šeimos nariais, 
ką tas kelias dienas norėtu-
mėte valgyti pusryčiams, pi-
etums ir vakarienei, ką val-
gysite užkandžiams. Taip ne-
prisikrausite per daug maisto, 
nesuvalgyto nereikės išmesti. 
Šiais pertekliaus laikais, mais-
to turime per daug, bet dažnai 
patiriame maisto medžiagų 
badą – nes valgome nepilna-
vertį, neįvairų maistą“, - teigia 
mitybos specialistė Raminta 
Bogušienė.

Mėsą ir jos gaminius 
rinkitės atsakingai
Jei mėsą kepimui ruoši-

te namuose, būtinai rinkitės 
šviežią, neatšildytą mėsą. 
Neruoškite per anksti, prieš 
kelias dienas. Namuose pro-
duktus ruošiame be maisto 
priedų, neturime vakuuma-
vimo ar dujinio pakavimo 
galimybių, todėl juos reikės 
suvartoti greičiau. 

Perkant mėsą ar jos gami-
nius, maisto saugos ir koky-

bės specialistė A. Lekavičiūtė  
pataria įvertinti pakuotės bū-
klę ir produkto spalvą bei kon-
sistenciją. Kokybiškos mėsos 
ir jos produktų paviršius tu-
ri būti ne lipnus, be gleivių, 
kvapas nepridusęs, natūralios, 
produktui būdingos spalvos. 
Pakuotės turi būti sandarios, 
nesubliūškusios ir neišsipū-
tusios, neturėtų būti produktui 
nebūdingos spalvos skysčių. 
Pavyzdžiui, dešrelių pakuotė-
se skystis turėtų būti skaidrus, 
o ne balkšvos spalvos.

Vežkitės lėčiau 
gendančias daržoves 

ir vaisius
Rinkitės šviežias daržoves, 

kurių vasarą gausu: agurkus, 
pomidorus, salotas. Į kelio-
nę pasiimkite ne taip greitai 
gendančių vaisių: obuolių, 
apelsinų, arbūzą. Tačiau bū-
kite atsargūs – arbūzą pirkite 
geriau nepjaustytą, nes taip 
ilgiau jį išlaikysite šviežią. 
A. Lekavičiūtė perspėja, kad 
neplautumėte vaisių ar daržo-
vių su ežerų ar upių vandeniu. 
Tam pasiimkite geriamo van-
dens. Jei nusipirksite persikų 
ar kriaušių, ar uogų (braškių, 
aviečių) – juos suvalgykite 
greičiau, geriausiai tą pačią 
dieną. Nes šie vaisiai ir uogos 
transportuojami susispaudžia 
ir greičiau sugenda.

Kaip pasiruošti 
sveikus sumuštinius?

Sveikam sumuštiniui pir-
miausia reikia sveikos duo-
nos. R. Bogušienė pataria 
rinktis viso grūdo bemielę 
duoną, kuo trumpesnės su-
dėties. Būtinai  įvertinkite jos 
maistinę vertę: cukrų turi bū-
ti iki 5 g/100 g, druskos iki 1 
g/100 g, skaidulinių medžiagų 
ne mažiau 6 g/100 g. Tuomet 

ant vieno sumuštinio plonu 
sluoksniu tepkite sviestą, ant 
kito – avokado, ant trečio – 
kokybiškos sudėties varškės 
užtepėlės. Dėkite nuplautų sa-
lotų, sūdytos lašišos, pomido-
rų, ridikėlių ar kietojo sūrio. 

Pasidomėkite gatavų 
produktų sudėtimi
Jei norite sutaupyti laiko 

maisto gaminimui, parduo-
tuvių kulinarijos skyriuose 
galite nusipirkti šviežiai kep-
tos mėsos ar žuvies gaminių, 
salotų. Anot maisto techno-
logės, svarbiausias kriterijus 
renkantis pusgaminius – kuo 
trupiausia sudėtis, be iš dalies 
hidrintų riebalų, be konser-
vantų, saldiklių, dažiklių, sko-
nio ir kvapo stipriklių, riebalų, 
ypač sočiųjų. Tuo tarpu mais-
to saugos specialistė perspėja, 
kad atkreiptumėte dėmesį į 
produktų tinkamumo vartoti 
terminą. Jei jo nėra vitrinoje 
ar ant etiketės, pasiteiraukite 
pardavėjos. 

Sveikiausias gėrimas– 
vanduo

Važiuodami į kelionę, daž-
nai norime palepinti savo vai-
kus. Sultys, saldinti gazuoti 
gėrimai nenumalšina trošku-
lio – tik mažina apetitą, užmu-
ša skonio pojūtį ir natūralus 
maistas tampa nebeskanus, 
- atkreipia dėmesį R. Bogu-
šienė. Ji taip pat siūlo nesi-
žavėti ir cukraus alternatyva 
– saldikliais. Gazuoti gėrimai 
be cukraus ir be kalorijų nėra 
sveikesni. Mitybos specialis-
tė primena, kad sveikiausias 
gėrimas yra vanduo. Todėl 
nepamirškite kelionėn pasi-
imti pakankamai vandens. 
Vienam žmogui dienai reikia 
skaičiuoti apie 30 ml vienam 
kūno kilogramui, bet priklau-
so nuo oro sąlygų, fizinio ak-
tyvumo, valgomo maisto ir 
t.t. Taip pat pasiimkite papil-
domai vandens daržovėms 
plauti, mastui gaminti. 

Vietoj sausainių ir 
keptos duonos - sveiki 

užkandžiai
Sausainiai ir kiti kvietinių 

miltų produktai – populia-
riausi iškylų užkandžiai. Jie 

skanūs, todėl vaikų mielai 
valgomi, tačiau jų maistinė 
vertė yra menka, juose ga-
li būti sveikatai nepalankių 
hidrintų riebalų. Bulvių traš-
kučiai, kukurūzų spragėsiai, 
kepta duona – dar dažnesni 
iškylų palydovai, tačiau juose 
gausu druskos, cukraus, sko-
nio stipriklių. O duona, tam-
siai skrudinta riebaluose – tai 
kancerogenų bomba. Po tokio 
užkandžiavimo gali sutrikti 
virškinimas, nebesinorėti pi-
etų. Kad kelionėje nebūtume 
pavargę ir pikti, turime valgy-
ti visavertį maistą. Geriau už-
kandžiams pasiimkite šviežių 
ar džiovintų vaisių, riešutų. 
Riešutus geriau rinkitės ne-
sūdytus (kedro, anakardžių, 
graikiškus), o džiovintus vai-
sius necukruotus ir be sieros 
dioksido (tamsius abrikosus 
ir razinas). Džiovintų vaisiai 
batonėliai – puikus užkandis, 
tik skaitykite sudėtį, kad juo-
se nebūtų pridėtinio cukraus. 
Pati du vaikus auginanti mity-
bos specialistė teigia, kad tai, 
ką valgome mes, valgo ir mū-
sų vaikai, todėl būkime jiems 
geru pavyzdžiu. 

Nepamirškite 
tinkamai laikyti 

maisto
Maistą pakuokite į polieti-

leninius, popierinius maiše-
lius, dėžutes. Skirtingus už-
kandžius sudėkite į atskirus 
dėžučių skyrelius. Greitai 
gendantį maistą dėkite į šalt-
krepšius: marinuotos mėsos 
pusgaminius, sūrius, įvairias 
užtepėles. Jeigu neturite tam 
galimybės, tai apsipirkimo 
kelionei maršrutą dėliokite 
taip, kad greitai gendantys 
produktai netinkamose są-
lygose būtų kaip įmanoma 
trumpiau, - primena maisto 
saugos ir kokybės specialistė 
A. Lekavičiūtė.  

Taip pat į iškylą būtinai pa-
imkite higienos priemonių: 
popierinių rankšluosčių, vien-
kartinių sausų ar drėgnų ser-
vetėlių, dezinfekcinio skys-
čio. Prieš ruošiant maistą ir 
valgant, būtinai nusiplaukite 
rankas.     

VšĮ „Sveikatai palankus“ di-
rektorė Raminta Bogušienė 

Visi žino apie stebuklingą 
vitamino C poveikį 
organizmui ir imuninei 
sistemai. Jis padeda 
palaikyti sveiką kaulų 
ir dantų būklę, stiprina 
imunitetą ir net reguliuoja 
kraujo spaudimą. 

Tačiau net ir nuosekliai var-
tojant maisto produktus ar pa-
pildus su šiuo vitaminu, odai 
jo tenka mažiausiai. O būtent 
šio vitamino labai reikia toms, 
kurios skundžiasi pavargusia 
ir papilkėjusia oda.

Pasak „Eurovaistinės“ gro-
žio konsultantės, kosmeto-
logės Gretos Simonaitytės, 
palaikant veido odos būklę, 
vitaminas C yra gyvybiškai 
svarbus.

„Tai vienas stipriausių anti-
oksidantų, atsakingų už kola-
geno gamybą ir jo išlaikymą. 
Kolagenas mums padeda iš-
saugoti jaunystę, tad jeigu 
pastebite, kad jūsų veido oda 
prastėja, patariu rinktis kos-
metikos priemones būtent su 
vitaminu C“, – rekomenduoja 
G. Simonaitytė.

Pažangių odos priežiūros 
priemonių su šiuo vitaminu 
vis daugiau ir tai yra tikras at-
radimas besiskundžiantiems 
labai pavargusia ir „pavytu-
sia“ oda, tamsiais ratilais po 
akimis. Be to, vitaminas C 
naudojamos ir gydant įvairius 
dermatologinius susirgimus.

Visapusiška nauda
Grožio specialistė sako, 

kad vitaminas C puikiai tinka 
visiems veido odos tipams ir 
būtent išorinis jo naudojimas 
yra pagrindinis dalykas pade-
dantis išlaikyti odos jaunystę, 
grožį ir sveiką išvaizdą.

„Tie, kurie turi problemų su 
odos bėrimais ir aknės sukel-

Kosmetika su vitaminu C: 
pagrindinis jos priešas – saulė

tais padariniais, kartais renka-
si net visą priemonių liniją su 
šiuo vitaminu: nuo prausiklio 
iki veido kaukės. Priemonės, 
turinčios vitamino C, šviesina, 
stangrina ir išlygina odą, ma-
žina raukšles, pigmentines dė-
mes ir tamsius ratilus po aki-
mis“, – sako „Eurovaistinės“ 
grožio konsultantė.

Taip pat jos pasižymi prie-
šuždegiminiu ir raminamuoju 
poveikiu, greitina odos gijimo 
procesą, skatina odos ląstelių 
augimą, slopina laisvųjų radi-
kalų susidarymą. Be to, šis vi-
taminas padeda tiek gana jau-
nai, tiek ir brandesnei odai.

Saugokitės saulės
G. Simonaitytės teigimu, 

nors šis vitaminas turi daug 
privalumų, tačiau naudoti 
kremus su vitaminu C reikia 
laikantis tam tiktų taisyklių. 
Svarbiausia jų – papildo-
ma apsauga nuo tiesioginės 
saulės.

„Vitaminas C reaguodamas 
su saule ir deguonimi oksi-
duojasi ir praranda visas savo 
savybes, todėl šiltuoju metu 
laiku naudojant priemones su 
šiuo vitaminu reikia apsaugi-
nių kremų su SPF nuo UVA 
ir UVB spindulių“, – aiškina 
kosmetologė.

Pasak jos, jeigu apsaugą 
nuo saulės pamiršote ir pa-
jutote nemalonius pojūčius, 
tokius kaip stiprus odos pa-
raudimas, niežėjimas ar tini-
mas, reikėtų nedelsiant nu-
traukti naudojimą. O renkan-
tis tinkamiausią priemonę su 
vitaminu C, visada pravartu 
pasitarti su specialistais ir pa-
sikonsultuoti, kaip ir kokią 
priemonę geriausia naudoti 
būtent jums. 



1�
TREČIADIENIS, �018 M. BIRŽELIO �0 D., www.NAUjASISgELUPIS.LT

UŽSAKANT KETURIS SKELBIMUS, PENKTąjį - įDĖSIME NEMOKAMAI
(PASIūLyMAS gALIOjA PRIVATIEMS ASMENIMS)SKELBIMAI

REKLAMA

prienų 
turguje
Karštis iš Lietuvos 
nesitraukia, tad šeštadienį 
jau nuo pat ankstaus 
ryto buvo karšta ir švietė 
saulė.Tik įprastinėse 
savo vietose, dengtame 
paviljone pirkėjų laukė 
parduodantys pieną, 
medų, kiaušinius, rūkytą 
mėsą ir jos gaminius.

Atrodo, kad turguje nebuvo 
jokių naujų prekių. Gal dau-
giau atsirado šviežių bulvių, 
kurių kilogramas, priklau-
somai nuo dydžio, kainavo 
0,7–1,5 euro. Ryšelį šviežių 
morkų pardavė už 1 eurą, tiek 
pat kainavo ir kelios galvos 
svogūnų ropučių su laiškais 
ar burokėlių su lapais.

Kilogramą agurkų buvo 
galima nusipirkti už 0,8–1,2 
euro, pomidorų – už 0,9–1,5 
euro, galvutę česnako – už 
0,3–0,5 euro. Ryšelį ridikė-
lių pardavė už 0,3–0,5 euro, 
saujelę krapų – už 0,3–0,50 
euro, 100 g svogūnų laiškų 
– už 0,4–0,5 euro. Tik žalu-
myninių daržovių dabar jau 
perka daug mažiau negu anks-
ti pavasarį. Paklausūs agurkai 
ir pomidorai, taip pat šviežiai 
raugti agurkai, kurių kilogra-
mą buvo galima nusipirkti už 
1,5–1,8 euro.

Nemažai buvo prekiautojų 
braškėmis. Vieni už kilogra-
mą prašė 2 eurų, kiti norėjo 
net 2,5–3,5 euro. Žinoma, 
brangesnės buvo didesnės ir 
skanesnės, o kai kurie par-
davėjai sakė, kad dar ir eko-
logiškos. Stiklinaitė miško 
žemuogių kainavo 3 eurus. 
Tik tos uogelės mažos ir šiek 
tiek apdžiūvusios. Sausra, ką 
gi bepadarysi... Brangios ir 
ankstyvosios trešnės – už ki-
logramą prašė 2,5–3,5 euro, 
o už kilogramą šilauogių teko 
mokėti 8 eurus.

Dešimtį kaimiškų vištų 
kiaušinių buvo galima nu-
sipirkti už 1,2–1,8 euro, o 
paukštyno vištų – už 1,1–1,3 
euro.

Litras pieno, kaip jau įpras-
ta, kainavo 0,5 euro, grietinės 
– 3,4–3,6 euro, puskilogramis 
sviesto – 3,5–4 eurus, puski-
logramis varškės – 0,8–1,2 

euro, o sūriai kainavo nuo 1,5 
euro iki 3 eurų, priklausomai 
nuo dydžio ir iš kokio pieno 
pagamintas. Paprasti ožkos 
pieno sūriai kainavo 3 eurus.

Bitininkai už pusės litro sti-
klainį medaus prašė 3,5–3,8 
euro, už 100 g indelį bičių 
duonelės – 1,8–2 eurų. 

Visai neblogai žmonės pir-
ko šaltai spaustą sėmenų alie-
jų. Kai kurie žmonės sako, 
kad šį aliejų vartoja nuolat, 
juo pagardina net kai kurias 
salotas, valgo su svogūnais 
ir silke ar su česnakais. Kaip 
ir anksčiau, pusės litro bute-
lis sėmenų aliejaus kainavo 
3,5 euro. 

Ant prekystalių ir iš savo 
automobilių buvo prekiauja-
ma rūkytos mėsos produktais. 
Nemažai buvo dūmu kvepian-
čių lašinukų, suktinių ir dešrų. 
Paklausūs buvo rūkyti lašinu-
kai su raumeniu, kainuojantys 
6,5–7,8 euro, dešros – po 6–7 
eurus, suktiniai – po 7–9 eurus 
už kilogramą. Kilogramas gri-

lio dešrelių kainavo 5,2–5,5 
euro, „pūslės“ ar skilandžio 
– 8–15 eurų.

Kaip jau įprasta, šviežia 
mėsa buvo prekiaujama mė-
sos paviljone ir kioske. Beje, 
kioske parduodama šviežia 
mėsa yra daug pigesnė nei 
paviljone. 

Kilogramas kiaulienos šo-
ninės kainavo apie 3,2–3,9 
euro, karbonado ar sprandi-

nės – 4,67– 5,2 euro, kumpio 
– 3,74–3,9 euro, šonkauliukų 
– 2,8–3,2 euro, papilvės ar 
karkos – 1,7–2 eurus, mal-
tos mėsos – 3,2–3,9 euro. 
Kilogramas jautienos kaina-
vo 8,7–10 eurų. Kilogramą 
paukštyno mėsinės vištos par-
davė už 2,3–2,5 euro, namie 
auginto broilerio – už 4 eurus, 
o triušienos – už 6 eurus.

Gyvūnijos turgavietėje vis 
dar prekiaujama naminiais 
paukščiais ir jų jaunikliais. 
Už višteles ir vištas auginto-
jai prašė 5–7 eurų, už antis 
ir antinus – 10 eurų, už žąsis 
– 27 eurų, už gaidžius – 6–15 
eurų. Už labai gražų būrį ka-
lakučiukų su motina kalakuteį 
prašė 80 eurų. Kita šeimyna 
buvo mišri – kalakutė ir 20 
viščiukų. Šeimininkas dalį 
viščiukų pardavė, o su kitais 
likusiais veltui žadėjo atiduo-
ti ir įmotę.

Naminių paukščių jauni-
klių buvo ir mažesnių, ir jau 
šiek tiek paaugusių. Nors jau 

ir mažiau, bet žmonės dar 
pirko mėsinius viščiukus, ka-
lakučiukus, ančiukus bei žą-
syčius. Jau paaugintą mėsinį 
viščiuką buvo galima nusi-
pirkti už 1,7–2,5 euro, tokio 
pat amžiaus ančiuką – už 2,7 
euro, žąsiuką – už 4–7 eu-
rus. Už poros savaičių mėsi-
nį kalakučiuką prašė 7,5– 8 
eurų. Mažiau žmonės perka 
2–3 dienų viščiukus, visi no-

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos sudaryta 
darbo grupės parengė Embriono donorystės programos 
projektą, kad pagalbinį apvaisinimą pasirinkusioms poroms 
atsirastų galimybė išvengti išlaidų, susijusių su neterminuotu 
embrionų saugojimu. projektas numato, jog už donuotų 
embrionų saugojimą mokėtų valstybė.

  Maskvos centre taksi automobiliui įsirėžus į pėsčiuosius 
šeštadienio vakarą buvo sužeisti mažiausiai septyni žmonės; 
pranešama, kad vairuotojas nesuvaldė automobilio. 
Sulaikytasis papasakojo, kad alkoholio nevartoja, o iki 
avarijos prie vairo praleido apie 20 valandų, be to, jis teigė 
prieš tai miegojęs tik dvi valandas.

per kalendorinius metus vienam mokiniui bus skirta 15 eurų 
su kultūra susijusiems renginiams. Tai numatoma Kultūros 
paso koncepcijos projekte. pagal siūlomą modelį, bus 
sukurtas Kultūros paso paslaugų rinkinys, į jį savo paslaugas 
galės teikti įvairios kultūros ir meno įstaigos, menininkai, 
edukatoriai, jas vertins ir tvirtins speciali ekspertų komisija.

ri didesnių, kad būtų mažiau 
vargo. Kai kurie nusipirkę 
paukščiukų, pirko ir lesalų bei 
girdyklų, šėrimo lovelių. Le-
salai jaunikliams nepigūs – už 
10 kg maišelį reikėjo mokėti 
5– 6 eurus.

Suaugę triušiai (patinai ir 
patelės) kainavo 15–20 eurų, 
mažesni, jaunikliai – 4–10 eu-
rų. Visa šeimyna – 5 triušiukai 
ir triušė – kainavo 50 eurų.

Nemažai vyrų stoviniavo 
ūkinėje turgavietėje, kur buvo 
prekiaujama grūdais ir deko-
ratyviniais augalai, vaisme-
džiais bei gėlėmis. Už cen-
tnerį miežių, kviečių ar kvie-
trugių ūkininkai prašė 7–8 
eurų, o už pašarinius miltus 
– 8–9 eurų. Kol kas pernykš-
čiai grūdai parduodami tomis 
pačiomis kainomis kaip ir ru-
denį. Tačiau ūkininkai šne-
kėjo, kad grūdai brangs, nes 
derliaus šiemet nesitikima. 
Vieni guodėsi, kad jau pra-
žuvo dešimtys hektarų rapsų, 
kad laukuose išdžiūvo ir nu-
balo rugiai...

Šalia ūkininkų savo prekes 
buvo išsidėstę ir gėlių bei de-
koratyvinių krūmų ir mede-
lių augintojai bei sodininkai. 
Vaismedžių jau nebėra, nes 
niekas nesiryžta tokiu metu 
ką nors sodinti. Dekoratyvi-
nių augalų kainos labai sky-
rėsi, priklausomai ne tik nuo 
augalo rūšies ar veislės, bet 
ir dydžio. Gražų, žydintį ro-
dodendrą buvo galima nusi-
pirkti už 12–18 eurų, nedide-
lę magnoliją – už 10–15 eu-
rų, rožę aukštu stiebu – už 20 
eurų ir t.t.

Šeštadienį nemažai buvo 
prekiautojų sendaikčiais ir 
dėvėtais rūbais. Padidėjus tur-
gavietės plotui, padaugėjo ir 
norinčiųjų prekiauti. Iš tikrų-
jų tai naudinga pirkėjams, nes 
nemažai sendaikčių kainuoja 
0,3–0,5 euro arba yra visai ge-
rų daiktų ir po 1 eurą. Atrodo, 
kad kai kurie žmonės išsipar-
duoda savo nenaudojamus 
daiktus, tad jiems nėra labai 
svarbu užkelti kainą. NG

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.

žemės ūkis

parduoda
180-200 kg kiaulę, du 1 m. erži-
liukus, 10 mėn. kumelaitę, 6 m. 
kumelę. Tel. 8 650 10595.

Grūdus: paprastas avižas (5 
Eur/50 kg), kviečius (6 Eur/50 
kg). Tel. 8 650 41295.

Traktorių „MTZ-82“ (lenkiškas), 
ritinių presą ir šienapjovę (len-
kiška). Tel. 8 611 53256.

pERKA
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.

Nekilnojamasis 
turtas

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

ŽEMĖS SKLYpUS
7,38 a namų valdos žemės sklypą 
(yra projektas su leidimais namo 
statybai) Vytauto g. 23 a, Prienuo-
se. Tel. 8 602 89194.

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

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
SU ŽEME (ir išsikirsti),
APVALIĄJĄ MEDIENĄ.

Tel. 8 682 61641.

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
Jauna šeima 2 k. bt. arba namą 
Prienuose arba Birštone. Tel. 8 
679 79427.

Informuojame, kad yra atliekami Virginijaus Kupčiūno 
žemės sklypo (kad. Nr. 6915/0002:22 ), esančio Nemuno 
g. 23, Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r., kadastri-
niai matavimai ir ribų ženklinimas. Dėl matuojamo sklypo 
bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pa-
reikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo sklypo (kad. Nr. 
6915/0002:52) bendrasavininkę Kariną Pilnenko (dekla-
ruota gyv. vieta Jungtinė Karalystė) arba jos įgaliotą asmenį 
per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Informacija tel. 8 699 13834, matininkas: Juozas Rinke-
vičius, el.p. juozasrink@gmail.com
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PAPRASTO SKELBIMO KAINA VIENAM KARTUI  
PRIVATIEMS ASMENIMS - 1,�� EUR, VERSLO KLIENTAMS - �,�0 EUR. SKELBIMAI

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-
kavatoriumiu 3,3 t. Tel. 8 645 
20612.

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.

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.

LAIDOJIMO PASLAUGOS
Tel. 8 638 77387. Dirbame visą parą

Katafalkas   Salių nuoma   Gėlės   Drabužiai   Kremavimas

Šiltnamių g. 8, 
Prienuose

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. 

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.

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.

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.

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

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. 

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

Skubiai ir pigiai: laidinį telefoną 
„Panasonic“ (juodos spalvos, 
priedo dovanoja kambarinę TV 
anteną), vaikišką (6 m. vaikui) 
sportinį kostiumą, mėlynos spal-
vos, bei dovanoja kitus vyriškus 
dėvėtus rūbus, firminį alkūninį 
įtvarą, vyriškas vasarines languo-
tas kelnes. Tel. 8 600 22892.

Naudotą „Tutis Zippy Classic 3 
in1“ vežimėlį (kreminės spalvos, 
70 Eur). Tel. 8 615 69976.

Siuvimo mašiną su spintele ir 
šaldiklį (4 šaldymo stalčiai). Tel. 
(8 319) 52913.

Juodžemį. Gali atvežti. Tel. (8 
319) 55555.

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.

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.

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.

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. 

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.

ĮVAIRIOS pREKĖS

pARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Taip pat parduodame  
DURPIŲ BRIKETUS.  

Tel. 8 672 51171

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

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

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

REKLAMA

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.prenumeruokite „Naująjį 

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

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

Braškių skynėjai. Vežiojame. Tel. 
pasiteirauti 8 616 54432.

UAB „LIPERUS“ ieško 
darbuotojų dirbti su ak-
mens vata Prancūzijoje. 
Taip pat darbuotojų kli-
javimo darbams atlikti 

(tinka moterims).  
Tel. 8 615 61802 (Kaunas).

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
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PARyšKINTO SKELBIMO KAINA VIENAM KARTUI  
PRIVATIEMS ASMENIMS - 1,�0 EUR, VERSLO KLIENTAMS - �,�0 EUR.SKELBIMAI

pasiūlymas

Liepos 1 d. ekskursija į Joniš-
kėlį: Č. Milošo kultūros centras, 
Krekenavos apžvalgos bokštas, 
Pašilių stumbrynas, „Joniškėlio 
respublika“ ir vyno degustacija 
(kaina 30 Eur). Liepos 13 d. eks-
kursija į Klaipėdą: Klaipėdos pilis, 
senamiestis, pietūs, plaukimas 
laivu Kuršių mariose, Melnragės 
molas, kariniai įtvirtinimai Giru-
liuose ir pasibuvimas prie jūros 
(kaina 38,5 Eur). Rugpjūčio 12 d. 
ekskursija į Vilniaus kraštą: Len-
tvario ir Trakų Vokės dvarai, susi-
tikimas ir pietūs Nemėžio totorių 
bendruomenėje, Medininkų pilis 
(kaina 35 Eur). Organizuoja UAB 
„Kelionių laikas“, registracija tel. 8 
676 41439 (Rūta, Prienai).  

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Birželio 22 d. Paprienės stadi-
one – Prienų rajono 2018 m. 
futbolo čempionato varžybos:                  
19.00 „Jieznas“ – „Ringis“ 20.00 
„Pozityvus“ – „Kalniečiai“ 20.00 
„Ąžuolas“ – „Prienai“

Birželio 23 d. 18 val. – Joninių 
šventė Jiezno kultūros ir laisva-
laikio centro prieigose. Vainikų 
pynimas, Joninių žaidimai. Batuto 
ir veidukų piešimo pramogos 
vaikams.  Paroda „Kaimo gyve-
nimo portretai“ Kultūros centre.  
Pramoginės grupės „Pabirštonys“ 
ir liaudiškos kapelos „Jiezne-
lė“ muzikinė programa. Jonų 
sveikinimas, varžybų dalyvių 
apdovanojimas. Grupės „Street 
Workout Bijūnai“ pasirodymas. 
Grupės „Lietuvaičiai“ koncertas. 
Diskoteka. 23.00 val. – šventės 
pabaiga. Fejerverkai.

Birželio 23 d. Pašventupio kaime, 
Ašmintos seniūnijoje, ūkininko 
Jono Vilionio sodyboje – tradi-
cinė Jonių šventė. 19.00 Joninių 
šventės apeigos. Žolynų vartai, 
kupoliavimas, vainikų pynimas. 
Šokiai ir dainos kartu su Prienų 
KLC folkloro grupe „Gija“, pagyve-
nusiųjų liaudiškų  šokių kolektyvu 
„Vajaunas“, vokaliniu ansambliu 
„Pienė“, Ašmintos laisvalaikio 
salės folkloro grupe „Ošvenčia“. 
Jonų ir Janinų vainikavimas. Spor-
tinės varžybos vaikams ir suaugu-
siems.  Ugnies garbinimas, Joninių 
laužai. 21.00 Jungėnų kaimo 
kapelos koncertas. 22.30 Atlikėjo 
Žilvino Žvagulio koncertas.  

Birželio 27 d. 16 val. Prienų Jus-
tino Marcinkevičiaus viešojoje 
bibliotekoje – Bronislovo Kuz-
micko knygos „Tarp kaimynų ir 
pasaulyje: vyksmai ir refleksijos“ 
pristatymas. Dalyvaus knygos 

DARBO 
SKELBIMAI

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

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

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

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, 
virtuvės ir kitus baldus. Tel.: 8 670 
66574, 8 671 23756.

Užjaučia

Gyvenimas  
negailestingas,

Nežiūri amžiaus,  
nei jausmų.

Į amžinybę pasikviečia
Brangiausius mums ir 
artimiausius iš visų.

Dėl mylimos Mamytės 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame  
Snaiguolę Garmuvienę 

ir jos artimuosius.

UAB „Vita Simplex“ 
šeimos klinikos ir 

UAB „Vita Simplex 
specialistai“
darbuotojai

 
REKLAMA

autorius Bronislovas Kuzmickas, 
Nepriklausomybės akto signa-
tarai Narcizas Rasimas ir Pertas 
Giniotas.

Liepos 6 d. – Stakliškių seniūnijos 
vasaros šventė, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui  
10.00–17.00 Pažintinė kelionė 
po Stakliškių seniūniją (ekskur-
sijos vadovė Rita Balsevičiūtė, 
Aukštadvario regioninio parko 
vyriausioji kultūrologė). Išanksti-
nė registracija tel.  8 698 14362, 
el. paštu aukstadvaris@arp.lt. 
10.00–16.00 Sporto varžybos, 
skirtos P. Kundrotui atminti, Sta-
kliškių gimnazijos stadione. Pa-
plūdimio tinklinis, krepšinis 4x4, 
futbolas 6x6. Būtina išankstinė 
registracija. 10.00–19.00 Atvirų 
durų diena Stakliškių gimnazijoje, 
paroda „Stakliškės – Lietuvos šim-
tmetyje“. 19.00  Atminimo lentos, 
skirtos Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečiui, atidengimas 
ant Lietuvos Nepriklausomybės 
paminklo. Kelionės po Stakliškių 
seniūniją dalyvių prisistatymas, 
sporto varžybų nugalėtojų apdo-
vanojimas,  Stakliškių KLC meno 
kolektyvų, Lietuvos folkloro ka-
pelos „Ratilai“ ir solistės Neringos 
koncertas. 21.00 Tautiškos gies-
mės giedojimas. Esant blogam 
orui, koncertinė programa vyks 
Stakliškių kultūros ir laisvalaikio 
centro  salėje. Išsamesnė in-
formacija apie renginį – www.
prienai.lt

Liepos 6–8 dienomis „Harmony 
park“ – Pasaulio lietuvių jaunimo 
susitikimas 2018. Išsamesnė 
informacija – www.pljs.lt

pARODOS pRIENŲ RAJONE

Prienų r. savivaldybės fojė (2 
aukšte) eksponuojama Arūno 
Aleknavičiaus fotografijų paroda 
„Kalnai iš arti“.

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

Prienų kultūros ir laisvalaikio cen-
tre eksponuojama Prienų meno 
mokyklos Fotografijos grupės 
mokinių fotografijų paroda „Al-
pių refleksijos“. Paroda veiks iki 
birželio 29 d.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojama ekspedicijų į lietuvių 
tremties ir žūties vietas Sibire 
organizatoriaus ir vadovo,  ben-
drijos „Lemtis“ pirmininko Antano 
Sadecko tremties paveldo foto-
grafijų paroda „Negrįžusiems“.

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

Šilavoto laisvalaikio salėje eks-
ponuojama menininkės Vilijos 

Čiapaitės akvarelės darbų paroda 
„Prakalbintoji akvarelė“.

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

Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Onutės 
Masterkovienės karpinių par-
oda.

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

Pakuonio laisvalaikio salėje nuo 
birželio 20 d. eksponuojama 
Birštono meno mokyklos suau-
gusiųjų dailės studijos tapybos 
darbų paroda. 

Prienų sporto arenoje eksponuo-
jama sporto žurnalisto, sporto 
fotografo Alfredo Pliadžio fotogra-
fijų paroda „Sporto akimirkos“.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas       Mar-
cinkevičius ir Lietuvos valstybin-
gumas“. 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.

Liepos 1 d. Renginys „Šimtas 
Lietuvos veidų – sujunkime Lie-
tuvą“ Rotušės aikštėje. Dainų 
šventės atidarymo koncertas 
Vingio parke, Vilniuje.

Liepos 2 d. 14 val. Vaikų tra-
dicinių amatų miestelis prie 
Valdovų rūmų, (Katedros a. 4, 
Vilnius); 

Liepos 2 d. 16 val. Liaudies 
meno paroda Švč. Mergelės 
Marijos Ramintojos bažnyčioje 
(Savičiaus g. 13, Vilnius).

Liepos 3 d. 10–22 val. Fol-
kloro diena „Didžių žmonių 
žemė“ Bernardinų sode, pilių 
teritorijoje, Katedros aikštėje, 
Vilniuje.

Liepos 3 d. 18 val. Kanklių kon-
certas „Skambėkite, kanklės“ 
Šv. Jonų bažnyčioje, (Šv. Jono 

g. 12).

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

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

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

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

Liepos 5 d. 18 val. Pučiamųjų 
instrumentų orkestrų koncer-
tas „Vario audra“ „Siemens 
arenoje“(Ozo g. 14).

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

Liepos 6 d. 14 val. Šventės da-
lyvių eitynės iš Katedros aikštės 
į Vingio parką.

Liepos 6 d. 17 val. Dainų diena 
„Vienybė težydi“ Vingio parko 
estradoje.
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TV PROgRAMA
Ketvirtadienis, birželio �1 d. Penktadienis, birželio �� d.

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“

 

Šeštadienis, birželio �� d.

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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PASKUTINIS PUSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+23 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+21 KAUNO MARIOS 
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+20 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G1Numatomos mažos 
geomagnetinės audros.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

41KAUNE 
nSv/val. 

43ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
13000 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
6170 nSv/val. 

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

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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um
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)

Lošimo Nr. 1158
Data: 2018-06-17

    
17 12 68 60 37 24 25 63 07 54 
56 72 73 49 18 02 65 20 15 40 
57 35 51 36 21 19 04 69 70 71 
58 42 62 13 46 14 52 01

 VISA LENTELĖ
59 23 29 48 08 44 67 32 45 
28 16 06 09 50

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

4876.00€ 4
12.00€ 951
1.50€ 12559
1.00€ 35739

pApILDOMI pRIZAI
0205241 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0294731 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0283937 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0351523 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0280899 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
019*483 Automobilinis šal-
dytuvas MOBICOOL
0026302 Automobilis “AUDI 
Q2”
006*211 Dviratis AZIMUT
00**996 Išmanioji apyrankė 
BLAUPUNKT
016*412 Kabantis krėslas 
- KAMUOLYS
021*937 Kavos  aparatas 
DELONGHI
015*807 Kepsninė  MUS -
TANG
035*269 Kepsninė  MUS -
TANG
006*699 Kuponas degalams 
(30 Eur)
033*377 Kuponas degalams 
(30 Eur)
034*398 Kuponas kelionei 
(300 Eur)
038*774 Pakvietimas į TV 
studiją
037*804 Pakvietimas į TV 
studiją
039*579 Pakvietimas į TV 
studiją
041*586 Pakvietimas į TV 
studiją
047*853 P a s p i r t u k a s 
KETTLER
0096514 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0498455 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0328631 Porinis kelialapis į 

BIRŽELIO

20
T R E Č I A D I E N I S

VILNIUS
+28

+19
BIRŽELIO

21
KETVIRTADIENIS

+28
KLAIPĖDA

+17 +26+20

BIRŽELIO

22
P E N K TA D I E N I S

BIRŽELIO

23
š E š TA D I E N I S

BIRŽELIO

24
S E K M A D I E N I S

BIRŽELIO

25
P I R M A D I E N I S

BIRŽELIO

26
A N T R A D I E N I S

VILNIUS
+24

+15
+25
KLAIPĖDA

+14 +19+15

VILNIUS
+18

+15
+18
KLAIPĖDA

+14 +16+14

VILNIUS
+18

+12
+17
KLAIPĖDA

+12 +18+10

VILNIUS
+14

+11
+14
KLAIPĖDA

+11 +14+11

VILNIUS
+13

+10
+15
KLAIPĖDA

+10 +17+10

VILNIUS
+21

+14
+22
KLAIPĖDA

+12 +18+12

Palangą savaitei
0376301 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0147599 Porinis kelialapis į 
Palangą savaitei
0107111 Pretendentas į 120 
000 Eur
027*777 Siurblys - robotas 
POLARIS
018*370 Sodininko rinkinys 
FISKARS
043*777 Sodininko rinkinys 
FISKARS
039*061 Telefonas SAM -
SUNG GALAXY J3

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
600 000 Eur

Lošimo Nr. 650
Data: 2018-06-17

Tel. 1634
1000 Eur - 650-0009836
1000 Eur - 650-0009914
1000 Eur - 650-0010819
1000 Eur - 650-0037553
1000 Eur - 650-0046584
300 Eur - 650-0005*43
300 Eur - 650-0005*48
300 Eur - 650-0007*40
300 Eur - 650-0021*02
300 Eur - 650-0027*05

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS: 
80X200€ IR 10 SAMSUNG 
GALAXY S9

Lošimo Nr. 281
Data: 2018-06-15

SKAIČIAI
01, 05, 07, 09, 21 + 03, 10

LAIMĖJIMAI
5 + 2 - 90000000.00€ 0
5 + 1 - 853136.90€ 0
5 - 30927.90€ 0
4 + 2 - 3019.10€ 0
4 + 1 - 112.40€ 4
4 - 49.50€  15
3 + 2 - 49.50€ 5
2 + 2 - 24.10€ 120
3 + 1 - 14.50€ 169
3 - 11.50€  302
1 + 2 - 11.50€ 566

2 + 1 - 7.60€ 2216

pROGNOZĖ: 90 000 000 Eur

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.

Birželio 22 d.
PENKTADIENIS

Vasaros saulėgrįža
Saulė teka 04:41
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.19
priešpilnis (9 mėnulio diena)
paulinas, Tomas, Kaributas, 

Laima, Inocentas
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, laiškinius svo-
gūnus, porus, česnakus, kra-
pus, garstyčias, pankolius, ka-
lendras, pomidorus, paprikas, 
bazilikus, rozmarinus, mairū-
nus, žirnius, pupas ir pupeles.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

Birželio 23 d.
ŠEŠTADIENIS

Birželio sukilimo diena 
Tarptautinė olimpinė diena

Tarptautinė našlių diena 
Valstybės tarnautojo diena

Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.18
priešpilnis (10 mėnulio diena)
Agripina, Arvydas, Vaida, Ze-
nonas, Vanda, Vaidas, Ligita, 

Rūtilė, Ligitas
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, laiškinius svo-
gūnus, porus, česnakus, kra-
pus, garstyčias, pankolius, ka-
lendras, pomidorus, paprikas, 
bazilikus, rozmarinus, mairū-
nus, žirnius, pupas ir pupeles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Birželio 24 d.
SEKMADIENIS

Joninės (Rasos)
Saulė teka 04:42
leidžiasi 22:00

Dienos ilgumas 17.18
priešpilnis (11 mėnulio diena)
Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas, 

Janina
Tinkamas laikas sėti: 

baklažanus, cukinijas, moliū-
gus, patisonus, laiškinius svo-
gūnus, porus, česnakus, kra-
pus, garstyčias, pankolius, ka-
lendras, pomidorus, paprikas, 
bazilikus, rozmarinus, mairū-
nus, žirnius, pupas ir pupeles.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Miškų gaisringumas miškų urėdijų veiklos teritorijose

Gegužės 19 d. 
Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos jaunučių 
choras (vadovė Lina 
Suchorukovienė, 
koncertmeisterė Aušra 
Jaskutėlienė) dalyvavo 
Lietuvos moksleivių 
chorų festivalyje 
„Šimtmečio dainų 
mozaika“, kuris metė 
iššūkį sukviesti 100 
chorų į Vilniaus Šv. 
Kotrynos bažnyčią ir 
Lietuvos šimtmečio 
akivaizdoje pasakyti, 

kad mūsų daug ir 
mes visi labai mylim 
Lietuvą.

Šio festivalio tikslai 
ir uždaviniai: skatinti 
moksleivių tarpusavio 
bendradarbiavimą ir ini-
ciatyvą, patriotiškumą, 
plėsti kultūrinį akiratį, 
skatinti chorinį judėjimą 
ir populiarinti jį visuome-
nėje, prasmingai paminė-
ti Lietuvos šimtmetį.

Festivalio programo-
je kiekvienas kolekty-
vas atliko po tris kūri-

nius. Dainas „Svarbiau-
si žodžiai“, „Drugelis“ 
bei „Apie kompiuterių 
peles“ Prienų „Ąžuolo“ 
progimnazijos jaunučių 
choras choras skyrė Lie-
tuvos šimtmečiui. Šiame 
festivalyje, prieš kiekvie-
no choro pasirodymą, 
vaikai išsakė daug gražių 
žodžių apie Lietuvą. Tai 
parodė, kokia iš tikrųjų 
yra mūsų šalis – graži, 
laisva, nepriklausoma ir 
mylima.

Laima Raudonikienė 

prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonominių, kultūrinių ir 

politikos naujienų!

„Ąžuolo“ progimnazijos jaunučių choras dalyvavo 
festivalyje „Šimtmečio dainų mozaika“


