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Mes mylime savo
miestą

200 metų kelias: nuo parapinės iki
šiuolaikiškos mokyklos
Laima

DUOBLIENĖ

SKAITYKITE 7 p.

Gyvenimas duotas
kiekvienam...

Per 200 metų keitėsi
Pakuonio mokyklos
tipai, vieta, pastatai,
žmonių kartos. Parapinė,
daraktorinė, pradinė

šešiametė, septynmetė,
progimnazija, vidurinė, vėl
– pagrindinė mokykla.

Jubiliejų mokykla pasitinka padidėjusi savo priestatais, išgražėjusi, praturtėjusi.
Šalia auga jau praretėjęs sodas, nors nebeliko bandomojo daržo, vis dar ošia mokyklą baigusių mokinių laidų

pasodinti medžiai.Mokyklos
aplinką puošia buvusio šios
mokyklos mokinio, o dabar
technologijų mokytojo tautodailininko Kęstučio Grigonio
ir jo mokinių sukurtos medžio
skulptūros.

Istorijos šaltiniai
byloja...
Istorijos šaltiniai byloja,
NUKelta Į 4 p. 

Muziejų naktis su filmais, naujomis
ekspozicijomis ir aviacija
Taip šį augalą pavadino senovės graikai, suteikę jam gydytojo Peano – sveikatos dievo
Asklepijaus mokinio vardą.

Žolininko kertelė

SKAITYKITE 8 p.

Šeimų sporto
šventėje nugalėjo
Rasiukevičių šeima

ANBO II kopijos kūrėjai Arvydas Šabrinskas ir Rolandas Kalinauskas (dešinėje) su L. Batutiene.

akcijos „Muziejų naktis“
renginiai.
Laima

DUOBLIENĖ

SKAITYKITE 9 p.
REKLAMA

Gegužės 17 d. Prienų
krašto muziejuje vyko
tradiciniai tarptautinės
muziejų bendruomenės

Lankytojai buvo kviečiami
aplankyti atnaujintas ir naujas
ekspozicijas, vyko parodos
„ANBO II vėl išskleidė sparnus“ atidarymas, sklandytuvo
LAK-12 pristatymas, filmų,

reportažų, skirtų ANBO II,
peržiūra.

ANBO II – atkurta
dalis Lietuvos
istorijos
Prienų krašto muziejuje apNUKelta Į 2 p. 

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
Prenumeruokite telefonu 8 700 55 400 išsikviesdami laiškininką į namus arba internete adresu www.prenumeruok.lt

Sielai ramybę
sugrąžins
bijūnai
Pradeda žydėti vienos iš
seniausių ir gražiausių
lietuviško darželio gėlių
– bijūnai. Jie ne tik gražūs,
bet ir naudingi sveikatai.

Birželio mėnesį beveik kiekvieną sodybą puošia bijūnų
žiedai. Sunkios galvos nusvyra iki žemės, svaigina savo
aromatu. Bijūnai dar vadinami pinavijomis (iš graikų k.
žodžio paionos – gydomasis).

Pakaks ir žiedlapių
Gydomuoju šis augalas
pavadintas ne be reikalo.
Vaistinis bijūnas (Peonia officinalis), baltažiedis bijūnas
(Peonia albiflora) ir puikusis
bijūnas (Peonia lactiflora) savo žydėjimo metu sukaupia
visame augale daug veikliųjų
medžiagų: fenolio junginių,
dervų, eterinių aliejų, taninų, monoterpenų glikozidų,
organinių rūgščių, alkaloidų,
krakmolo, rauginių, saldžiųjų ir gleivinių medžiagų, mikroelementų (stroncio, chromo ir kt.).
Nebūtina kasti šaknų ar kitaip žaloti augalą, gydomajai
NUKelta Į 3 p. 
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Lazdijų rajono vandenvietėje rasta arseno

Sulaikytas vienas ieškomiausių Lietuvos
nusikaltėlių M. Civinskas

Lazdijų rajono Barčių kaimo vandenvietėje rastas didelis
kiekis arseno. Arseno šios gyvenvietės vandenyje rasta
ir pernai gruodį. Vanduo laikomas kenksmingu, jei
arseno randama daugiau kaip 10 µg/l. Barčiuose rasta 12
µg/l. Arsenas į aplinką patenka iš chemijos, farmacijos,
energetikos, trąšų pramonės įmonių ir jų gaminių.

Meras pagerbė garbią sukaktį
paminėjusią ilgametę mokytoją

Prienų r. savivaldybės
meras Alvydas
Vaicekauskas nuoširdžiu
sveikinimu bei
palinkėjimu ilgų sveikatos,
energijos, geros nuotaikos
kupinų metų pagerbė
gegužės 19 d. gražią 90-ies
metų sukaktį pasitikusią
Naujosios Ūtos gyventoją,
buvusią ilgametę istorijos
mokytoją Liudviką Vidą
Pranckevičienę.

„Lai kitiems išdalinta meilė ir dvasios energija šimteriopai Jums sugrįžta vidine
ramybe ir džiaugsmu“, – linkėjo meras.
Jubiliatę pasveikino ir Naujosios Ūtos seniūnas Algis
Aliukevičius, pasidžiaugdamas, kad buvusi mokytoja,
aktyviausia bibliotekos skaitytoja, iki šiol kupina dvasinių ir fizinių jėgų bei noro
gyventi aktyvų visuomeninį
gyvenimą.
Iš Kauno į Naująją Ūtą L. V.
Pranckevičienė atvyko prieš
66 metus, būdama 23-ejų.
Trisdešimt šešerius metus iš-

dirbo pedagoginį darbą. Kartu su šviesaus atminimo vyru
užaugino dvi dukras, keturis
vaikaičius ir keturis provaikaičius.
Jubiliejų atšventusių artimųjų būryje buvo ir 83 metų
Liudvikos Vidos brolis. Anot
Liudvikos Vidos, tik jis vienas
belikęs, o iš viso jos tėvai užaugino keturis savo vaikus bei
našlaitį vokietį. (Apie „vilko
vaikus“, vokiečių našlaičius
iš Rytų Prūsijos, bėgusius nuo
karo ir klajojusius po Lietuvos kaimus ir miškus pokario metais, yra išleista knyga
– past.)
Na, tikrai, energijos, švytinčių akių, geros atminties ir
optimizmo jubiliatei galima
tik pavydėti. Jai netrūksta ne
tik artimųjų dėmesio ir meilės
– savo auklėtojos nepamiršta
ir buvę auklėtiniai: pasveikina
Mokytojų dienos ir kitomis
asmeninėmis progomis, kviečia į klasės susitikimus.
Prienų r. savivaldybės
informacija 

Muziejų naktis su filmais, naujomis ekspozicijomis
ir aviacija
ATKelta IŠ 1 p.
silankę aviatoriai, ANBO II
kūrėjai Arvydas Šabrinskas ir
Rolandas Kalinauskas ne tik
pristatė visą mėnesį muziejuje veiksiančią parodą „ANBO
II vėl išskleidė sparnus“, bet ir
atskleidė daug lėktuvo atkūrimo detalių.
Vienas kitą papildydami jie
papasakojo, kad kilus minčiai
atkurti Antano Gustaičio lėktuvą iš pat pradžių susidūrė su
daugybe problemų. Pirmiausia – ne tik nebuvo išlikusio
1927 m. sukonstruoto lėktuvo, bet nebuvo ir brėžinių, tik
vieno mazgo eskizas, tad Arvydo sūnus brėžinius nubrai-

prisiliesti, ją pamatyti – su ANBO II
lakūnai dalyvauja
šventėse, skraidina
norinčiuosius pajusti skrydžio žavesį.
Aviacijos specialistų manymu, lėktuvo ANBO II kopija tikrai pavyko, nes
jo techniniai duomenys labai panašūs į originalo. Tai nieko nestebina, nes ANBO II atkūrė
profesionalus pilotas, bandytojas, konstruktorius R. Kalinauskas, kuriam tai dešimtas
sukonstruotas lėktuvas. Tad
lėktuvą būtų galima vadinti
ne tik ANBO II, bet ir RK-10.
Rolandas prisipažino, kad šįkart jis buvo „stabdis“, nes su-

žė žiūrėdamas į nuotraukas.
O mastelį nustatė pasinaudodamas vieninteliu žinomu
matmeniu – atstumu tarp A.
Gustaičio akių.
Mokomasis dvivietis ANBO II buvo vienintelis lėktuvas, kuris skraidė iki 1934 m.
Jis sulūžo ore, juo skridę lakūnai žuvo. Lėktuvą atkūrusių
lakūnų manymu, katastrofa
ištiko dėl to, kad lūžo sparnus laikančios atramos, nes
lėktuvas nebuvo pritaikytas
akrobatikai.
Istorinio lėktuvo atstatymą
finansavo A. Šabrinsko šeima, vėliau sulaukta ir įvairių
rėmėjų paramos. Anot lėktuvo kūrėjų, privati iniciatyva
išaugo į „didelį visuomeninį
dalyką“. Lakūnai ir konstruktoriai, atkurdami ANBO II, atkūrė ir dalį Lietuvos aviacijos
istorijos. Ir ši istorijos dalis yra
unikali, nes prie jos galima

prato, kad atkurti lėktuvą bus
labai sudėtinga ir tai net sunkiau, nei pagaminti naują.
Lėktuvo kūrėjai juokavo,
kad savo istoriją turi ir kiekviena lėktuvo detalė – iš kur
gavo, kodėl tokią pasirinko...
Kad istorinis lėktuvas būtų iki galo sukomplektuotas,
prireikė ir atitinkamų uniformų. Juk tokiu lėktuvu neskraidysi apsirengęs džinsais! Remiantis istorinėmis
nuotraukomis buvo
atkurtos ir lakūnų
uniformos, o jas
pasiuvo nuostabi
siuvėja, siuvanti ir
istorines uniformas
KAM orkestrui.
A. Šabrinskas ir
R. Kalinauskas turi svajonę atkurti ir
ANBO III. Brėžiniai jau gaminami,
tik, anot kūrėjų, fi-
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Pavyko sulaikyti 13 metų užsienyje besislapsčiusį
Marių Civinską, ieškomą nuo 2006 metų balandžio,
kai Palangoje grupei asmenų aiškinantis tarpusavio
santykius, šovė vienam iš asmenų į nugarą.
Nukentėjusysis tą pačią dieną mirė gydymo įstaigoje.

nansavimo kol kas nėra. Tokio lėktuvo atkūrimas kainuotų apie 150 tūkst. eurų.
Gal entuziastų dėka bus atkurti ir visi A. Gustaičio sukonstruoti lėktuvai – visa eskadrilė. ANBO I Panevėžyje
baigia atkurti chirurgas Mantas Butkus, Pasvalyje atgimsta
ANBO IV.

Aviakonstruktorius Antanas
Gustaitis sukūrė devynis ANBO lėktuvų projektus. ANBO
akronimas reiškia „Antanas
Nori Būti Ore“.
Norintys prisidėti prie ANBO lėktuvų atkūrimo, tai gali
padaryti paaukodami internetu, suradę nuorodą „Paremk
A. Gustaičio lėktuvo ANBO
III atstatymą“.

Šalia Prienų krašto muziejaus puikuojasi baltasparnis
sklandytuvas LAK-12 „Lietuva“. Šis vienvietis sklandytuvas, kurį du dešimtmečius (1979–1999 m.) gamino
Prienų ESAG, – vienas pagrindinių gamyklos produktų. Iš viso buvo pagaminta
beveik pustrečio šimto tokio modelio sklandytuvų. Su
šiuo sklandytuvu pasiekta
daugybė Lietuvos, buvusios
Sovietų Sąjungos ir pasaulio
rekordų, juo skraidė patyrę
sklandytojai daugybėje pasaulio valstybių.
Aviacijos sporto entuziastams, susirinkusiems į
sklandytuvo LAK-12 pristatymą, apie jo konstrukciją,
gamybai naudotas medžiagas pasakojo UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ inžinierius konstruktorius Andrius
Abromavičius. Jį papildė ir
prisiminimais apie šio sklandytuvo gamybą pasidalijo
buvęs ilgametis šios įmonės
darbuotojas Vytautas Mekšriūnas.

UAB „Sportinė aviacija ir Ko“ inžinierius konstruktorius Andrius Abromavičius ir buvęs ilgametis
šios įmonės darbuotojas Vytautas Mekšriūnas.
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Artėjant rinkimams į EP „Facebook“ uždarė
dešimtis išgalvotų naujienų puslapių

CAR ginkluota grupuotė nužudė 26 žmones
Daugiau nei 26 žmonės žuvo ir dar daugybė buvo
sužeisti antradienį ginkluotai grupuotei užpuolus
dvi gyvenvietes šiaurės rytinėje Centrinės Afrikos
Respublikos dalyje, pranešė Jungtinių Tautų taikdarių
misija. Tai buvo daugiausiai gyvybių nusinešusios
žudynės nuo vasario.

Bendrovė „Facebook“ uždarė beveik 80 puslapių,
skelbusių išgalvotas naujienas arba naudojusių
metodus, kuriais siekta nesąžiningai paveikti šį
savaitgalį vyksiančius rinkimus į Europos Parlamentą,
paskelbė viena nevyriausybinė organizacija.

Žolininko kertelė

Šeima – tai jėga
Tokiu šūkiu gegužės
15 d. prasidėjo Šeimos
šventė Jiezno gimnazijos
ikimokyklinio ugdymo
skyriuje. Į šią šventę buvo
pakviesti visi vaikučių
šeimos nariai: mamytės,
tėveliai, močiutės,
seneliai, sesės, broliai.
Vaikučiai juos pasveikino
savo eilėraštukais,
dainelėmis, šokiais.

Pirmoji šventės dalis vyko
salėje. Eilėraštukus deklamavo ir daineles dainavo „Zuikučių“ grupės vaikučiai (aukl. L.
Daunotienė, B. Šalčiuvienė).
Pasaką „Dangus griūva“ inscenizavo „Boružiukų“ grupės vaikučiai. Jiems talkino
auklėtojos V. Kasteckaja, J.
Jonelienė).
Pirmosios šventės dalies pabaigoje gausiai susirinkusius
tėvelius, mamytes, kitus šeimos narius pasveikino Jiezno
gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Mazuronienė. Ji įteikė aktyviausiems tėvų komiteto nariams
padėkas už nuoširdų bendra-

darbiavimą su gimnazijos
administracija, mokytojomis,
kurios nuoširdžiai rūpinasi jų
vaikais. Pavaduotoja padėkojo visiems susirinkusiesiems
už aktyvumą ir pabrėžė, kad
tokio gausaus būrio tikrai nesitikėjo. Jos nuomone, tokios
šventės taps tradicinėmis.
Auklėtoja Vilija Kasteckaja
tęsė šventę. Ji pakvietė visus
tėvelius su vaikučiais keliauti
į žaidimų aikštelę. Aikštelėje
buvo paruošta daug įdomių
rungčių: nevairuojančioms
mamytėms šaukštu pernešti vandens pripildytus mažus
balionėlius (kas greičiau);
vairuojančioms mamytėms
suvalgyti po saldainį, pakabintą ant virvutės (neliečiant
rankomis); tėveliams – kuris
pirmas su maišu nušokuos į
finišą. Visi šeimos nariai pūtė ilgus balionėlius ir iš jų
komponavo įvairias kompozicijas (gėlių, gyvūnų ir t.t)
– leido pasireikšti savo fantazijai. Pramogos tuo nesibaigė
– akvarele įvairiomis spalvomis reikėjo nuspalvintiiš putos išpjautas raides, kuriose
atsispindėjo žodžiai ŠEIMA

Lopšelio - darželio „Pasaka” Kačiukų ir Pelėdžiukų
gr.upių vaikai, jų tėveliai, seneliai ir pedagogės Šeimos
dieną šventė Harmonizavimo parke Vazgaikiemyje. Šeima - tai medis. Šakos auga ir šakojasi į visas puses, tačiau
šaknys lieka tos pačios. Visi susirinkusieji smagiai leido
laiką, o auklėtojos Asta Struckienė, Loreta Bendinskienė,
Regina Jankauskienė pasirūpino, kad būtų visi užimti. 
REKLAMA

– TAI JĖGA.
Šios linksmos šventės pabaigoje į dangų buvo paleisti spalvoti balionai su tėvelių
norais ir pageidavimais. Šventės kulminacija – oro balionas,
kuris su degančia šviesele pakilo į dangų. Tėvų juokas,
linksmybės, bendravimas su
savo vaikais pranoko mūsų
visų lūkesčius.
Mokytojos taria ačiū visiems taip gausiai susirinkusiems. Mes tikimės, kad ir
toliau bendrausime ir bendradarbiausime įvairiose rengiamose šventėse. Juk mūsų visų bendras rūpestis yra padėti
savo mažiesiems suprasti, kad
reikia gerbti visus: mamytę,
tėtį, brolį, sesę, draugus ir kitus žmones.
Dėkojame mokytojai V.
Kasteckajai už iniciatyvą surengti tokią nuostabią šventę.
Šį renginį jai padėjo vesti mokytojos: Justina Jonelienė, Danutė Švedienė, Biruta Šalčiuvienė, Laimutė Daunotienė,
Živilė Valatkienė, Vilija Alubauskienė (meninio ugdymo
pedagogė).
Mokytoja B. Šalčiuvienė

Sielai ramybę
sugrąžins
bijūnai
ATKelta IŠ 1 p.
arbatai, fitolio ar trauktinės
gamybai pakaks ir žiedlapių.
Paskleiskite juos ant kartono
lakšto ir namo palėpėje sudžiovinkit. Užteks kelių žiedlapių puodeliui arbatos, arba
šaukštelio džiovintų – litrui
verdančio vandens. Geriau
maišyti su kitomis žolelėmis.
Prieš miegą tiks bijūnų žiedlapių arbata kartu su melisomis,
ramunėlėmis, paprastaisiais
kiečiais, paprastosiomis žiomenėmis. Dienos metu, norint nusiraminti, pakaks kelių žiedlapių kartu su kitomis
virškinimą gerinančiomis ar
valančiomis žolelėmis arba
tiesiog su mėtomis.

Bijūnų gydomosios
savybės
Bijūnai raminamai veikia
centrinę nervų sistemą;
mažina dirglumą, jautrumą,
padeda atsikratyti baimių;
gerina miego kokybę;
be galo tinka vaikams, sapnuojantiems košmarus, patyrusiems išgąstį ar turintiems
baimių;
slopina uždegimus;
atpalaiduoja spazmus;
mažina galvos skausmus;
ramina žarnyno ir menstruacijų skausmus;
gydo reumatą;
malšina skrandžio spazmus
ir skausmus;
bijūnai turi gleivių, tad mažina skrandžio rūgštingumą;
bijūnuose gausu stroncio,
tad jų galima vartoti sergant
skrandžio, gimdos, kepenų
vėžiu;
švelniai šalina iš organizmo toksinus, padeda sergant
hepatitu, kepenų ciroze;
slopina virusų dauginimąsi,
gydo lūpų pūslelinę;

tinka vartoti sergant epilepsija, traukuliams slopinti, kamuojant podagrai, turint kraujagyslių ir širdies sutrikimų;
bijūnai skystina kraują, apsaugo nuo krešulių susidarymo.

Nuostabusis bijūnų
fitolis
Bijūnų trauktine ar fitoliu
galima įtrinti paralyžuotas galūnes. Bijūnų aliejinė ištrauka – fitolis, tepant juo drėgną
odą, lygina raukšles ir randus,
gydo egzemą.
Kadagi pati gaminu bijūnų žiedlapių aliejinę ištrauką
– fitolį, esu gerai ištyrinėjusi
jo poveikį. Tai vienas iš mano
mėgstamiausių fitolių. Suvilgykite vandeniu rankas ir paėmę truputį fitolio patrinkite
tarp rankų, gausite kremą. Juo
įmasažuokite veido, kaklo,
pečių odą, rankas, pavargusias kojas, galima net ir visą
kūną. Bijūnai turi daug gleivių, tad jų aliejinė ištrauka,
naudojama kartu su vandeniu,
puikiai įsigers ir nesausins
odos. Dešimt metų kaip ranka nuima. Nuramina, atpalaiduoja nuo streso įsitempusius
veido, kaklo, pečių raumenis,
nurimsta kojų maudimas. Oda
tampa švelni ir pamaitinta
kaip kūdikėlio. Bijūnų fitolis puikiai gydo suskirdusias
rankas ir kojas, vėjo nugairintus skruostus. Juo patartina tepti pilvuką (ant drėgnos
odos) besilaukiančioms kūdikio mamytėms –išvengsite
strijų atsiradimo. Bijūnų fitolis mažina net ir įsisenėjusius
randus. Tinka nušalimams,
nudegimams, iššutimams,
praguloms gydyti, nepamainomas turintiems šalčiui ir
vėjui jautrią odą.
Bijūnai grąžina sielos ramybę, padeda lengviau prisitaikyti prie sezonų kaitos,
išvengti streso ir nesutarimų,
nuramina ne tik vaikus, senimą, bet ir maištaujančius paauglius, prislopina pašėlusį
gyvenimo tempą ir neleidžia
„pamesti galvos“.
Bijūnų nepadauginkite ir
arbatai naudokite ne vienus,
o su kitomis žolelėmis!
Žolininkė biologė
Monika Smilgytė 

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

2019-05-18 apie 20.10 val.
K. D. (g. 1957 m.), būdamas
neblaivus (nustatytas 1,77
prom. girtumas), savo namuose Prienų r. smurtavo prieš neblaivią (nustatytas 2,43 prom.
girtumas) sugyventinę O. K.
(g. 1970 m.). Vadovaujantis LR
BPK 140 str., K. D. sulaikytas ir
uždarytas į Alytaus apskrities
VPK areštinę.
2019-05-18 apie 8.30 val. S. L.
(g. 1952 m.) atvykęs į jam priklausančią negyvenamą sodybą, esančią Prienų r., pastebėjo,
kad iš namo palėpės pavogtas
jam priklausantis šakų smulkintuvas, samanų aeratorius
bei elektrinis kultivatorius. S. L.
padaryta 380 eurų turtinė žala.
Turtas nedraustas, signalizacija
neįrengta.
2019-05-18 apie 08.52 val.
gautas pranešimas, kad Naujosios Ūtos sen., Dūmiškių k.
po eismo įvykio iš automobilio
rūksta dūmai. Gaisro požymių
nebuvo.
2019-05-18 apie 20.50 val.
gautas pranešimas, kad Birštone, B. Sruogos g. reikia pagalbos išnešti ligonį.
2019-05-19 apie 15 val. Prienuose, Kęstučio g., namuose,
neblaivus (2,28 prom. alkoholio) vyras (g. 1966 m.) smurtavo prieš savo neblaivią (1,98
prom. alkoholio) sutuoktinę (g.
1977 m.). Įtariamasis sulaikytas
ir uždarytas į areštinę.
2019-05-19 apie 12.28 val.
gautas pranešimas, kad Jiezno
sen., Vėžionių k., Lankų g. griovyje deginamos atliekos. 35 m
nuo pastatų 3 m² plote buvo
deginamos gamtinės atliekos.
2019-05-19 vakare, 19.51 val.,
gautas pranešimas, kad Jiezno
sen., Jundeliškių k. reikia pagalbos atidaryti duris. Atidarius
duris, viduje buvusi moteris
perduota medikams.
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Kinijai didinant įtampą rajone, Taivanas
surengė kovines pratybas

Neformaliam švietimui kitąmet ketinama
skirti 7 mln. daugiau nei šiemet

Taivano karinis jūrų laivynas surengė kovines pratybas
prie rytinių salos krantų, Kinijos laivams ir lėktuvams vis
dažniau demonstruojant savo galią šiame rajone. Pekinas
tebelaiko salą savo nepaklusnia provincija, kurią reikėtų
susigrąžinti, ir neatmeta suvienijimo jėga galimybės.

Neformaliam švietimui kitąmet ketinama skirti
19 mln. eurų – 7 mln. daugiau nei šiemet. 2017
metais neformaliam ugdymui iš viso skirta 8,2 mln.,
pernai – 11 mln., šiemet – 12 mln. eurų. Šiemet 1206
mokytojai ir organizacijos siūlė 2310 programų.

200 metų kelias: nuo parapinės iki šiuolaikiškos mokyklos
ATKelta IŠ 1 p.
kad 1819 m. Pakuonio bažnytkaimyje buvo įkurta pirmoji elementarinė, vėliau
parapinė mokykla, po kurio
laiko tapusi liaudies mokykla, parapine. Vaikus mokė
vietinis klebonas Antanas

kla. Lietuviškai kalbėti buvo
draudžiama. Vėliau veikė dvimetė realinio profilio elementarinė mokykla, po kiek laiko
vėl vadinta parapine. 1866
metais Pakuonyje buvo įkurta rusiška mokykla. Joje buvo
dėstoma tikyba, rašymas, dai-

Šis namas buvo statytas klebonijai. Jame
įsikūrė septynmetė mokykla. 1950 m.

Mokytojai su direktoriumi A.
Micka (stovi centre). 1958 m.

Bunevičius, vikaras Gregorijus Olšefskis. Šaltiniuose minima, kad tuo metu Pakuonis
priklausė Lenkijos karalystei,
Augustavo vaivadijai, vėliau
– Suvalkų gubernijai.
1864 m.parapinę mokyklą
pakeitė carinė pradžios moky-

lyraštis, aritmetika, pasaulietinių ir bažnytinių knygų skaitymas, giedojimas.
19 a. pabaigoje ir 20 a. pačioje pradžioje valdiška Pakuonio mokykla buvo dabartinėje Sodų gatvėje 34. Mokytoju dirbo Antanas Gylys. Pa-

sakojama, kad šis mokytojas
vaikus šiek tiek pamokydavo
ir lietuviškai.
Iš kartos į kartą eina pasakojimai apie daraktorių Mykolą Lažanauską, spaudos
draudimo laikotarpiu slaptoje mokykloje mokiusį vaikus
pažinti lietuviškas raides ir lietuviškai skaityti. 4–15 vaikų
nuo 7 iki 14 metų jis mokydavo savo namuose tik žiemą. Jo
mokyklėlė buvusi dabartinėje
Tyliojoje gatvėje.
1910 m. valsčiaus ir vietos
gyventojų komiteto rūpesčiu
pagrindinėje gatvėje (dabar
Sodų g. 37) buvo pastatyta
nauja mokykla ir butas mokytojui. Su 4 skyriais dirbo
vienas mokytojas. 1915 m.
pradėjo dirbti du mokytojai
ir mokė po du skyrius. Būtina mokslo metų trukmė – 160
mokymosi dienų.
Ketvirtoje klasėje būdavo
egzaminai. Mokiniai privalėdavo rašyti diktantą ir išspręsti
aritmetikos uždavinius, po to
būdavo klausinėjami iš morfologijos ir sintaksės, literatūros, aritmetikos, gamtos
mokslo, geografijos, krašto
pažinimo.
1915 metais kunigo J. Staugaičio rūpesčiu Pakuonio pradinei mokyklai buvo paskirta
dar viena mokytoja – Teresė
Budinauskaitė. Pradinė mokykla tapo jau dviejų komplektų.
Mokykla veikė ir Pirmojo

I laida su atestatais. Centre - buvęs
direktorius Vladas Mikėnas. 1958 m.
REKLAMA

pasaulinio karo metais.
Išlikę Prienų mokyklų žiniaraščiai rodo, kad, vos atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1918 m. birželio
4–6 d. būrelis mokinukų su
Pakuonio mokyklos 4 skyrių baigimo pažymėjimais
išlaikė stojamuosius tikybos,
lietuvių kalbos, vokiečių kalbos, aritmetikos, geografijos,
istorijos egzaminus į besikuriančią Prienų „Žiburio“ progimnaziją, vėliau peraugusią į
gimnaziją. Dvylika pakuoniškių kandidatų įstojo į I klasę ir
septyni – į antrą klasę.
1919–1920 mokslo metų
mokyklos dienynuose įrašyti
147 mokiniai. Pamokos Pakuonio mokykloje prasidėdavo 9 val. ir būdavo po 5 kiekvieną dieną. Vienos pamokos trukmė – 50 minučių.
1924 m. Pakuonyje pamokas buvo vedamos samdomose patalpose – A. Pokšto didelėje troboje (dabar Sodų takas
2), vėliau J. Mandeikos name
(dabar Sodų g. 70).
1928 m. gegužės 1 d. įvestas privalomas pradžios mokyklų lankymas. Šios 4 skyrių
mokyklos buvo vadinamos I
laipsnio pradžios mokyklomis. Tokia buvo ir Pakuonyje. Gerėjo sąlygos ir pačioje
mokykloje. „Savivaldybė“
1931 m. rašo, kad Pakuonio
mokyklos nuosavame name
valsčius sutiko įrengti elektros šviesą.
1938 m. gruodžio 12 d.
„Lietuvos aidas“ pranešė, kad
Pakuonyje komisija „priėmė
be jokių trūkumų ir pataisų
pastatytą 4 komplektų 2 aukštų pradžios mokyklą“.
Deja, 1940 m. Lietuvą okupavus sovietų kariuomenei,
Lietuva prarado ne tik valstybingumą – buvo pertvarkyta
ir švietimo sistema, o mokymo įstaigos suvalstybinamos.
Visur uždraudžiama dėstyti
tikybą, o gimnazijose – net ir
lietuvių kalbą. Įvedama rusų
kalba, pertvarkomos ir kitų
dalykų programos. Netrukus
Pakuonyje buvo priimtas dar
vienas, jau šeštas, mokytojas
– Juozas Balnanosis. Moky-

kla – šešiametė. Tėvai ir mokytojai svajoja apie progimnaziją.
1918–1944 m. mokykloje buvo keturi, vėliau šeši
skyriai.
1944 m. karo audroje abu
pastatai sudegė. Mokykla
buvo perkelta į Daukšiagirės
dvaro rūmus, anksčiau priklausiusius Jonui Norkaičiui,

1950) mokykla, jau praradusi
progimnazijos vardą ir tapusi
septynmete, glaudėsi tuščiose
į Sibirą išvežtų ūkininkų Balnanosio ir Maliukevičiaus sodybose Būčkiemio kaime.
1950 m. vasarą mokykla
vėl perkeliama į kitas, erdvesnes patalpas Pakuonyje, į Pakuonio kleboniją, parengtą
mokyklos reikmėms.
1958 m. išleista pirmoji abiturientų laida
Pagaliau 1954 metais buvo

Stadione vyksta šventė su Šilavoto vidurine mokykla. 1959 m.

Dir. S. Deltuvienė, pav. A. Padriezienė,
mokyt. I. Kazlauskienė, pav. V. Blekaitis

Lietuvos Respublikos aukštam politiniam veikėjui, pasitraukusiam į Vakarus. Nors
įkurta Daukšiagirės dvaro rūmuose, mokykla vadinosi Pakuonio progimnazija.
Pirmasis jos direktorius buvo Pijus Andziulis. Netrukus
šias pareigas perėmė Mykolas
Gudėnas, vėliau – Ona Marčiulionytė. J. Norkaičio dvaro
rūmuose kelis metus tilpo visa
mokykla, bet netrukus teko išsikraustyti. Porą metų(1948–

Mokytoja Marija Bajoraitienė. 1928 m.

Mokytojas Kazys Garmus

Knygnešys A. Bajoraitis su anūku Rimvydu.
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priimtas sprendimas Pakuonio septynmetę reorganizuoti
į vidurinę mokyklą. Pasklido
žinia: „Pakuonyje bus gimnazija“! Bet gimnazijos vardas
jau panaikintas. Septynmetė
„augino“ klases ir 1957 metais buvo jau pilna vidurinė
mokykla. Jos direktoriumi
1957 m. pradeda dirbti Albinas Micka.
1958 m. pavasarį mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.
Priaugančiai mokyklai vėl
trūko patalpų. Iš senų rąstų perstatytame pastate tilpo
mokytojų kambariukas, biblioteka ir dvi patalpos klasėms. Vėliau šis namelis tapo erdviomis medžio dirbtuvėmis.
1965 m. buvo pastatytas
naujas mokyklos pastatas
(Sodų g. 36). Mūrinė, dviejų
aukštų mokykla džiugino mokytojus ir mokinius. Iš šonų
žydėjo arba brandino obuolius
senos A. Gylio sodo obelys.
Įkurtuvėmis rūpinosi jaunas
istorikas, direktorius Kazimieras Maskolaitis ir pavaduotoja Ona Karčiauskaitė.
1966 m. rudenį direktoriaus
pareigas pradėjo eiti Antanas
Butėnas. Jo rūpesčiu ant sienų atsirado įvairiausių stendų,
paveikslų, parūpinta sportinio
inventoriaus, pradėtas kurti
kuklus stadionas. Sodinami
medžiai, šalia įkurtas bandymų sklypas. Netoli mokyklos
durų buvo pasodinta maža sidabrinė eglutė, kuri puošiama
iki šiol.
1972–1976 m. mokyklai
vadovavo direktorius Vytautas Klimašauskas, mokėsi
daugiau nei 380 mokinių.
1980–1986 m. mokyklai
vadovavo direktorė Stasė
Deltuvienė. Ji buvo atsakinga, labai rūpinosi mokyklos
materialinės bazės turtinimu,
mokymo kokybe, mokinių
auklėjimu.
1987–1988 m. mokyklos
direktoriumi dirbo Benediktas Šetkus.Tais metais mokykla buvo perkelta į kaimynystėje esantį Daukšiagirės
sodininkystės tarybinio ūkio
triaukštį bendrabutį, nes mokyklos patalpose vyko dideli
remonto darbai.
REKLAMA

Turkijoje už „teroristinę propagandą“ įkalinti
septyni žurnalistai

Keleivinis kateris „Raketa“ vėl kursuos
Nemunu tarp Kauno ir Nidos

Turkijos teismas skyrė įkalinimo bausmes jau uždaryto
prokurdiško dienraščio „Ozgur Gundem“ žurnalistams ir
redaktoriams, nuteistiems už „teroristinės propagandos“
skleidimą. Septyniems dienraščio darbuotojams buvo
skirtos nuo 15 iki 45 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.

Po aštuonerių metų pertraukos rekonstruotas greitaeigis
keleivinis kateris „Raketa“ atnaujins laivybą Nemunu – jis
kursuos tarp Kauno ir Nidos. Tokio tipo laivų greitis siekia
apie 60-70 kilometrų per valandą, tad kelionė iki Nidos
turėtų užtrukti apie 3,5-4 valandas.

Nuo 1988 iki 1997 m. mokyklai vadovavo Aldona Padriezienė.
1990–1991 m. mokykla ne
tik baigta remontuoti, bet ir
pastatyti nauji priestatai: aktų salė, sporto salė su persirengimo kambariais, dušais,
valgyklos korpusas, priešmokyklinio mokymo korpusas,
technologijų dėstymui skirtos
didelės patalpos.
1992 m. pavasarį surengta graži muziejaus atidarymo
šventė. Muziejaus įkūrėja –
mokytoja Irena Gedminaitė.
Nuo 1997 m. mokykloje
ugdomi šešiamečiai. Priešmokyklinio ugdymo grupės
patalpos buvo nuolat plečiamos.
1997–2001 m. vidurinei mokyklai vadovo
Rimvydas Zailskas.
Tai kokybiškai naujas
etapas – pradedama
dirbti šiuolaikiškai, ieškoma naujovių, rengiami projektai, įvairiais
būdais mokyklos bendruomenė telkiama mokyklos
tikslų įgyvendinimui. Daug
dėmesio skiriama mokyklos
ir ugdymo modernizavimui,
įsigyti pirmieji kompiuteriai,
įrengtas informacinių technologijų kabinetas.
2001 m. buvo išleista paskutinė, 44-oji, abiturientų
laida.
Tikslas – išlikti šviesos ir
kultūros židiniu Pakuonio seniūnijoje
Ateina reformų, mokyklų
tinklo optimizavimo metas ir
mokykla, Prienų rajono savivaldybės sprendimu, tampa
pagrindine.
2001 m. gaunamas pirmasis
mokyklinis autobusiukas.
Nuo 2001 m. iki 2014 m.
Pakuonio pagrindinei mokyklai vadovavo Jonas Mikelionis.
2004 m. gruodžio mėnesį mokykloje vyko pilotinio
išorės audito projekto išorės
auditas. Pakuonio mokykla
buvo pirmoji rajone, nes ir
Lietuvoje tai dar buvo didžiulė naujovė.
Nuo 2014 m. mokyklai vadovauja Audronė Vaicekauskienė.
2016 m. mokykloje vykdy-

ti projektai: „Erasmus+“ programos projektas „Profesionalios aplinkos Prienų r. mokyklose kūrimas“; Drožėjų
stovykla ,,Medis – gėris“- (iš
medžio skulptūrų įruošta lauko klasė); Sveikatinimo programa „Atrask save“; 3 mokiniai dalyvavo „Erasmus+
Youthin Action“ (Jaunimo
veikla) 10 dienų tarptautinėje jaunimo mainų stovykloje
„Digital superpower“ (Skaitmeninės technologijos – Super jėga) projekte.
2014–2015 m. m. mokykloje pradedamas naudoti
elektroninis dienynas.
Pastaraisiais metais aktyviai dalyvaujama įvairiuose

respublikiniuose ir tarptautiniuose mokomuosiuose,
kūrybiškumo, socialiniuose projektuose: „eTvining“,
„Saugios aplinkos kūrimas“,
„Erasmus+“ ir kituose, mokyklos bendruomenė užsimezgė
draugystę su mokiniais iš JAV,
kasmet parengiamas projektas ir gaunamas finansavimas drožėjų stovyklai ,,Medis
– gėris“, mokiniai sėkmingai
dalyvauja rajono olimpiadose ir respublikiniuose konkursuose.
2017 m. įrengiama vaikų
žaidimų aikštelė su specialia
dirbtine danga, gimnastikos
įrenginiais, trimis treniruokliais, mokykla gavo naują
mokyklinį autobusą. 2018
m. Prienų rajono savivaldybės Šilumos tinklų pastangomis šalia mokyklos pastatyta
konteinerinė katilinė. 2019 m.
pradėti daugiafunkcio sporto
aikštyno įrengimo ir teritorijos sutvarkymo darbai.
Mokykloje rengiamas Strateginis 2019–2021 m. planas.
Vizija – saugi, atvira pozityviai kaitai mokykla, tenkinanti mokinių ugdymo(si)
poreikius. Mokykla tikisi išlikti šviesos ir kultūros židiniu

Pakuonio seniūnijoje.
Šiuo metu – apie 100 mokinių, 37 darbuotojai
Šiuo metu Pakuonio pagrindinėje mokykloje mokosi apie 100 vaikų iš Pakuonio
miestelio ir aplinkinių kaimų.
Sėkmingai mokosi ir vaikai,
gyvenę užsienyje.
Mokykloje dirba 37 darbuotojai, iš jų 25 – pedagoginiai darbuotojai. 7 mokytojai
turi mokytojo metodininko
kvalifikaciją, 13 – vyr. mokytojo, 6 – mokytojo. Mokykloje dirba du socialinių mokslų
daktarai – abu kūno kultūros
mokytojai. Mokykloje dirba
10 mokytojų, buvusių šios
mokyklos mokinių.

torė A.Vaicekauskienė sako,
kad jos tikslas – telkti mokyklos bendruomenę ir kurti
besimokančią mokyklą. Svarbiausia mokykloje – mokinys,
jo poreikiai, saugumas, ugdymo kokybė. Daug dėmesio skiriama ir mokinių, tėvų,
mokytojų, personalo bendravimui ir bendradarbiavimui,
mokyklos įvaizdžiui bendruomenėje, rajone ir Lietuvoje.
Direktorės teigimu, vaikams mokykloje sudarytos
puikios sąlygos. Mokykla
kasmet vis gražėja, tampa
modernesnė: atnaujinta ir
sutvarkyta vidinė edukacinė
aplinka, kabinetai, koridoriai,
erdvės (vaikų patogumui nupirkti sėdmaišiai,
minkštas kampas),
išorinė mokyklos
aplinka (vaikų žaidimų aikštelė, gimnastikos įrenginiai,
parengtas projektas sporto aikštynui
sutvarkyti). MokySenjoros svenčia jubiliejus
kla tampa vis šiuoMaždaug pusę amžiaus laikiškesnė: kompiuterizuoti
mokyklai atidavė lietuvių kal- kabinetai su interneto ryšiu,
bos mokytoja, mokyklos mu- multimedijomis, ekranais,
ziejaus puoselėtoja, Lietuvos nupirkta nešiojamųjų komRespublikos garbės kraštoty- piuterių, planšečių, šiuolairininkė bei kraštotyros meto- kinių mokymo priemonių.
dininkė, dabar savanorė Onu- Siekiama, kad veiksmingai ir
tė Zmejauskienė.
funkcionaliai būtų naudojaNet 55 metus čia išdirbo ma vidinė ir išorinė edukacimatematikos mokytoja An- nė aplinka, sudarytos sąlygos
tanina Bakšytė, 45 metus – mokytojams taikyti įvairius
mokytojai Ona ir Danielius ugdymo metodus, formas,
Žvirbliai, beveik 40 metų būdus, informacines komu– mokytoja tautodailininkė nikacines technologijas, kad
Irena Gedminaitė, per 40 me- mokykla turėtų kuo daugiau
tų – lietuvių kalbos mokytoja „geros mokyklos“ bruožų.
Genovaitė Juškevičiūtė bei Mokyklos ilgalaikis straterusų kalbos mokytoja Pranu- ginis tikslas – mokymo(si)
tė Grigonienė, 40 metų – pra- kokybė ir saugios, jaukios,
dinių klasių mokytoja Regi- motyvuojančios, palankios
na Milušauskienė, 36 metus ugdymui(si) aplinkos kūri– muzikos mokytoja Vilija mas. Mokinių mokymosi paRačkienė. Beveik 40 metų žangos ir rezultatų analizės,
mokykloje dirba matematikos apibendrinus mokslo metų
mokytoja Irena Ptašnikienė veiklas ir rezultatus, mokinių
bei istorijos ir geografijos mo- dalyvavimas ir laimėjimai
kytoja Jadvyga Kamarūnienė, rajoninėse ir respublikinėse
37-erius – direktorė Audronė olimpiadose, konkursuose,
Vaicekauskienė.
Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai
Svarbiausia – mokinys rodo, kad mokykloje užtikriBuvusi šios mokyklos mo- nama gera ugdymo kokybė.
kinė, vėliau – mokytoja, diTelkiant mokyklos benrektoriaus pavaduotoja ir be- druomenę, kuriant palankų
veik penkerius metus direk- mikroklimatą, skatinamas

visų bendruomenės narių iniciatyvumas, bendravimas ir
bendradarbiavimas.
Minint mokyklos 200 metų
jubiliejų buvusi lietuvių kalbos mokytoja Onutė Zmejauskienė sudarė knygą „Pakuonio mokyklai – 200“,
mokyklą papuošė ir dailės bei
technologijų mokytojo tautodailininko Kęstučio Grigonio
skulptūra.

Jie – mūsų garbė

Aldona Krušnauskaitė 1961
metais už labai gerą mokymąsi apdovanota aukso
medaliu.

Virginija Zavistanavičiūtė
1965 metais už labai gerą
mokymąsi apdovanota sidabro medaliu.

Jūratė Gylytė 1987 metais
už labai gerą mokymąsi apdovanota sidabro medaliu.

Artūras Deltuva 1988 metais už labai gerą mokymąsi
apdovanotas sidabro medaliu.
Parengta pagal mokytojos
kraštotyrininkės O. Zmejauskienės informaciją, mokyklos
dokumentus, nuotraukos iš
Pakuonio muziejaus archyvų

 verta žinoti
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Už avariją žmonos kaltę norėjusiam
prisiimti vyrui – 2 tūkst. eurų bauda

Sustabdė Sausio 13-osios tyrimą
Prokuratūra trečiadienį patvirtino, kad prieš tris
savaites sustabdė nuo pagrindinės bylos atskirtą
ikiteisminį tyrimą dėl Sausio 13-osios sovietų agresijos,
„konstatavus, kad šio ikiteisminio tyrimo metu buvo
atlikti visi veiksmai ir išnaudotos visos galimybės
nustatyti nusikalstamas veikas padariusius asmenis“.

Klaipėdos apylinkės teismas atsakomybę už eismo įvykį
vietoj sutuoktinės prisiėmusiam vyrui skyrė 2 tūkst.
eurų baudą. Eismo įvykio metu nebegaliojo sutuoktinės
vairuotojo pažymėjimas ir moteris galėjo negauti
draudimo išmokos, todėl atsakomybę prisiėmė vyras.

Didžiausia regiono kompostavimo
aikštelė – jau saugioje stoginėje
Didžiausia ARATC sistemos kompostavimo aikštelė, atsižvelgus į specialistų rekomendacijas,
uždengta, užkertant kelią nuotekų taršai ir blogo kvapo susidarymui. (ARATC nuotr. )

Virš Alytaus regiono
atliekų tvarkymo
technologijų centre
esančios didžiausios
regione žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelės
baigta įrengti didžiulė
stoginė. Ant metalinių
konstrukcijų pastatyta
stoginė dengia daugiau
kaip pusę hektaro ploto
užimančią aikštelę ir joje
kompostuojamas žaliąsias
atliekas.

„Stoginė įrengta sprendžiant susidarančių nuotekų
ir dėl kaupuose vykstančio
puvimo proceso atsirandančio nemalonaus kvapo problemą“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) direktorius Algirdas Reipas.
Anot jo, tokios problemos
itin paaštrėja lietingu periodu,
kuomet kartu su nuotekomis
iš kaupų plaunamos visos juose susikaupusios medžiagos.
Pagal technologinius reikalavimus, šlapių atliekų kaupų
negalima vartyti, o nevartant
juose laikomos atliekos negauna oro, susidaro anaerobinės sąlygos ir atsiranda blogas
kvapas.
„Tokie yra gamtos dėsniai.
Ieškodami šios problemos
sprendimo būdų kreipėmės į
specialistus. Jie rekomendavo
vienintelį dalyką: uždengti
aikštelę, kad joje laikomos
organinės atliekos negautų lietaus“, - pasakojo A.
Reipas.
Uždengus aikštelę lyjant
nuo jos stogo nubėgs švarus vanduo, o susidarančios nuotekos bus surenkamos rezervuaruose, iš
kurių bus laistomi po stogu esantys atliekų kaupai,
REKLAMA

reguliuojant tinkamą drėgmės
kiekį juose. Taip bus užkirstas
kelias bet kokiam nuotekų patekimui į aplinką.
Alytaus rajone Takniškių
kaime esančios kompostavimo aikštelės uždengimas kainavo apie pusę milijono eurų.
Šiai investicijai naudotos tik
ARATC lėšos.
„Tai buvo labai tikslinga ir
prasminga investicija, padėjusi išspręsti ir blogo kvapo,
ir aplinkos taršos nuotekomis
problemą, ir leisianti ateityje taupyti, nes esant sausam
orui organinių atliekų kaupus
reikėdavo laistyti, kad juose
vyktų kompostavimosi procesai“, - sakė ARATC vadovas
A. Reipas.
Alytaus rajone Takniškių
kaime ARATC technologijų centre esančioje aikštelėje
surenkama daugiausia biologiškai skaidžių – daugiau kaip
trečdalis visų regione surenkamų šios rūšies atliekų.
Iš viso Alytaus regione veikia septynios žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelės. Per
praėjusius metus jose buvo
surinkta daugiau kaip 8 500
tūkst. tonų žaliųjų atliekų.
Šiose aikštelėse tvarkomos
gyventojų surinktos žaliosios
atliekos: žolė, lapai, medžių
šakos, obuolių išspaudos ir
kitos biologiškai skaidžios

atliekos.
Pernai kompostavimo aikštelėse surinktos medžių šakos
buvo susmulkintos ir perduotos technologijų centre veikiančiam Biologiškai skaidžių
atliekų tvarkymo padaliniui
kaip struktūrinė medžiaga,
naudojama energijai gauti.
Iš surinktų biologiškai skaidžių atliekų (lapų, žolės) per
praėjusius metus buvo pagaminta daugiau kaip 3 800 tonų komposto, kurio gyventojai galėjo nusipirkti arba gauti
nemokamai į aikštelę atvežę
nenaudojamos buitinės technikos, elektronikos arba žaliųjų atliekų. Daugiabučių namų bendrijoms buvo skiriama
po 3, o regiono savivaldybių
aplinkos tvarkymui - iki 5 tonų komposto per metus nemokamai.
Alytaus žaliųjų atliekų
kompostavimo aikštelėje iš
gyventojų, įmonių ir didelių
gabaritų atliekų surinkimo
aikštelių pernai priimta beveik
1600 tonų medienos atliekų,
kurios buvo susmulkintos ir
realizuotos – iš jų pagaminta
daugiau kaip 1380 tonų medienos drožlių. Aikštelėje taip
pat smulkinamos miškininkystės atliekos, iš kurių pagamintas krosnių kuras Alytaus
regiono gyventojų namams
šildyti. 

Gegužės 22 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius
Pranciškus užbaigė katechezių
ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą,
apžvelgė šios maldos atgarsius Naujajame Testamente,
dar kartą pabrėžė du esminius
akcentus: šioje maldoje meldžiamės kaip Dievo vaikai, o
tai įmanoma Dvasios galia. Po
katechezės Šventasis Tėvas
priminė Maldų už Kiniją dieną, šv. Ritos iš Kašijos (Cas-

būdu: „Aba, Tėve, tau viskas
įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau tebūnie
ne kaip aš noriu, bet kaip tu...“
(Mk 14, 36).
„Kaip neatpažinti šioje trumpoje maldoje „Tėve mūsų“
pėdsako? Paskendęs tamsoje
Jėzus kreipiasi į Dievą „Aba,
Tėve“ vardu, sūniškai pasitikėdamas ir, nepaisant baimės ir
kančios, prašo, kad išsipildytų
Jo valia“, – pažymėjo Šventasis Tėvas.
Evangelijos mini epizodus,
kuriuose Jėzus moko savo mokinius maldos dvasios: malda
turi būti atkakli ir joje turi būti
atmenami broliai, ypač tada,
kai mūsų santykiai su jais yra
sudėtingi. „Eidami melstis, atleiskite, jei turite ką nors prieš
kitus, kad ir jūsų Tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus“ (Mk 11, 25). Kaip
neatpažinti tokiuose pasakymuose atitikimo „Tėve mūsų“ maldai?

cia) liturginį minėjimą, perdavė
savo maldą už Ukrainą ir visus
pakvietė melstis už Centrinėje
Afrikos Respublikoje barbariškai nužudytą 77 metų amžiaus
misionierę ispanę Ines Nieves
Sancho.
„Galime pasakyti, kad krikščioniška malda gimsta iš drąsos pavadinti Tėvu Dievą. Tai
krikščioniškos maldos šaknis:
kreiptis į Dievą „Tėve“. Tam
reikia drąsos!“ – sakė Pranciškus. Toks mūsų ryšys su
Dievu yra Jėzaus apreiškimas
ir dovana. Kreipinys „Tėve“
nėra formalus titulas, tačiau
Šventosios Dvasios mūsų širdyse žadinama malda. Popiežius pakvietė atkreipti dėmesį
į įvairias Evangelijų eilutes,
kuriose galime atpažinti skirtingus „Tėve mūsų“ maldos
pavidalus.
Pavyzdžiui, naktį Getsemanėje Jėzus meldžiasi tokiu

Apaštalo Pauliaus laiškuose nėra „Tėve mūsų“ maldos
teksto, tačiau galima pasakyti, kad ji kondensuota apaštalo paaiškinime, kad tai Dvasia
mūsų širdyse šaukia „Aba, Tėve!“ (žr. Rom 8, 15; Gal 4, 6).
Apžvelgus Naujojo Testamento visumą aiškiai matyti, jog krikščioniškos maldos
pradininkė yra būtent Šventoji
Dvasia ir to negalima pamiršti,
pažymėjo Pranciškus. Niekada
negalėtume melstis be Jos galios. Tai Ji meldžiasi mumyse,
padeda mums gerai melstis.
Galime prašyti Dvasios, kad
mus mokytų melstis, nes Ji žadina tikrą maldą mumyse, suteikia sugebėjimą melstis kaip
Dievo vaikai, kuriais tapome
krikštu. Tai yra krikščioniškos
maldos slėpinys: malone esame įtraukti į Švenčiausiosios
Trejybės meilės dialogą.
Jėzus taip meldėsi. Tačiau

Trečiadienio audiencija. „Aba, Tėve!“

vartojo ir žodžius, kurie yra
tolimi „Tėve mūsų“ maldai.
Galima paminėti psalmės žodžius, kuriuos Jėzus ištarė ant
kryžiaus: „Mano Dieve, mano
Dieve, kodėl mane apleidai?!“
Ar gali dangiškasis Tėvas apleisti savo Sūnų? Žinoma, kad
ne. Tačiau meilė mums, nusidėjėliams, mūsų nuodėmių prisiėmimas Jėzų atvedė iki Dievo apleidimo pojūčio. Tačiau ir
šiame skaudžiame šauksme išlieka „Mano Dieve, mano Dieve!“ Šiame „mano“ yra ryšio
su Tėvu branduolys, tikėjimo
ir maldos branduolys.
Atsispirdamas nuo šio branduolio krikščionis gali melstis
kiekvienoje situacijoje. Gali
kartoti visas Biblijos maldas,
ypač psalmes. Bet taip pat gali
melstis visais pavidalais, kurie
per tūkstančius metų išsiliejo
iš žmonių širdžių, visada prisimindamas brolius ir seseris,
ypač vargšus, kad nei vienas
iš jų neliktų be paguodos ir
meilės.
„Šios katechezės pabaigoje galime pakartoti šią Jėzaus
malda: „Aš šlovinu tave, Tėve,
dangaus ir žemės Viešpatie,
kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei
mažutėliams“ (Lk 10, 21).
Maldoje turime tapti mažais,
kad Šventoji Dvasia ateitų į
mus ir mus vestų“, – sakė popiežius Pranciškus.
VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
Įeina vokietis katalikų bažnyčion per pamaldas ir stovi,
klausosi. Kunigas, atsisukęs
nuo aukuro, pragieda:
– Dominus vobiscum.
Vokiečiui pasirodo, kad sako: „Dome bus vyskupu“,
nes jis turėjo sūnų Domę. Iš to
džiaugsmo vokietis sako:
– Še, tau kunige, už tą gerą
porą jaučių.
Kunigas atsisukęs vėl gieda:
– Oremus.
Vokietis išgirdęs vėl sako:
– Kas tau rūpi, ar ariamus
duosiu, ar ne, bet tik duosiu!
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„Via Baltica“ rekonstruojantys kelininkai
nekeis projekto

Lietuvos donoro plaučiai ir širdis
išgabenti į Vokietiją ir Kroatiją

Nepaisant degalinių savininkų nepasitenkinimo,
tarptautinės automagistralės „Via Baltica“ atkarpą nuo
Marijampolės iki sienos su Lenkija rekonstruojantys
kelininkai nekeis projekto ir neįrengs tiesioginių
nuovažų į šalia kelio esančias degalines.

Lietuvoje neradus tinkamų recipientų donoro
širdis ir plaučiai išgabenti į Kroatiją ir Vokietiją. To
paties donoro organai suteikė vilties pasveikti iš
viso penkiems žmonėms – trims Lietuvos, vienam
Kroatijos ir vienam Vokietijos gyventojui.
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Mes mylime savo miestą

Improvizacinis Poezijos pavasaris
Valda Bičkutė, Virginija KoBirštone
chanskytė ir Jokūbas Bareikis
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Šiemet 23-iasis Poezijos
pavasaris su išskirtine
programa, kurioje buvo
parodytas improvizacinis
poezijos spektaklis
„Pasikalbėk su manimi
eilėmis“, į Birštoną
užsuko gegužės 22 dienos
pavakare.

Kurhauzo salėje vos sutilpo
visi poezijos ir muzikos gerbėjai, kurie kas metai su nekantrumu laukia šios šventės.
Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė
priminė, kad tarptautinis kasmetinis poezijos festivalis „
Poezijos pavasaris“ Lietuvos
rašytojų sąjungos rengiamas
nuo 1965 metų, o Birštone
– nuo 1998 metų, tad šiemet
švenčiama jau 23-ioji poezijos
ir muzikos šventė. „Per daugelį metų išsiauginome šio renginio gerbėjus, kurie kiekvieną
pavasarį su nekantrumu laukia
šios poezijos šventės“, – sakė
A. Jaskūnienė.
Šis „Poezijos pavasaris“
buvo visiškai kitoks, negu buvome įpratę matyti ir klausyti.
Prieš auditoriją išėjo aktoriai
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bei poetas Mindaugas Valiukas. V. Bičkutė paminėjo, kad
jie patys nežino, kokį eilėraštį skaitys, ką pasakys, nes tai
bus visiška improvizacija ir
pokalbis eilėmis. O eilės, poezija kaip tik ir yra tikra jausmų kalba, kai išsakoma savo
būsena, svajonės, troškimai ir
kitokios pasąmonėje užslėptos
paslaptys, kurias ne visada galime pasakyti paprastais ir kasdieniškais žodžiais.
Improvizuotame poezijos
spektaklyje skambėjo įvairių
poetų eilės, gitaros ir fortepijono muzika, gyva daina.
Kaip sakė V. Bičkutė, galimybė improvizuoti spektaklį
ir kurti dramaturgiją iš eilėraščių „čia ir dabar“ išlaisvina nuo
temų ir autorių apribojimų, leidžia literatūrinį žodį paversti gyvu, spontanišku, dialogo
dalimi, reakcija. Tad, kaip ir
buvo žadėję aktoriai, nebuvo
išvengta nutylėjimų, pauzių ir
visko, kas darė jų improvizaciją žaisminga ir įdomia žiūrovams.
Tai, kad renginys patiko ir
palietė kiekvieno širdį, rodė
tai, jog baigiantis pasirodymui
žiūrovai aktoriams plojo atsistoję ir dėkojo už puikų drauge
praleistą laiką.

Birštono vaikų lopšeliodarželio „Vyturėlis“
„Skruzdėliukų“ grupės
ugdytiniai pakviesti
dalyvauti tarptautinio
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
pedagogų kūrybinės
veiklos projekte „Mes
mylime savo miestą“.

Projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos įstaigos, garsinančios
savo šalį ir miestą, supažindinančios ugdytinius su gimtojo miesto istorija. Projekto
organizatoriai – Klaipėdos
lopšelis-darželis „Pingvinukas“. Projektas pradėtas vykdyti 2019 m. kovo mėn. ir
planuojamas baigti 2019 m.
birželį. Projektas organizuojamas 4 etapais.
Pirmas etapas – „Miesto
herbo istorija“. Iš medžiagos
iškirpome Birštono miesto
simbolį banginį, virš kurio
galvos trykšta mineralinio
vandens srovė. Šį darbą išsiuntėme į Klaipėdos lopšelįdarželį „Pingvinukas“.
Antras etapas – sukūrėme iš
polistirolinės medžiagos taip
pat banginuką. Tai pasiūlė
patys vaikai. Juk toks banginukas plaukia upelyje netoli

„Tulpės“ sanatorijos.
Trečias etapas – miesto
simboliai. Kartu su vaikais
vaikštinėjome po miestą ir
ieškojome įžymių ir svarbių
mūsų miestui simbolių. Juos
fotografavome ir išsiuntėme
į Klaipėdą.
Ketvirtas etapas – vaikų
pasirodymas „Mes mylime
savo miestą“. Kai grįšime po
vasaros atostogų, skubėsime
atlikti paskutinę užduotį. Norime sugrįžti prie pirmo etapo
užduoties atlikimo.
Taip jau sutapo, kad Tarptautinės šeimos dienos išvakarėse gavome dovanų iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ ir Klaipėdos universiteto botanikos sodo dovaną. Tai kalninė pušis. Vaikai
labai apsidžiaugė šia dovana.
Kartu su darželio direktore suradome jai tinkamą pasodinti
vietą. Sodinimo akcijoje dalyvavo vaikučių tėčiai, mamos,
tetos, sesės, broliai. Pasodintą
pušelę palaistėme, vaikai apdėliojo akmenėliais ir sakė,
kad ši pušelė kvepia jūra....
Ačiū klaipėdiečiams už dovaną. Tikimės, kad ši pušelė
prigis ir džiugins mus visus.
,,Skruzdėliukų“ gupės mokytoja Dana Adamonienė 
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Prenumeruojamas

Europos diena Birštono
gimnazijoje – kasmet vis kitaip

Šiais metais gimnazijoje
minint Europos dieną buvo
organizuotas projektas
„Aš ir Europa“, kuriuo
siekiama mokiniams
priminti gegužės 9-osios
svarbą Lietuvos piliečiams,
Europos teikiamas
galimybes kuriant savo
ateitį.

Pertraukų metu mokiniai
turėjo galimybę atlikti įvairias
užduotis apie Europos Sąjungą: prisimindami valstybes
nares dėliojo dėlionę „Linksmai apie Europos Sąjungą“,
spalvino Europos gimtadienio
tortą ir papuošė jį vėliavėlėmis
tų valstybių, kurios kartu su
Lietuva 2004 m. įstojo į Europos Sąjungą. Mokiniai taip pat
kūrė instaliaciją „Mes – Europos piliečiai“, ant žvaigždučių
užrašę vardą ir klasę, jas klijavo į bendrą Europos Sąjungos vėliavą.
Atlikdami užduotį „Pažinkime ES vėliavas“, mokiniai
pagal pavyzdžius spalvino vėliavų trafaretus, kuriuos klijavo aplink Europos žemėlapį.
Vieniems reikėjo skaičiuoti

Europos dienos dalyvius ir apmąstyti, ką reiškia būti Europos piliečiu,kiti ieškojo kelio
iki Europos Parlamento balsadėžės ir diskutavo su mokytojomis apie artėjančius rinkimus į Europos Parlamentą.
Edukaciniai užsiėmimai pareikalavo iš mokinių kūrybiškumo, matematinių gebėjimų,
iškalbos ir bendradarbiavimo
įgūdžių.
Per trečią pamoką visas
būrys mokinių savo jėgas išbandė dalyvaudami respublikiniame konkurse „Europos
egzaminas“. Užduotys mokinių neišgąsdino. Patikrinus
atliktas užduotis paaiškėjo,
kad net trys mokiniai pasidalijo pirmąja vieta. Tai Mantas
Miliauskas (6b klasė), Gabija Meškauskaitė (IIb klasė) ir
Austėja Banytė (IIIb klasė).
Džiaugiamės mokinių įsitraukimu į netradicines veiklas ir tikime, kad jie bus tokie pat aktyvūs kurdami mūsų
ateitį Europos Sąjungoje.
Birštono gimnazijos istorijos mokytojos D. JonykaitėSnapaitienė ir A. Lasatienė
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Turkija yra pasiruošusi JAV sankcijoms dėl
rusiškų sistemų pirkimo

J. Kaczynskis sako, kad M. Le Pen partija yra
„susijusi su Maskva“

Turkija tvirtina neatsisakysianti savo prieštaringai
vertinamo sprendimo pirkti raketinės gynybos sistemų
S-400 iš Rusijos ir sako, kad jau ruošiasi bet kokioms
įmanomoms JAV sankcijoms. Įsigijusi S-400 šalis drauge
su rusais gamins zenitines raketų sistemas S-500.

Įtakingas lyderis pareiškė, kad kai kurių Europos Sąjungos
valstybių politinės grupės, įskaitant Marine Le Pen partiją
Prancūzijoje, yra „akivaizdžiai susijusios su Maskva ir
gauna jos paramą“. M. Le Pen vadovaujama partija,
paėmė milijonų eurų paskolą iš Rusijos banko.

Gyvenimas duotas kiekvienam...
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birštonietė Adelė
Bisikirskienė gegužės 13ąją šventė 90-ąjį savo
gimtadienį.

Kai nuslūgus šventiniam
šurmuliui apsilankiau pas šią
gražaus ir prasmingo jubiliejaus kaltininkę, teko gerokai nustebti, nes duris atidarė
linksma ir besišypsanti moteris, spinduliuojanti didžiule
energija ir meile gyvenimui.
Matyt, ne veltui sakoma, kad
„ gyvenimas duotas kiekvienam, o senatvė – tik išrinktiesiems“.

Liko beraštė
Adelė ne vietinė, ne birštonietė. Jos gimtinė yra Stakliškių krašte, Būdų kaime. Ten ir
prabėgo visas gyvenimas, tik
vėliau, kai liko našlė, jau nenorėjo gyventi vienai ir dirbti
visus vyriškus bei moteriškus
darbus. Tada, atsiradus galimybei, pardavė savo namelius ir įsigijo būstą Birštone. Ir
šiuo savo sprendimu, padarytu prieš 23 metus, labai džiaugiasi. Juk Birštonas kažkada ir
buvo jos svajonių vieta, kuriai
visgi buvo lemta išsipildyti...
Prisimindama vaikystės ir
jaunystės metus, Adelė šiek
tiek susigraudina. Sunkus buvo gyvenimas tais laikais. Tėvai turėjo apie 6 ha žemės,
porą karvių, arklį, paukščių.
Reikėjo iš kažko gyventi ir
pragyventi, juk augo keturi
vaikai – du broliai ir dvi seserys. Adelė buvo antras vaikas
šeimoje, sesė už ją buvo vyresnė trejais metais. Vienas brolis
žuvo būdamas 12 metų, o kitas mirė jau sulaukęs brandaus
amžiaus. Sesuo Damutė šiuo
metu gyvena Kaune.
Mokslo Adelei beveik neteko ragauti. „Per tuos ganymus
ir be mokslo likau. Gal du mėnesius palankiau pradžios mokyklą, bet mama nusprendė,
kad iš manęs nieko gero nebus, kad prastai sekasi, ir paliko karves ganyti. Ganiau savo
ir dar porą kaimynų karvučių.
Sunku būdavo vaikui anksti
keltis, šalta, miego nori... Pasitaikydavo ir įvairių šposų
bei nutikimų. Vieną kartą apsigobiau gūnele, prisiglaudžiau
prie medelio ir užmigau. Kar-

vės išsilakstė, piemenė ne tik
bart gavo...“, – dabar su šypsena kalba jubiliatė.
Ganyti ir dirbti įvairius darbus tais laikais vaikams ir paaugliams buvo įprasta. Kas kokį darbą pajėgė, tokį ir dirbo.
Adelė karves ganė gal iki 15
metų, o paskui ir kitokie darbeliai gulė ant mergaitės pečių.
Pasak pašnekovės, mama
gal vyresnę dukrą labiau
mylėjo, tai ir mokytis jai
teko daugiau, ir rašyti bei
skaityti išmoko. O štai jinai nemoka nei skaityti,
nei rašyti. „Tais laikais
vaikų niekas nelepino,“
– atsiduso ir nusišypsojo
A. Bisikirskienė.
Bet jaunystė visada turi daug savo pliusų. Buvo smagu vakaruškose,
smagu rengiamose kaimo gegužinėse mišiose bei įvairiose talkose.
Jaunystė – puikus laikas
ir turtingiems, ir vargingesniems.
Pasak jubiliatės, mama ir
sesuo gražiai audė, mokėjo išausti įvairius margulius, o štai
jinai – tik paprastus audeklus.
Gal labai ir nenorėjo, buvo gabesnė ir mieliau darė ne tokius
sudėtingus darbus, bet su meile
ir atsidavimu.

Gyvenimas nelepino,
bet ir neskriaudė
Sulaukusi 20 metų Adelė
šokiuose susipažino su savo
krašto vaikinu Juozu ir už jo
ištekėjo. Jauni žmonės nieko
neturėjo, tėvai ne kažin kuo galėjo paremti, tad teko patiems
dirbti kiek pajėgia. Jau tais
laikais kūrėsi kolūkiai, reikėjo
dirbi „už darbadienius“, už kuriuos irgi ne ką gaudavai. Adelė dirbo lauko darbus brigadoje, o vyras – prie statybų. Gal
todėl po truputėlį, pamažu ir
susirentė savo pirmus namus.
„Pirmas Kūčias jau valgėm
savo namuose“, – sako Adelė. Vėliau reikėjo erdvesnių
namų, nes augino tris dukras:
Danutę, Onutę ir Marytę. Dukros baigė mokslus, turi savo
šeimas, darbus, o ir gyvena
visai netoliese – dvi Garliavoje, viena Kaune. Tad reikalui
esant galima pasiskambinti
telefonu, pasikalbėti. Anūkų
užaugo penketas, o jau ir proanūkių pulkelis susidaro. Gerai, kai senelė ir prosenelė dar

guvi, linksma, moka su jaunimu bendrauti.
Pasakodama apie jaunystės metus moteris pamini, kad
seniau žmonės buvo geresni,
vieni kitiems daugiau padėdavo, talkindavo prie statybų ar
kitų darbų neprašomi. Tiesa,
iš pradžių ir maisto trūkdavo.
Patys kepė duoną iš prisirinktų grūdų varpų, grūdus sumalę girnomis. Iš miltų virdavo

ir tokią skystą sriubą. Dirbant
kolūkyje tekdavo ir šiek tiek
pasivogti bulvių, kad galėtų sočiau pamaitinti šeimyną. Pasak
Adelės, tais laikais pasivogti
(arba pasiimti) iš kolūkio nebuvo jokia gėda ar nuodėmė.
Juk visada buvo akcentuojama, kad tai visų kolūkiečių
bendras turtas.
„Vėliau gyvenimas kolūkyje pagerėjo. Neblogai uždirbdavom ir nebūdavo taip
sunku. Jau galėjom gyventi.
Tik vėl keitėsi laikai, išdraskė
kolūkius. Kolūkio pirmininkas mane gražiai pagerbė, kai
išėjau į pensiją, padovanojo
laikrodį, įteikė medalį už tai,
kad gerai dirbau, davė dar ir
premiją“, – džiaugėsi pasakodama Adelė.
Dabar Adelė gyvena viena,
pati puikiai susitvarko su buitimi, pasigamina valgyti, ligom
nesiskundžia ir valdžios bei
vaikų nekeikia, o džiaugiasi.

Gražiai sugyvena su
kaimynais
„Ko dar reikia norėti? Dirbti
nereikia, pensiją gaunu, vaikai
ir anūkai aplanko, kaimynai labai geri. Ir valdžia neužmiršta,
pasveikinti su jubiliejumi buvo
atėjusi ir Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė.
Aš pati dar ir į bažnyčią nueinu, vis meldžiuosi ir prašau

Dievo, kad neatimtų proto,
rankų ir kojų. Noriu, kad Dievulis ant šio svieto dar palaikytų“, – vėl šypsosi Adelė.
Paprastai tokio garbingo
amžiaus sulaukę žmonės jau
tikisi kitų pagalbos, jiems sunkiau atlikti buities darbus. O
štai Adelė dar ir savo gerąją
kaimynę Onutę Šabasevičienę ar jos dukrą Jūratę bei anūkę pasikviečia, kai užeina noras išsivirti cepelinų ar
iškepti kugelį. Kaimynės taip pat draugiškos
su Adele – kartu kavutę
geria, skanesniu ir rečiau gaminamu patiekalu pavaišina.
„Niekada su niekuo
nesipykau, gražiai su
žmonėmis sugyvenau.
Ir dabar su visais gražiuoju, gal todėl ir su
manim gerai elgiasi“,
– sako pašnekovė.
Adelė viskuo moka
džiaugtis ir daug šypsosi. Džiaugiasi, kad gražus oras, kad gali pati
nueiti iki parduotuvės,
apsipirkti ir dar pasivaikščioti
po Birštoną. Žiemą sudėtingiau, slidu, tai kartais į parduotuvę nueina kaimynės. Tiesa,
reikia paminėti, kad Adelė gyvena penktame aukšte ir visai
nesiskundžia, kad aukštai reikia lipti. Šitą atstumą įveikia,
sako, visai nesunkiai... O ir
ligomis nesiskundžia, rimtai
iki šiol nėra sirgusi, išskyrus
kojos lūžį.
Kartais kyla klausimas: kokio amžiaus būdamas žmogus
laikomas senu? Sunkus klausimas, tačiau yra ir atsakymų.
Senatvė būna biologinė, socialinė ir psichologinė. Taigi, jas
žmogus gali ir valdyti, ir neleisti sau pirma laiko pasenti.
Ir svarbiausia ne biologinė senatvė, ne metai, įrašyti asmens
dokumente, bet pati žmogaus
savijauta, jo noras gyventi ir
pažinti pasaulį, džiaugtis kiekviena diena.
Smagu, kai gražių metų sulaukęs žmogus viską žino apie
savo vaikus, domisi anūkų ir
proanūkių gyvenimu. O tai žino ne kiekvienas ir jaunesnio
amžiaus žmogus.
Susitikus su tokiais žmonėmis kaip Adelė Bisikirskienė
tampa šviesiau ir norisi, kad tokių optimistų, mylinčių gyvenimą ir žmones, būtų daugiau.
Gal todėl ir jų amžius ilgas, nes
jie čia dar reikalingi...

Šiaurietiškojo ėjimo diena
numatytas 6 km ir 11 km trasas, bet ir artimiau susipažinti
Birštone
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gegužės 18 d. Birštono
miesto stadione
šurmuliavo iš įvairių
Lietuvos vietų susirinkę
šiaurietiškojo ėjimo
mėgėjai.

Tokiu dideliu ir nuotaikingu
renginiu Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo asociacija pažymėjo Tarptautinę šiaurietiškojo
ėjimo dieną. Ši diena Birštone švenčiama jau antrą kartą.
Lietuvos šiaurietiškojo ėjimo
asociacijos vadovas Laimontas Rakauskas norėtų, kad ji
kurorte būtų tradicinė.
Pirmiausia šiaurietiškojo
ėjimo mėgėjai susirinkę į stadioną mankštinosi, tvarkė ir
derino lazdas, linksmai bendravo. Vėliau vyko geriausio
ir techniškiausio instruktoriaus rinkimai. Iš 6 rinkimuose
dalyvavusių instruktorių daugiausia balų surinko instruktorė Rasa Paulauskienė, kuri vėliau nuotaikingai, su muzika
vedė bendrą mankštą.
Iš viso į Birštoną atvyko per
150 šiaurietiškojo ėjimo mėgėjų, daugiausiai – iš šiaurietiškojo ėjimo klubo „8 žingsniai“, prie jų prisijungė ir daug
šiaurietiškojo ėjimo mėgėjų iš
kitų Lietuvos vietų.
Visi ėjikai (įvairaus amžiaus) vilkėjo žygiui tinkamais drabužiais, turėjo buteliukus vandens ir tryško puikia nuotaika – ne tik įveikti

su Birštono apylinkėmis.
Apsukę porą ratų stadione, žygeiviai patraukė link
Žvėrinčiaus miško, o vėliau
jų keliai išsiskyrė – vieni
žingsniavo kairiąja Nemuno
pakrante ir Vytauto Didžiojo
medžioklės laikus menančio
Žvėrinčiaus miško takais. Ilgoji 11 km trasa ėjo link dešiniojo Nemuno kranto, kur
buvo aplankyta 33 metrų
aukščio Škėvonių atodanga,
nuo kurios atsiveria įspūdingi
Nemuno ir jo slėnio vaizdai.
Praėjus Seklytėlę yra apžvalgos aikštelė, nuo kurios galima pasigėrėti viena iš didžiųjų Nemuno kilpų. Niekada čia
nebuvusiems tai tikrai nuostabus vaizdas. Be to, daugelį
besilankančiųjų Birštone ir jo
apylinkėse visada užburia ne
tik unikalus kraštovaizdis, bet
ir čia tvyranti gera aura.
Šiaurietiškojo ėjimo entuziastai ne tik įveikė numatytas
trasas, bet ir artimiau susipažino su Birštono krašto kultūros
paveldo paminklais –aplankė
Birštono sakralinį muziejų,
Nemajūnų Šv. apaštalų Petro
ir Pauliaus bažnyčią..
Belieka apgailestauti, kad
šioje šventėje nedalyvavo nė
vienas birštonietis... Nors atrodo, kad ši sporto šaka Birštone gana populiari, kai kas
vaikšto ir džiaugiasi. Matyt,
reikia ir mūsų kurorte kurti šiaurietiškojo ėjimo klubą,
kad galėtume prisijungti prie
atvažiavusių svečių, kurie tokią šventę švenčia Birštone.
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Nuteisti devyni iš neteisėto finansinės
piramidės modelio besipelnę asmenys

Aptiko nelegaliai laikomus šernus
Rietavo ir Mažeikių rajonuose du asmenys aptvaruose
nelegaliai laikė šernus – gyventojams bus skirtos
nuobaudos. Neteisėtai įrengtuose aptvaruose buvo
laikomi suaugę šernai ir šiemet atvestos šerniukų vados:
Rietavo savivaldybėje – vieną suaugusį šerną, o Mažeikių
rajone – net 21 gyvūną, iš jų – šešis suaugusius šernus.

Vilniaus apygardos teismas nuteisė devynis iš neteisėto
finansinio piramidės modelio besipelniusius asmenis.
2011 metais Lietuvoje pradėjo veikti grupė asmenų, kuri
pagal Rusijos piliečio finansinės piramidės modelį „MMM2011“ nusikalstamu būdu įgijo turto už 114 tūkst. eurų.

Birštoniečiai jungėsi prie akcijos „Lietuva skaito“
Biblioteka kasmet kviečia
jungtis ir dalyvauti
akcijoje „Lietuva skaito“.

Šeimų sporto šventėje nugalėjo Rasiukevičių
tik šimtosiomis dalimis.
vo rankos miklumą išbandyti
šeima
Šeimos buvo apdovanotos panoro 25 dalyviai. Geriausiai
Sekmadienį, gegužės
12-ąją, Birštono vasaros
estradoje vyko tradicinės
Šeimų sporto varžybos.

Šioje šeimų sporto šventėje dalyvavo ne tik šeimos, bet
ir pavieniai asmenys, panorę
praleisti laiką gamtoje. Sporto
varžybų programoje buvo šeimų estafetė, pasagos ir žiedų
mėtymo varžybos.
Šeimų estafetėje dalyvavo
4 šeimos, iš kurių geriausiai
pasirodė ir laimėjo vyriška
Rasiukevičių šeima: tėtis Rimvydas, sūnūs Jonas ir Adomas
(0.14,44). Antrą vietą iškovojo
Petrauskų šeima (Edita, Saulius ir Rugilė), trečią – Umbražiūnų šeima (Edita, Marius ir
Eglė), o ketvirtoji atiteko Vaitkevičių šeimai (Vytautas, Auris ir Vaida). Reikia paminėti,
kad visų šeimų rezultatai buvo
puikūs ir vieni nuo kitų skyrėsi

medaliais ir rėmėjų prizais.
Nugalėtojų Rasiukevičių šeima apdovanota pagrindiniu
šeimoms įsteigtu UAB ,,Sušinė“‘ prizu – sušių P1 rinkiniu.
Pasagos mėtymo varžybose, tiek moterų, tiek vyrų grupėse, dalyvavo po 10 dalyvių.
Tarp moterų pirmąją vietą
laimėjo Irma Bagdanavičienė, surinkusi 43 taškus, antrą
vietą iškovojo Zita Šveinauskienė (34 taškai), trečioji prizinė vieta atiteko Gretai Gedminaitei.
Vyrų grupėje nugalėtoju
tapo Robertas Travkinas, į
savo sąskaitą įsirašęs net 47
taškus, antras šioje rungtyje
buvo Adomas Rasiukevičius
(41 taškas) ir trečias – Arvydas
Šveinauskas (34 taškai).
Žiedų mėtymas sutraukė
daugiausiai dalyvių, mat sa-

sekėsi Aldonai Mikalauskienei, kuri pelnė net 85 taškus.
Antroje vietoje likusi Raminta Bielienė surinko 70 taškų, o
Evaldas Dulskis – 65 taškus.
Varžybų dalyviai buvo vaišinami grikių koše ir mineraliniu vandeniu.
Kaip ir kiekvienais metais, šias varžybas organizavo Birštono sporto centras ir
Birštono sveikos gyvensenos
klubas ,,Šilagėlė“.
„Esame labai dėkingi rėmėjams UAB ,,Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“ už
suteiktą mineralinį vandenį
varžybų dalyviams, už prizą
šeimoms – UAB ,,Sušinė“, o
už pagalbą teisėjaujant – Birštono sporto centrui“, – sakė
Birštono sveikos gyvensenos
klubo ,,Šilagėlė“ prezidentas
Vytautas Gedminas.
NG, nuotraukos S. Smailio

Metimų taurės varžybos Birštono stadione

Gegužės 11 dieną,
šeštadienį, jau ketvirtą
kartą vyko Birštono
lengvosios atletikos metimų
taurės varžybos.

Metimų taurės varžybose
dalyvavo stipriausi Lietuvos
disko, ieties metikai ir rutulio
stūmikai.
Nuo pat ryto dangus buvo
apsiniaukęs ir nelabai palankus
tokioms varžybos, tačiau sportininkų rezultatai, nepaisant ir
dulkiančio smulkaus lietučio,
buvo geri.
Tarp moterų rutulio stūmiREKLAMA

mo rungtyje nugalėtoja tapo
Laura Gedminaitė iš Vilniaus,
rutulį nustūmusi 15,60 m. Vyrų grupėje lyderiu tapo Paulius
Gelažius irgi iš Vilniaus, rutulį
nustūmęs 18,23 m.
Disko rungtyje moterų grupėje nugalėjo Agnė Jonkutė (Vilnius), diską nusviedusi
46,54 m , o tarp vyrų – vilnietis
Domantas Poška, kurio rezultatas buvo 56,99 m. Ietį toliausiai
numetė sezono lyderis vilnietis
Edis Matusevičius (77,40 m)
ir kaunietė Indrė Jakubaitytė
(51,59 m).

Malonu, kad ir Birštono atstovė Rūta Smailienė rutulio
stūmimo rungtyje buvo ketvirta, jos rezultatas – 13,67 m.
Varžybų metu buvo įvykdyta sporto meistro normatyvų,
pasiekta asmeninių rekordų.
Sportininkai buvo apdovanoti
medaliais, „Eglės sanatorijos“,
„Royal SPA Residence“ dovanų kuponais bei UAB „Somlita“ piniginiais prizais. Sportininkai dalyvavo ne tik varžybose, bet ir susipažino su Birštono
kurortu, čia teikiamomis paslaugomis. Birštono SC inf. 

Tai – visuomeninis renginys, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai,
gegužės 7-ajai, kuris tęsiasi
keletą dienų prieš ir po minėtinos datos. Šią dieną akcijos
rengėjai skatina lietuvius ir
lietuviškai kalbančius pasaulio piliečius imti į rankas lietuvišką knygą ir skaityti kartu. Šiemet akcijos laikotarpis
Birštono viešajai bibliotekos
ir jos padalinių skaitytojams
dovanojo visą glėbį gražių susitikimų su rašytojais ir skaitymų popiečių.
Gegužės 6 dieną pakvietėme į susitikimą su įvairių
straipsnių ir knygų autoriumi, lektoriumi, konsultantu,
visuomenės veikėju, etiketo
specialistu, internetinio portalo elegancija.eu įkūrėju ir
žmogumi, turinčiu tvirtą nuomonę bet kuriuo klausimu bei
galinčiu ją pagrįsti, Giedriumi
Drukteiniu.
Susitikimo metu kalbėta
visuomenei aktualiais klausimais: apie televiziją, kultūrą joje, žydišką pedagoginę doktriną, politiką. Susitikimo metu netrūko išminčių
citatų ir sentencijų, samprotavimų apie laimę ir gyvenimo džiaugsmą, šiuolaikinės
visuomenės vertybių kaitą
ir svarbiausia – apie knygas.
Svečias prisipažino, kad šiuolaikinė lietuvių literatūra jam
neimponuoja, jam artimesni
praėjusio šimtmečio autoriai,
jo jaunystės knygos: J. Avyžius, V. Petkevičius, J. Baltušis bei rusų klasika. Grožinėje literatūroje jis tikisi, kad
bus atskleistas lietuvių kalbos
grožis, kaip žodžių tvarka turi
įtakos minčių tėkmei.
Giedrius Drukteinis prisipažino, kad yra linkęs skaityti
popierines knygas, o ne elektronines, nes taip yra praktiškiau: „nedingsta“ perskaityti
puslapiai, nereikia turėti elektros įkrauti skaityklės, nėra
programinių trikdžių, žymiai
lengviau kontroliuoti skaitymo procesą, nes nereikia laukti, kol bus užkrautas kitas pus-

lapis. Taipogi autorius sake
nekelsiąs savo knygų į elektroinę erdvę ar tinklaraščius,
nes popierinės knygos vis
dar turi didesnę žinios nešėjos
funkciją, nei internetas. Jos vis
dar yra didelis autoritetas.
Gegužės 7-ąją prisidėjome
prie skaitymo rekordo siekimo. Skaitymai organizuoti ir
viešojoje bibliotekoje Birštone, ir padaliniuose. Nemajūnų
padalinyje skaitymuose dalyvavo net katinas! Suaugusieji
ir vaikai skaitė poeziją. Vyresnieji lankytojai džiaugėsi atradę, kad yra puikių šiuolaikinių
poetų, pasidalino savo mėgiamais. Skambėjo H. Radausko, I. Butkutės, L. Degėsio,
S. Gedos, M. Martinaičio, E.

laikiniams autoriams: Dainai
Opolskaitei, Laurai Varslauskaitei, Kotrynai Zylei, V. V.
Landsbergiui, Rebekai Unai,
Unai Kaunaitei, Renatai Šerelytei ir kt. Ilona Ežerinytė
teigė, kad jaunuoliams ir vaikams skaitymas yra būtinas,
nes taip jie mokosi pažinti
save. Dėl šios priežasties taip
svarbu, kad vaikai skaitytų ir
šiuolaikinę literatūrą. Juk keičiasi kartos, o su jomis ir aktualijos, vaikams jos turi būti
atpažįstamos, kad jie galėtų
susitapatinti su herojais.
Vaikai domėjosi, kuri autorės knyga myliausia, kiek
laiko rašo, kada pradėjo rašyti ir kt. Susitikimo metu
vaikai programėlėje klausė-

Daciūtės ir kitų autorių eilės.
Jaunieji lanktojai skaitė ir aptarė Petro Palilionio „Kelionė į autorių šalį“ bei Kęstučio
Kasparavičiaus ,,Povandeninė
istorija“.
Gegužės 8-ąją jaunieji mūsų skaitytojai susitiko su mylima autore Ilona Ežerinyte.
Vaikai susitikimo labai laukė,
turėjo daug klausimų. Autorė aktyviai domėjosi vaikais,
klausė, kokius šiuolaikinius
autorius jie skaito ir neišgirdusi daug pavardžių, apgailestavo, kad mokyklų programos
pernelyg užgriozdintos literatūros istorija ir vaikams nebelieka laiko šauniems šiuo-

si paslaptingosios muzikinės
iliustracijos, kurios natų knygos „Skiriama Rivai“ herojai
ieškojo.
Susitikimas užsitęsė, nes
vaikai vis nenorėjo „paleisti“
rašytojos. Užsimezgė ryšys,
nes ji nepaprastai moka bendrauti su vaikais, juos sudominti. Deklamavo eilėraščius,
kurių nuotrupas vaikai dar po
renginio kartojo. Ilona Ežerinytė – tikra vaikų žingeidumo kibirkštis! Jei Jūsų vaikai
ar anūkai nemėgsta skaityti,
ieškokite susitikimo vietos su
šia autore – uždegs.
Birštono viešosios bibliotekos informacija
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Centrinės Afrikos Respublikoje brutaliai
nužudyta vienuolė ispanė

Pietų Korėjoje į laukinę gamtą sugrąžinti
prieš 40 metų ten išnykę paukščiai

Centrinės Afrikos Respublikoje (CAR) brutaliai nužudyta
77 m. ispanė misionierė, mokiusi vietos mergaites
siuvimo. Užpuolikai naktį įsiveržė į jos kambarį, nusivedė
į mergaičių centrą ir nukirsdino Šis nužudymas gali būti
susijęs su žmonių organų kontrabanda.

Pietų Korėjos pareigūnai į laukinę gamtą sugrąžino retos
rūšies paukščių, kurie prieš keturis dešimtmečius visame
pusiasalyje išnyko. Pradėjus veisimo nelaisvėje programą
Pietų Korėja nelaisvėje laikomą populiaciją padidino iki
363 paukščių. 40 iš jų buvo atrinkti ir paleisti į pusiasalį.
g. 16) 8:00 – Ryto JOGA su Justinu
(„Vytauto mineral SPA“ vasaros terasoje, Karalienės Barboros al. 2)

Birštono laiškininkas važinės
elektriniu dviračiu
Gegužės 28 d. į 15 Lietuvos
miestelių gatves su
elektriniais Lietuvos pašto
dviračiais išvažiuos 37
laiškininkai, birželio 4 d.
– dar 61.

Ta proga laiškininkai išklausė Lietuvos policijos ir
Lietuvos pašto atstovų vedamus specialius dviračio eksploatacijos ir saugaus eismo
kursus. Tai antras laiškininkams numatytų 210 elektrinių
dviračių projekto etapas. Birštono gatvėmis nuo gegužės 28
d. elektriniu dviračiu važinės
1 laiškininkas.
Pirmojo bandomojo važiavimo metu įvairiuose Lietuvos miestuose į gatves išva-

žiavo 15 dviračių: 10 iš jų buvo pačių laiškininkų, 5 – bendrovės. Dviračius mynė laiškininkai, jų važiavimo spartą
ir maršrutą fiksavo specialiai
įdiegta įranga (GPS), buvo
matuota judėjimo ir gyventojų
aptarnavimo sparta, vėliau šie
duomenys palyginti su pėsčiųjų laiškininkų darbo laiku.
Šis laiškininkų bandomasis
„dviračių žygis“ parodė, kad
dalis miestelių ir kaimų regioninių kelių yra sunkiai įveikiami ir reikalauja nemažai
pastangų net važiuojant be
kasdienio laiškininkų krovinio, todėl elektrinė transporto
priemonė kasdienį maršrutą
gerokai palengvins. 
cinė treniruotė su diržais. Vieta:
Eglės sanatorija

ARTIMIAUSI RENGINIAI
BIRŠTONE
Gegužės 25 d. 18:00 val. Degustacinė vakarienė „Vytautas mineral
SPA“ restorane „Moon“. Vieta:
Vytautas Mineral SPA
Gegužės 25 d. 10:00 val. Disko
metimo varžybos Romo Ubarto
taurei laimėti. Vieta: Birštono
sporto centras
Gegužės 25 d. 11:00 val. Dvejetų
teniso turnyras „Birštono taurė“.
Vieta: Birštono sporto centras
Gegužės 25 d. 13:00 val. Psichologinės edukacijos grupė „Vertinti ar nevertinti?”. Vieta: Eglės
sanatorija

Gegužės 27 d. 16:00 val. Kineziterapija nėščiosioms. Vieta: Eglės
sanatorija
Gegužės 27 d. 17:00 val. Veiksminga ir efektyvi treniruotė vandenyje.
Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 27 d. 17:00 val. Sportinis
renginys. Draugiškos šachmatų
varžybos. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 28 d. 14:00 val. Šiaurietiškas ėjimas kartu su treneriu. Vieta:
Eglės sanatorija
Gegužės 28 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija

Gegužės 25 d. 15:00 val. Spektaklis
vaikams „Šuniškos istorijos“. Vieta:
Eglės sanatorija

Gegužės 29 d. 17:00 val. TRX funkcinė treniruotė su diržais. Vieta:
Eglės sanatorija

Gegužės 25 d. 12:00 val. Birštonas
ošia. Vieta: Eglės sanatorija

Gegužės 29 d. 16:00 val. Kineziterapija nėščiosioms. Vieta: Eglės
sanatorija

Gegužės 26 d. 19:00 val. Rytai
sutinka Vakarus. Vieta: Birštono
kurhauzas
Gegužės 26 d. 20:00 val. Kino filmų
vakaras. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 27 d. 15:00 val. Biblioterapija / Psichologė Jurgita Černiauskienė. Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 27 d. 17:00 val. TRX funk-

Gegužės 29 d. 17:30 val. Zumbos
treniruotė su Sonata Visockiene.
Vieta: Eglės sanatorija
Gegužės 29 d. 19:00 val. Izraelio
kino seansai Birštone. Vieta: Birštono kultūros centras
Gegužės 30 d. 17:00 val. „Gymstick
treniruotė“. Vieta: Eglės sanatorija

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

Birštono kurorto
šventė „Būk Birštone!“
programa (bus papildyta)
Birželio 6 d. (ketvirtadienis)
17:00 – Parodos „Lietuvos spaudos
fotografija 2019“ atidarymas (Kultūros centre, Jaunimo g. 4)
17:30 – XXVII Lietuvos karšto oro
balionų čempionato atidarymas
(Kultūros centre, Jaunimo g. 4)
19:00 – Karšto oro balionų skrydžiai (iš įvairių miesto vietų)
Birželio 7 d. (penktadienis)
6:30 – Karšto oro balionų skrydžiai
(iš įvairių miesto vietų)
15:00–17:00 – Vaikų futbolo turnyras (Miesto stadione, B. Sruogos
g. 18)
18:30 – Šventinės birštoniečių ir
svečių eitynės (nuo sanatorijos
„Versmė“, B. Sruogos g. 9, link Savivaldybės aikštės, Jaunimo g. 2)
19:00 – Kurorto šventės „Būk
Birštone!“ šventinis atidarymas.
Programoje: • Valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas“ ir solisto
Rafailo Karpio koncertas. Renginio
vedėjas Gintaras Mikalauskas
(Savivaldybės aikštėje, Jaunimo g.
2) • Karšto oro balionų skrydžiai (iš
įvairių miesto vietų)
20:30 – „Laisvalaikio terapijos“
šaudymo varžybos (Centriniame
miesto parke, prie riedučių aikštelės)
21:30 – JURGOS su grupe muzikinis
projektas „Ten, kur tu – geriausios
dainos“ (Savivaldybės aikštėje,
Jaunimo g. 2)
22:00 – Kino filmų vakaras po
atviru dangumi (Miesto stadione,
B. Sruogos g. 18)
22:00 – Orientacinis žaidimas
„Apšviestas Birštonas“ (registracija
el. paštu pramogos@ciulbaulba.lt,
startas nuo Turizmo informacijos
centro, B. Sruogos g. 4)
Birželio 8 d. (šeštadienis)
6:30 – Karšto oro balionų skrydžiai
(iš įvairių miesto vietų)
8:00 – Sveikatinimo mankšta
„Bundam“ (Kneipo sode, Birutės

LEIDĖJAS:

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

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

aikštės skvere, Jaunimo g. 2)

8:30 – Rytinė mankšta su treneriu
(Miesto stadione, B. Sruogos g.
18)

14:00–16:00 – Taškinio masažo ir
rankų puoselėjimo procedūros;
mineralinio vandens kokteiliai
(„Vytautas mineral SPA“, Karalienės
Barboros al. 2)

9:00 – Teniso mėgėjų vasaros
sezono atidarymo turnyras „TenisoNamai.lt“ dvejetų taurei laimėti
(Teniso kortai, Kęstučio g. 14)

15:00 – Parkūro parko atidarymas
bei Lietuvos parkūro meistrų pasirodymas (Centriniame miesto
parke)

10:00 – Muzikinis kurorto žadinimas

15:30 – Susigiminiavusių miestų partnerių muzikos kolektyvų
koncertas (Savivaldybės aikštėje,
Jaunimo g. 2). Dalyvauja: ansamblis „Aipara“ (Azerbaidžanas) ir
liaudiškos muzikos kapela „Joldija“
(Nida)

10:00 – Amatų ir tautodailės dirbinių mugė (Kęstučio g.)
10:00–17:00 – Tarptautinis vaikų
futbolo turnyras Birštono taurei
laimėti (Miesto stadione, B. Sruogos g. 18)
10:30–19:00 Lietuvos vandens
motociklų čempionato Birštono
taurės etapas (Nemune prie vasaros estrados)
11:00 – TRX mankšta lauke (prie
„Vytautas mineral SPA“, Karalienės
Barboros al. 2)
11:00 – Kalanetikos mankšta (prie
„Eglės sanatorijos“ „B“ korpuso,
Algirdo g. 22)
11:00–13:00 – Šeimų krepšinio
turnyras 3x3 (Stadiono krepšinio
aikštelėje, B. Sruogos g. 18)
11:00 – Pramogos šeimoms: •
Kūrybinės dirbtuvės „Kas gyvena
Nemune?“ su dailininke S. Gyliene (prie Viešosios bibliotekos, S.
Dariaus ir S. Girėno g. 12) • Meno
mokyklos kūrybinės dirbtuvės
„Zoologijos sodas“ (Centriniame
miesto parke) • „Čiulba ulba“
pramogos ir „DIP DAP“ balansinių
dviratukų lenktynės (J. Basanavičiaus aikštėje )
12:00–20:00 – Jaunimo erdvės
pramogos ir varžybos (Centriniame miesto parke, prie riedlenčių
aikštelės)
13:00 – Kūrybinės „Pop–up“ knygos apie Birštoną su dailininkėmis
A. Kiudulaite ir E. Selena (Prancūzija) (prie Viešosios bibliotekos, S.
Dariaus ir S. Girėno g. 12)
13:00 – Muzikinis kokteilis su KTU
pučiamųjų grupe „The Brass Bees“
(Kneipo sode, Birutės g. 16)

16:00 – Meninių fotografijų, skirtų
Birštono bažnyčios 110 metų
sukakčiai, parodos atidarymas
ir Juozo Tumo-Vaižganto metų
paminėjimui – kūrinio „Pilkojo
gyvenimo diementai“ pristatymas.
Dalyvauja rašytojas A. Pakėnas ir
aktorė O. Dautartaitė (Sakraliniame muziejuje, Birutės g. 10)
17:00 – Festivalis „Operetė Kauno
pilyje“ pristato koncertą „Operetės
karalių Imrės Kalmano ir Franco
Leharo perlai“. Bilieto kaina 5 Eur
(Kultūros centre, Jaunimo g. 4)
18:00 – LFF III lygos futbolo pirmenybių rungtynės FK „PrienaiBirštonas“ – FK „Alytus“ (Miesto
stadione, B. Sruogos g. 18)
19:00 – Sakralinės muzikos vakaras
su giedotojų grupe „De profundis“
(Kurorto bažnyčioje, Birutės g. 14)
19:00 – Vandens motociklų dalyvių
ir jachtų paradas (Nemune); karšto
oro balionų skrydžiai (iš įvairių
miesto vietų)
19:30 – Šventinė fiesta (Vasaros
estradoje, prie Nemuno). Programoje: • Kauno bigbendas ir
Povilas Meškėla, • Muzikinis projektas „Back To The Roots“ su Baiba
Skurstene • Grupė „Biplan“
21:00 – Muzikos ir šokio koncertas
„Tango Argentino“. Bilietų kainos:
10 ir 12 Eur (Kurhauze, B. Sruogos
g. 2)
23:30 – Naktinio krepšinio turnyras

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

23:30 – Karšto oro balionų šou
ir šventinis fejerverkas (Vasaros
estradoje, prie Nemuno)
Birželio 9 d. (sekmadienis)
6:30 – Karšto oro balionų skrydžiai
(iš įvairių miesto vietų)
9:30 – Merės šventiniai pusryčiai su
bendruomene. Dalyvauja: VU Kauno fakulteto folklorinis ansamblis
„Uosinta“ (Savivaldybės aikštėje,
Jaunimo g. 2)
10:00–15:00 – Tarptautinis vaikų
futbolo turnyras Birštono taurei
laimėti (Miesto stadione, B. Sruogos g. 18)
11:00 – Rytas su GONGŲ garsais
(prie „Eglės sanatorijos“, Algirdo
g. 22)
11:00–17:00 – Petankės dvejetų
turnyras Birštono taurei laimėti
(Vytauto parke, petankės aikštyne)
11:00–15:00 – Lietuvos vandens
motociklų čempionato Birštono
taurės etapas (Vasaros estradoje
prie Nemune)
11:00–18:00 – „Laisvalaikio terapija“ pramogos visai šeimai
(Centriniame miesto parke)
11:00 – Sakralinės muzikos koncertas. Dalyvauja solistai: L. Mikalauskas ir E. Bavikinas (kurorto
bažnyčioje, Birutės g. 14)
12:00 – Šv. Antano Paduviečio
bažnyčios tituliniai atlaidai (Birutės
g. 14)
13:00 – „Birštono piknikas“, skirtas
Pasaulio lietuvių metams (Vytauto
parke). Programoje: • Diskusijų
festivalio „Būtent“ ir „City Alumni
Birštonas“ diskusija „Birštonas
– (ne) madingas kurortas?“ • „Globalių birštoniečių piknikas“, pramogos šeimoms, vaikams. Projekto
„Globalus Birštonas“ pristatymas,
„Garbės ambasadoriaus“ vardo
įteikimo ceremonija • Atlikėjo, muzikos ir tekstų autoriaus Kazimiero
Likšos akustinis koncertas

BIRŠTONIEČIO
ALFONSO GABRILEVIČIAUS

14:00 – Menininkės Ilonos June-Junevičienės parodos „Iki pasimatymo, Žeme“ atidarymas (Kurhauzo
galerijoje, B. Sruogos g. 2)
14:00 – Koncertas ir pramogos
vaikams: • Ansamblio „Jonis“ koncertas (Savivaldybės aikštėje, Jaunimo g. 2) • „Linksmojo lagamino“
pramogos vaikams (Savivaldybės

3x3 (Centriniame parke, prie riedučių aikštelės)

TAPYBOS DARBŲ

PARODA
PARODA VEIKS IKI 2019 M. BIRŽELIO 5 D.
BIRŠTONO MUZIEJUJE
(Vytauto g.9)
Birštono muziejus (Vytauto g. 9, LT-59211 Birštonas
Tel. / faks. (8 319) 65 605; el. p. muziejus@birstonas.lt)

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752

redakcija@naujasisgelupis.lt

Muziejus lankomas: II–V nuo 10 iki 18 val.,
VI – nuo 11 iki 17 val., VII – nuo 11 iki 16 val.
Muziejaus lankymas yra nemokamas.

ISSN 2538-9076
Laikraščio priedas „Prie Vytauto kalno“ leidžiamas nuo 2017 sausio 1 d..
Priedas leidžiamas šeštadieniais kartu su laikraščiu „Naujasis Gėlupis
nemokamai arba prenumeruojamas atskirai.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija “Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 07:00
Mokytojas Keisas stovyklauja
08:30 Karinės paslaptys 09:00
Labas rytas, Lietuva 09:30 Žinios. Orai 12:00 Liūtų kelionė
12:55 Europos tyrai 13:50
Džesika Flečer 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija “Keno
Loto” 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Keliai.
Mašinos. Žmonės 18:30 Vakaras su Edita 19:30 Stilius 20:25
Loterijos “Keno Loto” ir “Jėga”
20:30 Panorama 20:52 Sportas.
Orai 21:00 Dvi kartos 23:00 Didžioji pagunda 00:35 Keliai. Mašinos. Žmonės 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Gyvenimas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą
pačią dieną 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas “Kas
ir kodėl?” 03:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite 04:00 LRT
radijo žinios 04:05 Nacionalinė
paieškų tarnyba 05:00 LRT radijo žinios 05:10 Ponių rojus
06:15 Tomo ir Džerio šou (8)
06:40 Įspūdingasis Žmogusvoras (5) 07:05 “Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
(8) 07:35 Kung Fu Panda (13)
08:05 Kiaulė, Ožka, Bananas ir
Svirplys (21) 08:30 KINO PUSRYČIAI Kumba 10:10 Trys nindzės. Pusdienis pramogų parke
12:05 Laisvės troškimas 14:15
Riterio žvaigždė 17:00 Gyvūnų
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 SUPERKINAS Monstrų
viešbutis 2 21:15 Pasodinsiu
savo EKS 23:40 Pasimatymo
filmas 01:10 Sąjungininkai

TV3

05:30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26/26s. 06:15
Televitrina 3 06:30 Ilgo plauko
istorija 1/8s. 07:00 Keršytojų
komanda 1/28s. 07:30 Aladinas 1/166s. 08:00 Ilgo plauko
istorija 1/9s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/149s. 09:00
Virtuvės istorijos 9/21s. 09:30
Skaniai ir paprastai 2/4s. 10:00
Svajonių ūkis 5/38s. 10:30 Būk
sveikas! 1/17s. 11:00 Noriu šio
darbo! 1/6s. 12:00 Robinzono Kruzo sala 13:50 Draugės
- priešės 15:40 Havajai 5.0
5/523s. 16:45 Ekstrasensų mūšis 19/7s. 18:30 TV3 žinios 145
19:17 TV3 sportas 1 19:22 TV3
orai 145 19:25 Eurojackpot 21
19:30 Turtuolis vargšas 1/14s.
21:00 Pabėgimas iš Šoušenko
00:00 Atkirtis 02:00 Daktaras
Streindžas 04:00 Havajai 5.0
5/523s. 04:50 Virtuvė 5/20s.
05:20 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26/27s.
06:05 Vaikai šėlsta (37,38,39)
07:30 Džiunglių princesė Šina
(7) 08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto
kėlimo čempionatas 10:00 Vaikai šėlsta (10) 10:30 Iš visų jėgų
(2) 11:00 Būk ekstremalas (28)
11:30 Atranka. Išlieka stipriausi
(7) 12:30 Džinas Italijos pakrantėje (6,7) 13:30 Ekstrasensų

mūšis (6) 15:55 Kas žudikas?
(7) 17:00 Betsafe–LKL. numatomos pusfinalio rungtynės
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:45 MANO HEROJUS Išbandymų diena 00:10 AŠTRUS KINAS Rūkas 02:10 F. T. Budrioji
akis (11)
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“ (2/2) 07:55 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Filomena Grincevičiūtė“ 08:30 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Jadvyga Juškytė-Širšė“ 09:00
Skinsiu raudoną rožę 09:30
Vantos lapas 10:00 „Neprijaukinti. Aliaska“ 10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00 „Inspektorius
Luisas. Gailestingumas“ (3/2)
13:00 „Detektyvas Linlis“ (10)
15:10 „Pasislėpusi Palanga.
Ginčai dėl Palangos“ 16:00 Žinios 16:18 Orai 16:20 Čempionai 16:50 „Visa tiesa apie kalorijas“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Miražas“ 20:00 Žinios
20:23 Žinios 20:25 „Šelesto bylos“ (13; 14) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ (14
tęs.) 23:05 „Deimantų medžiotojai“ (7; 8) 01:00 „Širdies
plakimas“ (14) 02:00 „Detektyvas Linlis“ (11) 03:30 „Kelrodė
žvaigždė“ (41; 42) 05:00 „Mentų
karai. Odesa“ (1/8) 05:50 „Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo kelias 10/2s. 07:30 Gyvūnų klanai 1/6s. 08:30 Sandėlių
karai 3/15s. 09:00 Nuo amato
iki verslo 5/1s. 09:30 Statybų
gidas 5/38s. 10:00 Keliauk išmaniai 1/9s. 10:30 Autopilotas
2/21s. 11:00 Lietuvos mokyklų
žaidynės 3/34s. 11:30 Sandėlių karai 3/16s. 12:00 Beveik
neįmanoma misija 1/4s. 13:00
Atgal į gamtą 1/1s. 14:00 Išlikimas 28/2809s. 15:00 Ledo kelias 10/3s. 16:00 Iš peties 6/6s.
17:00 Sandėlių karai 3/17,18s.
18:00 Taikinys 1/6s. 19:00 Pragaro kelias 3/13s. 20:00 Transporteris 2/206s. 21:00 Žinios
145 21:50 Orai 145 22:00 Apsimeskime farais 00:10 Įstatymus gerbiantis pilietis 02:05
Antrininkas
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Duokim garo!
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė 08:30 ARTS21 09:00
Aš – laidos vedėjas 10:00 Į
sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00
Pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo
sriuba 12:00 Šarlis Guno. Opera „Faustas“ 15:00 Auto Moto
15:15 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 15:45 Euromaxx 16:15
Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė
transliacija 18:45 Daiktų istorijos 19:30 Stambiu planu 20:15
Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Pusfinalis. Tiesioginė
transliacija 22:45 Vladimiro
Prudnikovo jubiliejinis koncertas. 00:00 Didžioji afera 01:50
LRT OPUS ORE. Grupė „Candee Train“.” 02:50 LRT OPUS
ORE. Grupė „Kiti Kambariai“.”
03:45 LRT OPUS ORE. Grupė
„Kabloonak“.” 04:45 LRT OPUS
ORE. Grupė „Driezahs“.”

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys 07:30
Klausimėlis 08:00 Gyventi kaime
gera 08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite 09:00 Brolių Grimų
pasakos 10:00 Gustavo enciklopedija 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 11:30 Mūsų
gyvūnai 12:00 Pasaulio dokumentika. Ernis - šiaurės miškų
vaiduoklis 12:55 Pasaulio dokumentika. Didingi nariuotakojai
13:50 Mis Marpl 2 15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto“.”
15:45 Žinios. Orai 16:00 Istorijos
detektyvai 16:50 Dainuoju Lietuvą 17:30 Žinios. Sportas. Orai
18:00 Duokim garo! 19:30 Panorama 19:52 Sportas. Orai. 20:00
Rinkimai 2019. Respublikos Prezidento rinkimų II turo ir EP rinkimų rezultatai. Tiesioginė transliacija iš Daukanto aikštės 20:25
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.”
20:27 Rinkimai 2019. Respublikos Prezidento rinkimų II turo ir
EP rinkimų rezultatai. Tiesioginė
transliacija iš Daukanto aikštės
00:00 LRT radijo žinios 00:05
Tvin Pyksas 3 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Beatos virtuvė 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Klauskite
daktaro 03:00 LRT radijo žinios
03:05 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dviračio žinios 04:00
LRT radijo žinios 04:05 Vartotojų
kontrolė 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Tomo ir Džerio šou (9)
06:30 Įspūdingasis Žmogusvoras (6) 06:55 Sveiki atvykę į
“Veiną” (9) 07:25 Kung Fu Panda
(14) 07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys (22) 08:25 Tomo
ir Džerio pasakos (2) 08:50 KINO
PUSRYČIAI Mažosios lenktynės
10:40 Ko nori mergina 12:45
PREMJERA Šokis hip-hopo ritmu. Viskas arba nieko 14:55
Atsarginių suolelis 16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Teleloto 18:30
Žinios 18:50 Sportas 18:57 Orai
19:00 Betsafe–LKL. numatomos atkrintamosios rungtynės
21:30 Prezidento belaukiant
23:30 12 kėdžių 01:45 Ką radau, tas mano

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo
plauko istorija 1/9s. 07:00 Keršytojų komanda 1/29s. 07:30
Aladinas 1/167s. 08:00 Ilgo plauko istorija 1/10s. 08:30 Mamyčių
klubas 21/21s. 09:00 Kulinarinis
detektyvas 2/21s. 09:30 Penkių žvaigždučių būstas 6/21s.
10:00 Pasaulis pagal moteris
7/21s. 10:30 Svajonių sodai 38
11:30 Šoklusis bičiulis. Septinto
padavimo smūgis 13:20 Raganaitės 15:10 Raganaitės 2 16:55
Simpsonai 29/3s. 17:30 Visi mes
žmonės 2/17s. 18:30 TV3 žinios
146 19:22 TV3 sportas 1 19:27
TV3 orai 146 19:30 Lietuvos talentai 6/13s. 22:30 TV3 žinios.
Rinkimai 23:30 Nesunaikinami
2 01:20 Pabėgimas iš Šoušenko 03:55 Tarp mūsų, mergaičių
1/106s. 04:50 Virtuvė 6/1s.
06:30 Galiūnai. Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas 07:30
Džiunglių princesė Šina (8) 08:30
Tauro ragas 09:00 Sveikatos ko-

das 09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:00 Vaikai šėlsta (11)
10:30 Iš visų jėgų (3) 11:00 Būk
ekstremalas (29) 11:30 Atranka.
Išlieka stipriausi (8) 12:30 Džinas
Italijos pakrantėje (8) 13:00 Ekstrasensų mūšis (7) 15:20 Reali
mistika (40) 16:25 Kas žudikas?
(3) 17:30 Vanity Fair. Visiškai
slaptai (3) 18:30 Detektyvų istorijos (2) 19:30 Tiltas (3) 20:40
Tiltas (4) 21:45 Iliuzija (11) 22:45
Mirties įšalas (3) 23:50 Taktinis
puolimas 01:35 Rūkas
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“
(2/27) 08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pasaulis iš viršaus“ 09:30
Grilio skanėstai 10:00 Šiandien
kimba 11:00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“ (2) 12:00 „Detektyvas Linlis“ (11) 14:00 „Šerlokas
Holmsas“ (5) 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Krepšinio pasaulyje
su V 16:50 „Cukrus prieš riebalus“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 „Triufaldinas iš Bergamo“
(2) 20:00 Prezidento rinkimai
00:00 „Miškinis“ (3/33) 01:05
„Gluchariovas“ (2/34) 02:10
Lrytas tiesiogiai 02:55 Po darbų 03:25 „Neprijaukinti. Turkija“
03:45 „Neišsižadėk“ (93) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (48) 05:20
„Juodosios katės“ (12)

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo kelias 10/3s. 07:30 Atgal į
gamtą 1/1s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/12s. 09:00 Gyvūnų manija
3/38s. 09:30 Vienam gale kablys
20/21s. 10:00 Praeities žvalgas
4/38s. 10:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai 26/13s.
11:00 Sandėlių karai 3/17,18s.
12:00 Beveik neįmanoma misija 1/5s. 13:00 Atgal į gamtą
1/2s. 14:00 Išlikimas 28/2810s.
15:00 Ledo kelias 10/4s. 16:00
Pasaulio ralio kroso čempionatas D. Britanijoje 4 18:00 Taikinys 1/7s. 19:00 Pragaro kelias
4/1s. 20:00 Transporteris 2/207s.
21:00 Žinios 146 21:50 Orai 146
22:00 Nakties TOP 8/17s. 22:30
X Faktorius 5/20s.
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Subtilu-Z. Naujo
albumo „Play Life“ pristatymo
koncertas 07:15 Mokslo sriuba 07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų
kryžkelė. Menora 08:00 Kultūrų
kryžkelė. Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio
žodis 09:00 Premjera. Pasižvalgykime po... 09:30 Euromaxx
10:00 Lietuvos mokslininkai
10:30 Atspindžiai 11:00 7 Kauno dienos 11:30 Linija, spalva,
forma 12:00 Kalbantys tekstai
12:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje 13:00 Stop juosta 13:30
Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena širdis“ 15:35
Šventadienio mintys 16:00 Kultūringai su Nomeda 16:45 Pasaulio ledo ritulio čempionatas. Dėl
3 vietos. Tiesioginė transliacija
iš Bratislavos. 19:15 Tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos
pavasaris 2019“ 20:50 Į sveikatą! 21:15 Pasaulio ledo ritulio
čempionatas. Finalas. Tiesioginė
transliacija iš Bratislavos.
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kulkos 23:20 Išbandymų diena
01:55 Iliuzija (11) 02:40 Mirties
06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- įšalas (3)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
06:30 Žinios. Orai. 09:30 Rinkimai 2019. Respublikos Preziden- 06:14 TV parduotuvė 06:30 10:25 Aukštuomenės daktaras
to rinkimų II turo ir Europos Par- Šiandien kimba 07:30 Kitoks 8 12:00 Stilius 13:00 Klauskilamento rinkimų rezultatai 13:58 pokalbis su D 08:00 Ne spaudai te daktaro 13:58 Loterija „Keno
Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Ži- 09:00 Prezidento rinkimai 13:35 Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas.
nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba TV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ Orai. 14:15 Laba diena, Lietudiena, Lietuva 16:40 Premjera. (4/30) 15:00 Lrytas tiesiogiai va 16:40 Premjera. Ponių roPonių rojus 17:30 Žinios. Spor- 16:00 Reporteris 16:58 Orai jus 17:30 Žinios. Sportas. Orai
tas. Orai 18:00 TV žaidimas 17:00 Po darbų 18:00 Reporte- 18:00 TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite ris 18:53 Orai 18:55 Lietuva tie- 18:30 Klauskite daktaro 19:30
daktaro 19:30 Vartotojų kontro- siogiai 20:00 Reporteris 20:28 (Ne)emigrantai 20:25 Loterija
lė 20:25 Loterija „Keno Loto“.” Orai 20:30 Nuoga tiesa 22:00 „Keno Loto“.” 20:30 Panorama
20:30 Panorama 21:00 Dienos Reporteris 22:58 Orai 23:00 21:00 Dienos tema 21:20 Sportema 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Lietuva tiesiogiai 00:00 „Miški- tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.”
Loterija „Jėga“.” 21:30 LRT foru- nis“ (3/34) 01:05 „Gluchariovas“ 21:30 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
mas 22:30 Dviračio žinios 23:00 (2/35) 02:10 Lrytas tiesiogiai Bengalijos“ 22:30 Dviračio žinios
Premjera. Veisenzė. Berlyno 02:55 Po darbų 03:25 „Nepri- 23:00 Premjera. 12 beždžionių
meilės istorija 4 00:00 LRT ra- jaukinti. Australija“ 03:45 „Ne- 3 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT
dijo žinios 00:05 Tvin Pyksas 3 išsižadėk“ (94) 04:35 „Kelrodė radijo žinios 00:05 Tvin Pyksas
01:00 LRT radijo žinios 01:10 Is- žvaigždė“ (49) 05:20 „Raudonoji 3 01:00 LRT radijo žinios 01:05
Stilius 02:00 LRT radijo žinios
torijos detektyvai 02:00 LRT radi- karalienė“ (1)
02:05 Klauskite daktaro 03:00
jo žinios 02:05 Klauskite daktaro
TV6
03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV 06:15 Televitrina 3 06:30 Iš LRT radijo žinios 03:05 TV žaidižaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 peties 6/6s. 07:30 Havajai 5.0 mas „Kas ir kodėl?“ 03:30 DviraDviračio žinios 04:00 LRT radi- 7/13s. 08:30 Moterų lyga. Vy- čio žinios 04:00 LRT radijo žinios
jo žinios 04:05 (Ne)emigrantai rai, pinigai ir meilė 56 09:00 04:05 Ekspedicija „Nuo Baltijos
05:00 LRT radijo žinios 05:10 Autopilotas 2/21s. 09:30 CSI iki Bengalijos“ 05:00 LRT radijo
Ponių rojus
kriminalistai 713 10:30 Simp- žinios 05:10 Ponių rojus
sonai 11/6,7s. 11:30 Makgaiveris 3/2s. 12:30 Vedęs ir tu06:05 Mano gyvenimo šviesa
06:05 Mano gyvenimo šviesa
ri vaikų 8/816,817s. 13:30
(835,836,837) 07:35 Tomo ir Dže(832,833,834) 07:35 Tomo ir
Univeras. Naujas bendrikas
rio šou (11) 08:00 Volkeris, TeksaDžerio šou (10) 08:00 Volkeris,
1/33,34s. 14:30 Televitrina 13
so reindžeris (30,31) 10:00 Mirtis
Teksaso reindžeris (28,29) 10:00
15:00 Havajai 5.0 7/14s. 16:00
rojuje (2) 11:15 Namai, kur širdis
Mirtis rojuje (1) 11:15 Namai,
CSI kriminalistai 714 17:00
(83) 12:00 Yra, kaip yra 13:00
kur širdis (82) 12:00 Yra, kaip
Makgaiveris 3/3s. 17:55 Vedęs
Mano likimas (65,66) 15:00 Dvi
yra 13:00 Mano likimas (63,64)
ir turi vaikų 8/818,819s. 18:55
šeimos (95,96,97) 16:35 Labas
15:00 Dvi šeimos (92,93,94)
Univeras. Naujas bendrikas
vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip
16:35 Labas vakaras, Lietuva
1/35,36s. 20:00 Moterų lyga.
yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas
17:40 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
Vyrai, pinigai ir meilė 57 20:30
19:27 Orai 19:30 KK2 20:00
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
Žinios 99 20:55 Orai 104 21:00
Nuo... Iki... 20:30 Sala 21:30 ŽiKK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
Farai 12/36s. 22:00 Naša Raša
nios 22:20 Sportas 22:27 Orai
Sala 21:30 Žinios 22:20 Spor5/93,94s. 23:00 Palata 00:45
22:30 VAKARO SEANSAS Netas 22:27 Orai 22:28 Telefoninė
Kaip aš susipažinau su jūsų maribota prieiga 00:25 Išbandymų
loterija 1634 22:30 VAKARO
ma 7/11,12s. 01:40 Paskutinis iš
diena (5) 01:25 Priešprieša
SEANSAS Priešprieša 00:30
vyrų 4/13,14s.
Išbandymų diena (4) 01:30 PaTV3
sodinsiu savo EKS
05:20 Virtuvė 6/2s. 06:10 Te06:00 Lietuvos Respublikos him- levitrina 3 06:25 Keršytojų koTV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Ker- nas 06:05 Džiazo muzikos vaka- manda 1/29s. 06:55 Simpsošytojų komanda 1/28s. 06:55 ras. XX tarptautinis džiazo festi- nai 17/21,22s. 07:55 Namas
Simpsonai 17/19s. 07:25 Simp- valis „Birštonas 2018“ 07:00 Li- 1/14s. 08:55 Meilės sūkurysonai 17/20s. 07:55 Svajonių nija, spalva, forma 07:30 Alvinas je 3084 10:00 Deganti širdis
sodai 38 08:55 Meilės sūku- ir patrakėliai burundukai 3 07:40 1/31,32s. 12:00 Tarp mūsų, merryje 3083 10:00 Deganti širdis Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė gaičių 1/108s. 13:00 Pažadėtoji
1/29,30s. 12:00 Tarp mūsų, 1 08:15 Vienuolynų kelias Lietu- 6/397,398,399,400s. 15:00 Simpmergaičių 1/107s. 13:00 Paža- voje 08:50 Kačių ABC 1 09:15 sonai 18/1,2s. 16:00 TV3 žinios
dėtoji 6/393,394,395,396s. 15:00 Labas rytas, Lietuva 12:00 DW 105 16:25 TV3 orai 105 16:30 TV
Simpsonai 17/21,22s. 16:00 naujienos rusų kalba. 12:15 Pagalba 13/60s. 18:30 TV3 žinios
TV3 žinios 104 16:25 TV3 orai Tarptautinis poezijos festivalis 148 19:22 TV3 sportas 1 19:27
104 16:30 TV Pagalba 13/59s. „Poezijos pavasaris 2019“ 13:15 TV3 orai 148 19:30 Prieš srovę
18:30 TV3 žinios 147 19:22 Tarptautinis poezijos festivalis 19/21s. 20:30 Prakeikti 7/59s.
TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai „Poezijos pavasaris 2019“ 14:45 21:00 TV3 vakaro žinios 84 21:52
147 19:30 Namas 1/14s. 20:30 Lietuvos mokslininkai. Genetikas TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 84
Prakeikti 7/58s. 21:00 TV3 vaka- Vaidutis Kučinskas 15:15 Kačių 22:00 Džiunglės 00:20 Melas ir
ro žinios 83 21:52 TV3 sportas ABC 1 15:40 Premjera. Alvinas paslaptys 2/204s. 01:15 Tironas
1 21:57 TV3 orai 83 22:00 Sve- ir patrakėliai burundukai 3 15:50 3/4s. 02:15 Amerikiečiai 5/1s.
timšalis 00:15 Melas ir paslap- Šikšnosparnis Patas 16:05 Le- 03:10 Ekstrasensai tiria 6/112s.
tys 2/203s. 01:10 Tironas 3/3s. sė 1 16:30 Laba diena, Lietuva 04:35 Melas ir paslaptys 2/204s.
02:10 Amerikiečiai 4/13s. 03:05 18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 05:25 Virtuvė 6/3s.
Ekstrasensai tiria 6/111s. 04:30 sąsiuvinis 18:15 Ten, kur namai 4
Melas ir paslaptys 2/203s. 05:20 19:10 Pavlenskij. Žmogus ir valdžia 20:10 Kultūros diena 20:30 06:35 Džiunglių princesė Šina
Virtuvė 6/2s.
Panorama 21:00 Dienos tema (8) 07:35 Stoties policija (43)
21:20 Sportas. Orai 21:30 Artis- 08:35 Sudužusių žibintų gatvės
06:35 Džiunglių princesė Šina tas 23:10 Hablo kosminis teles- (36) 09:35 Paskutinis faras (46)
(7) 07:35 Stoties policija (42) kopas. Misija – Visata 00:00 Ha- 10:35 Kobra 11 (12) 11:35 Eks08:35 Sudužusių žibintų ga- blo kosminis teleskopas. Misija trasensų mūšis (7) 13:45 Stoties
tvės (35) 09:35 Paskutinis faras – Visata 00:50 DW naujienos ru- policija (44) 14:50 Sudužusių
(45) 10:35 Kobra 11 (11) 11:35 sų kalba 01:05 Dabar pasaulyje žibintų gatvės (1) 15:55 PaskuEkstrasensų mūšis (6) 13:45 01:35 Džiazo muzikos vakaras. tinis faras (47) 17:00 Info diena
Stoties policija (43) 14:50 Sudu- XX tarptautinis džiazo festivalis 17:30 Kobra 11 (13) 18:30 Betžusių žibintų gatvės (36) 15:55 „Birštonas 2018“ 02:20 Artistas safe–LKL. Rungtynės dėl III vietos
Paskutinis faras (46) 17:00 Info 04:00 Vienuolynų kelias Lietu- 21:00 Kobra 22:50 Šešios kulkos
diena 17:30 Kobra 11 (12) 18:30 voje 04:30 Pradėk nuo savęs 01:10 F. T. Budrioji akis (13) 02:10
Betsafe–LKL. numatomos fi- 04:55 Kultūrų kryžkelė. Menora Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (14)
nalo rungtynės 21:00 Šešios 05:10 Ten, kur namai 4

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Grilio skanėstai
07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00 Po
darbų 10:05 „Gyvybės langelis“
(2/8) 11:15 „Krikšto tėvas“ (8)
12:25 „Kita moteris“ (3) 13:35
TV parduotuvė 13:50 „Miškinis“
(4/31) 15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris 16:30 Lietuva
tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 Po
darbų 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Raudonoji karalienė“
(9) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:55 Rubrika „Renovacija iš arčiau“.” 20:58 Orai
21:00 Adomo obuolys 22:00 Reporteris 22:58 Orai 23:00 Ant bangos 00:30 Čempionai 01:05 „Gluchariovas“ (2/36) 02:10 Lrytas
tiesiogiai 02:55 Po darbų 03:25
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“
03:45 „Neišsižadėk“ (95) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (50) 05:20
„Raudonoji karalienė“ (2)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Iš peties
6/7s. 07:30 Havajai 5.0 7/14s.
08:30 Prakeikti 7/58s. 09:00
Gyvūnų manija 3/38s. 09:30
CSI kriminalistai 714 10:30
Simpsonai 11/8,9s. 11:30 Makgaiveris 3/3s. 12:30 Vedęs ir turi
vaikų 8/818,819s. 13:30 Univeras. Naujas bendrikas 1/35,36s.
14:30 Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 7/15s. 16:00 CSI kriminalistai 715 17:00 Makgaiveris
3/4s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų
8/820,821s. 18:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/37,38s. 20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 58
20:30 Žinios 100 20:55 Orai 105
21:00 Viktoras Frankenšteinas
23:10 Aukščiausia pavara 23/3s.
00:20 Daktaras Hausas 8/802s.
01:20 Kaip aš susipažinau su jūsų
mama 7/13,14s. 02:05 Paskutinis
iš vyrų 4/15,16s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“ 07:00
Kalbantys tekstai 07:30 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 07:40
Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė 1 08:20 Mokslo sriuba 08:50
Kačių ABC 1 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba 12:15 Gimę tą pačią dieną
13:15 LRT OPUS ORE. Grupė
„Kiti Kambariai“ 14:15 Pavlenskij. Žmogus ir valdžia 15:15 Kačių
ABC 1 15:40 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 3 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Lesė 1 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Kultūrų kryžkelė. Menora
18:15 Ten, kur namai 4 19:00
Mokslo sriuba 19:15 Diana. Septynios pasaulį sukrėtusios dienos 20:10 Kultūros diena 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai 21:30 Iš
Barbaros Wood kolekcijos 23:10
Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata 00:00 Hablo kosminis
teleskopas. Misija – Visata 00:50
DW naujienos rusų kalba 01:05
Dabar pasaulyje 01:35 Džiazo
muzikos vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas 2018“
02:15 Iš Barbaros Wood kolekcijos 03:45 Subtilu-Z. Naujo albumo
„Play Life“ pristatymo koncertas
04:55 Kultūrų kryžkelė. Trembita
05:10 Ten, kur namai 4
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Trečiadienis, gegužės 29 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Aukštuomenės daktaras 8
12:00 Nacionalinė paieškų tarnyba 13:00 Klauskite daktaro 13:58
Loterija „Keno Loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:15 Laba
diena, Lietuva 15:00 Žinios. Orai.
15:10 Laba diena, Lietuva 16:00
Žinios. Sportas. Orai. 16:15 Laba
diena, Lietuva 16:40 Premjera.
Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV žaidimas „Kas
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 20:25 Loterija
„Keno Loto“.” 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30
Aš – laidos vedėjas 22:30 Dviračio žinios 23:00 Po vienu dangum
00:00 LRT radijo žinios 00:05 Tvin
Pyksas 3 01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 02:00 LRT
radijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT radijo žinios 03:05
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30
Dviračio žinios 04:00 LRT radijo
žinios 04:05 Specialus tyrimas
05:00 LRT radijo žinios 05:10
Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(838,839,840) 07:35 Tomo ir Džerio šou (12) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (32,33) 10:00 Mirtis
rojuje (3) 11:15 Namai, kur širdis
(84) 12:00 Yra, kaip yra 13:00 Mano likimas (67,68) 15:00 Dvi šeimos (98,99,100) 16:35 Labas vakaras, Lietuva 17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
20:30 Sala 21:30 Žinios 22:20
Sportas 22:27 Orai 22:30 VAKARO SEANSAS Paskutinė kulka
00:20 Išbandymų diena (6) 01:20
Neribota prieiga

TV3

05:25 Virtuvė 6/3s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1/166s.
06:55 Simpsonai 18/1,2s. 07:55
Prieš srovę 19/21s. 08:55 Meilės sūkuryje 3085 10:00 Deganti
širdis 1/33,34s. 12:00 Tarp mūsų,
mergaičių 1/109s. 13:00 Pažadėtoji 6/401,402,403,404s. 15:00
Simpsonai 18/3,4s. 16:00 TV3
žinios 106 16:25 TV3 orai 106
16:30 TV Pagalba 13/61s. 18:30
TV3 žinios 149 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 149 19:30 Gero
vakaro šou 5/36s. 20:30 Prakeikti 7/60s. 21:00 TV3 vakaro žinios
85 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3
orai 85 22:00 Taksi 5 22:25 Vikinglotto 22 00:05 Melas ir paslaptys 2/205s. 01:05 Tironas 3/5s.
02:05 Amerikiečiai 5/2s. 03:00
Ekstrasensai tiria 6/113s. 04:25
Melas ir paslaptys 2/205s. 05:10
Paskutinis iš Magikianų 5/18s.
05:35 Virtuvė 6/4s.
06:40 Reali mistika (41) 07:35
Stoties policija (44) 08:35 Sudužusių žibintų gatvės (1) 09:35 Paskutinis faras (47) 10:40 Kobra
11 (13) 11:40 Ekstrasensų mūšis (4) 13:45 Stoties policija (45)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(2) 15:55 Paskutinis faras (48)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(14) 18:30 Betsafe–LKL. Rungtynės dėl I vietos 21:00 Banga žudikė (1,2) 00:50 Kobra 02:25 F. T.
Budrioji akis (14)

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Skinsiu raudoną
rožę 07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00 Po
darbų 10:05 „Gyvybės langelis“ (2/9) 11:15 „Vis tiek tu būsi
mano“ (1) 12:25 „Kita moteris“
(4) 13:35 TV parduotuvė 13:50
„Miškinis“ (4/32) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00
Po darbų 18:00 Reporteris 18:53
Orai 18:55 „Raudonoji karalienė“
(10) 20:00 Reporteris 20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ant
bangos 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Nuoga tiesa 00:00
„Miškinis“ (3/35) 01:05 „Gluchariovas“ (2/37) 02:10 Lrytas tiesiogiai 02:55 Po darbų 03:25
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandija“
03:45 „Neišsižadėk“ (96) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (51) 05:20
„Raudonoji karalienė“ (3)

Ketvirtadienis, gegužės 30 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:10 Labas
rytas, Lietuva 09:20 Senis 10:25
Aukštuomenės daktaras 8 12:00
Gyvenimas 13:00 Klauskite daktaro 13:58 Loterija „Keno Loto“.”
14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:15 Laba diena, Lietuva 15:00
Žinios. Orai. 16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 20:25
Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Gimę tą pačią
dieną 22:30 Dviračio žinios 23:00
Premjera. Babilonas Berlynas
23:50 Smegenų paslaptys. Igoris Stravinskis. 00:45 Klausimėlis 01:00 LRT radijo žinios 01:05
Gyvenimas 02:00 LRT radijo žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną
TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Išliki- 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
mas 28/2809s. 07:30 Havajai žaidimas „Kas ir kodėl?“
5.0 7/15s. 08:30 Prakeikti 7/59s.
09:00 Statybų gidas 5/38s. 09:30 06:05 Mano gyvenimo šviesa
CSI kriminalistai 715 10:30 Simp- (841,842,843) 07:35 Tomo ir
sonai 11/10,11s. 11:30 Makgaive- Džerio šou (13) 08:00 Volkeris,
ris 3/4s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų Teksaso reindžeris (34,35) 10:00
8/820,821s. 13:30 Univeras. Mirtis rojuje (4) 11:15 Namai,
Naujas bendrikas 1/37,38s. 14:30 kur širdis (85) 12:00 Yra, kaip
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0 yra 13:00 Mano likimas (69,70)
7/16s. 16:00 CSI kriminalistai 716 15:00 Dvi šeimos (101,102,103)
17:00 Makgaiveris 3/5s. 17:55 16:35 Labas vakaras, Lietuva
Vedęs ir turi vaikų 8/822,823s. 17:40 Yra, kaip yra 18:30 Ži18:55 Univeras. Naujas bendri- nios 19:20 Sportas 19:27 Orai
kas 1/39,40s. 20:00 Moterų lyga. 19:30 KK2 20:00 Valanda su
Vyrai, pinigai ir meilė 59 20:30 Rūta 21:30 Žinios 22:20 SporŽinios 101 20:55 Orai 106 21:00 tas 22:27 Orai 22:30 VAKARO
Mano numeris ketvirtas 23:10 SEANSAS. PREMJERA UžsieAukščiausia pavara 23/4s. 00:20 nietis 00:40 Išbandymų diena (7)
Daktaras Hausas 8/803s. 01:15 01:45 Paskutinė kulka 03:15 AlKaip aš susipažinau su jūsų ma- chemija. Švietimo amžius 03:45
ma 7/15,16s. 02:00 Paskutinis iš RETROSPEKTYVA
vyrų 4/17,18s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018“ 06:55 Kultūrų kryžkelė. Rusų gatvė 07:30
Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 07:40 Šikšnosparnis Patas
07:55 Lesė 1 08:20 Pradėk nuo
savęs 08:50 Kačių ABC 1 09:15
Labas rytas, Lietuva 12:00 DW
naujienos rusų kalba 12:15 LRT
OPUS ORE. Grupė „Kabloonak“ 13:10 Kultūringai su Nomeda 14:00 Linija, spalva, forma
14:25 Diana. Septynios pasaulį
sukrėtusios dienos 15:15 Kačių
ABC 2 15:40 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Lesė 1
16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15
Ten, kur namai 4 19:05 Mokslo
sriuba 19:20 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Frimanu 3
20:10 Kultūros diena 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
Sportas. Orai 21:30 Elito kinas.
Premjera. Tarp mūsų 23:10 Hablo kosminis teleskopas. Misija
– Visata 00:15 DW naujienos rusų kalba 00:30 Dabar pasaulyje
01:00 Džiazo muzikos vakaras.
XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018“ 01:45 Elito kinas.
Tarp mūsų 03:25 Atspindžiai. Paveldo kolekcija 03:55 Anapus čia
ir dabar 04:40 Kalbantys tekstai
05:05 Tarptautinė šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘19“

(1) 00:55 Banga žudikė (2) 02:35
F. T. Budrioji akis (15)

Penktadienis, gegužės 31 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Labas rytas,
Lietuva 06:30 Žinios. Orai.
09:20 Senis 10:25 Aukštuomenės daktaras 8 11:05
Gimę tą pačią dieną 12:00
(Ne)emigrantai 13:00 Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija
„Keno Loto“.” 14:00 Žinios.
Sportas. Orai. 14:15 Laba
diena, Lietuva 16:40 Premjera. Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų
tarnyba 19:30 Beatos virtuvė 20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.”
21:30 Auksinis protas 22:50
Fantastiškas penktadienis.
Atgal į ateitį 3

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Vantos lapas
07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00
Po darbų 10:05 „Gyvybės langelis“ (2/10) 11:15 „Vis tiek tu
būsi mano“ (2,3) 13:35 TV parduotuvė 13:50 „Miškinis“ (4/33)
15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00
Reporteris 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 Po darbų
18:00 Reporteris 18:53 Orai
18:55 „Raudonoji karalienė“ (11)
20:00 Reporteris 20:30 Lietuva
tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 Ne
spaudai 22:00 Reporteris 22:58
Orai 23:00 Adomo obuolys 00:00
„Miškinis“ (3/36) 01:05 „Gluchariovas“ (2/38) 02:10 Lrytas tiesiogiai 02:55 Po darbų 03:25
„Neprijaukinti. Kodjako sala“
03:45 „Neišsižadėk“ (97) 04:35
„Kelrodė žvaigždė“ (52) 05:20
„Raudonoji karalienė“ (4)
06:05 Mano gyvenimo šviesa (844,845,846) 07:35 ToTV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Išli- mo ir Džerio šou (14) 08:00
kimas 28/2810s. 07:30 Hava- Volkeris, Teksaso reindžeris
jai 5.0 7/16s. 08:30 Prakeikti (36,37) 10:00 Mirtis rojuje
7/60s. 09:00 Vienam gale kablys (5) 11:15 Namai, kur širdis
20/21s. 09:30 CSI kriminalistai (86) 12:00 Yra, kaip yra 13:00
716 10:30 Simpsonai 11/12,13s. Mano likimas (71,72) 15:00
11:30 Makgaiveris 3/5s. 12:30 Dvi šeimos (104) 15:30 Sala
Vedęs ir turi vaikų 8/822,823s. 16:35 Labas vakaras, Lie13:30 Univeras. Naujas bendri- tuva 17:35 Bus visko 18:30
kas 1/39,40s. 14:30 Televitri- Žinios 19:20 Sportas 19:27
na 13 15:00 Havajai 5.0 7/17s. Orai 19:30 KK2 penktadienis
16:00 CSI kriminalistai 717 17:00 21:00 SAVAITĖS HITAS Ties
Makgaiveris 3/6s. 17:55 Vedęs riba į rytojų 23:20 Demonas
ir turi vaikų 8/824,825s. 18:55 viduje 01:05 Apgaulė 02:45
Univeras. Naujas bendrikas Užsienietis

1/41,42s. 20:00 Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir meilė 60 20:30
Žinios 102 20:55 Orai 107 21:00
Aš - robotas 23:10 Aukščiausia pavara 23/5s. 00:25 Daktaras Hausas 8/804s. 01:20 Kaip
TV3
aš susipažinau su jūsų mama
05:10 Paskutinis iš Magikianų 7/17,18s. 02:05 Paskutinis iš vy5/18s. 05:35 Virtuvė 6/4s. 06:10 rų 4/19,20s.
Televitrina 3 06:25 Aladinas
1/167s. 06:55 Simpsonai 18/3,4s.
07:55 Gero vakaro šou 5/36s. 06:00 Lietuvos Respublikos
08:55 Meilės sūkuryje 3086 himnas 06:05 Džiazo muzikos
10:00 Deganti širdis 1/35s. 11:00 vakaras. XX tarptautinis džiazo
Deganti širdis 1/36s. 12:00 Tarp festivalis „Birštonas 2018“ 07:00
mūsų, mergaičių 1/110s. 13:00 Pasižvalgykime po... 07:30 AlPažadėtoji 6/405,406,407,408s. vinas ir patrakėliai burundukai 3
15:00 Simpsonai 18/5,6s. 16:00 07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55
TV3 žinios 107 16:25 TV3 orai Lesė 1 08:20 Į sveikatą! 08:50
107 16:30 TV Pagalba 13/62s. Kačių ABC 2 09:15 Labas rytas,
18:30 TV3 žinios 150 19:22 TV3 Lietuva 12:00 DW naujienos rusportas 1 19:27 TV3 orai 150 sų kalba 12:15 LRT OPUS ORE.
19:30 Farai 12/37s. 20:30 Pra- Grupė „Driezahs“ 13:10 Stambiu
keikti 7/61s. 21:00 TV3 vakaro planu 14:00 Atspindžiai. Pavelžinios 86 21:52 TV3 sportas 1 do kolekcija 14:30 Didžiosios
21:57 TV3 orai 86 22:00 Ga- Visatos paslaptys su Morganu
lingasis Stenas 00:10 Melas ir Frimanu 3 15:15 Kačių ABC 2
paslaptys 2/206s. 01:05 Tironas 15:40 Premjera. Alvinas ir patra3/6s. 02:10 Amerikiečiai 5/3s. kėliai burundukai 3 15:50 Šikš03:00 Tėvynė 5/1s. 03:55 Melas nosparnis Patas 16:05 Lesė 1
ir paslaptys 2/206s. 04:45 Tarp 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
mūsų, mergaičių 1/109s. 05:35 Tarptautinė šiuolaikinio meno
Virtuvė 6/5s.
mugė „ArtVilnius‘19“. Tiesioginė
transliacija 19:00 Mokslo sriuba
19:15 Chaplinas Balyje 20:10
06:15 Reali mistika (42) 07:15 Kultūros diena 20:30 PanoraStoties policija (45) 08:15 Su- ma 21:00 Dienos tema 21:20
dužusių žibintų gatvės (2) 09:15 Sportas. Orai 21:30 Brandūs
Paskutinis faras (48) 10:15 Kobra pokalbiai 22:15 Apie Joną 23:30
11 (14) 11:15 Ekstrasensų mū- Anapus čia ir dabar 00:45 DW
šis (5) 13:45 Stoties policija (46) naujienos rusų kalba 01:00 Da14:50 Sudužusių žibintų gatvės bar pasaulyje 01:30 Džiazo mu(3) 15:55 Paskutinis faras (49) zikos vakaras. XX tarptautinis
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 džiazo festivalis „Birštonas 2018“
(15) 18:30 Betsafe–LKL. Rung- 02:40 Apie Joną 03:55 Muzikinė
tynės dėl III vietos 21:00 Teisin- pramoginė programa „Du balsai
gumo misija 23:00 Banga žudikė – viena širdis“

TV3

05:35 Virtuvė 6/5s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Kempiniukas
Plačiakelnis 1/149s. 06:55
Simpsonai 18/5,6s. 07:55
Farai 12/37s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3087 10:00 Deganti širdis 1/37,38s. 12:25
Juokingiausi Amerikos namų
vaizdeliai 26/30s. 13:00 Pažadėtoji 6/409,410,411,412s.
15:00 Simpsonai 18/7,8s.
16:00 TV3 žinios 108 16:25
TV3 orai 108 16:30 TV Pagalba 13/63s. 18:30 TV3 žinios 151 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 151 19:30
Ilgo plauko istorija 21:20
Džonas Karteris 00:00 Nesunaikinami 3 02:15 Taksi 5
04:05 Tarp mūsų, mergaičių
1/110s. 05:00 Virtuvė 6/6s.
05:25 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26/31s.
06:15 Reali mistika (43)
07:15 Stoties policija (46)
08:15 Sudužusių žibintų gatvės (3) 09:15 Paskutinis
faras (49) 10:15 Kobra 11
(15) 11:15 Ekstrasensų mūšis (6) 13:45 Stoties policija
(47) 14:50 Sudužusių žibintų
gatvės (4) 15:55 Paskutinis
faras (50) 17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 (16) 18:30
Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
I vietos 21:00 Amerikietiškos
imtynės (20) 22:00 Amerikietiškos imtynės (20) 23:00
Niekada nepasiduok 01:15
Teisingumo misija 03:00 F.
T. Budrioji akis (16)
05:20 „Raudonoji karalienė“

(4) 06:10 Pasaulis iš viršaus 06:13 Programa 06:14
TV parduotuvė 06:30 Kaimo
akademija 06:35 Krepšinio
pasaulyje su V. Mačiuliu
07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:58 Orai 09:00
Po darbų 10:00 Nuoga tiesa
11:25 Adomo obuolys 12:25
„Vis tiek tu būsi mano“ (4)
13:35 TV parduotuvė 13:50
„Miškinis“ (4/34) 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:30 Kitoks pokalbis su
D 16:58 Orai 17:00 Po darbų
18:00 Reporteris 18:53 Orai
18:55 „Raudonoji karalienė“
(12) 20:00 Reporteris 20:30
Kitoks pokalbis su D 20:58
Orai 21:00 „Kelionė Žeme“
22:00 Reporteris 22:58 Orai
23:00 Ant bangos 01:25 „Moterų daktaras“ (3/23; 3/24)
02:55 „Šeimininkė“ (1/15;
1/16) 04:35 „Pasaulio turgūs.
Florencija“ 05:05 „Triufaldinas iš Bergamo“ (1)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Beveik neįmanoma misija 1/5s.
07:30 Havajai 5.0 7/17s.
08:30 Prakeikti 7/61s. 09:00
Praeities žvalgas 4/38s.
09:30 CSI kriminalistai 717
10:30 Simpsonai 11/14,15s.
11:30 Makgaiveris 3/6s.
12:30 Vedęs ir turi vaikų
8/824,825s. 13:30 Univeras.
Naujas bendrikas 1/41,42s.
14:30 Televitrina 13 15:00
Havajai 5.0 7/18s. 16:00 CSI
kriminalistai 718 17:00 Makgaiveris 3/7s. 17:55 Vedęs ir
turi vaikų 8/826,901s. 18:55
Univeras. Naujas bendrikas
1/43,44s. 20:00 Farai 12/8s.
21:00 Žinios 151 21:50 Orai
151 22:00 Armagedonas
01:05 Mano numeris ketvirtas 02:55 Viktoras Frankenšteinas
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas
2018“ 06:50 Stambiu planu
07:35 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 07:45 Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė 1
08:20 Už kadro 08:50 Kačių
ABC 2 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba 12:15 Daiktų istorijos 13:00 7 Kauno dienos
13:25 Stop juosta 13:50 Kalbantys tekstai 14:20 Chaplinas Balyje 15:15 Kačių ABC
2 15:40 Premjera. Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1 16:30 Laba
diena, Lietuva 18:00 Kelias
18:20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai 19:15 Pasakojimai iš Japonijos 4 19:40 Atspindžiai. Paveldo kolekcija
20:10 Kultūros diena 20:30
Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai
21:30 Europos kinas. Kai
nieko nebelieka 23:00 Gera
muzika gyvai. Samba Toure.
01:00 Dabar pasaulyje 01:30
Europos kinas. Kai nieko nebelieka 03:05 Kultūringai su
Nomeda 03:50 Brandūs pokalbiai 04:35 Žymiausių pasaulio magų apdovanojimai
„Mandrakes d‘Or 2017“

Šeštadienis, birželio 1 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Ekspedicija “Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 07:00
Mokytojas Keisas ir linksmoji
klasė 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai 12:00 Laukinės gamtos sekliai. Jausmai
12:55 Europos tyrai. Miškingos
vietovės 14:00 Šaulių sąjungos
100-mečio šventė 15:05 Dainuoju Lietuvą 15:20 Dainuoju Lietuvą 15:43 Loterija “Keno Loto”
1712 15:45 Žinios. Orai 16:00
Sveikinimų koncertas 17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 Neužmiršti 19:00 Šaulių sąjungos
100-mečio šventinis koncertas
20:25 Loterijos “Keno Loto” ir
“Jėga” 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Dvi kartos 23:00 Labas, čia aš 00:45
Klausimėlis 01:00 LRT radijo
žinios 01:05 Gyvenimas 02:00
LRT radijo žinios 02:05 Gimę
tą pačią dieną 03:00 LRT radijo
žinios 03:05 TV žaidimas “Kas
ir kodėl?” 03:30 Šventadienio
mintys 04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus
06:05 Tomo ir Džerio šou (13)
06:25 Įspūdingasis Žmogusvoras (7) 06:50 “Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
(10) 07:20 Kung Fu Panda (15)
07:50 Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys (23) 08:25 Tomo ir
Džerio pasakos (3) 08:50 KINO PUSRYČIAI Tomas ir Džeris. Paklydėlis slibinukas 09:55
PREMJERA Beždžionių karalius. Perkrauta 11:30 Peliukas
Stiuartas Litlis 2 13:05 Jausmų
vandenynas 14:55 Tai kur po velnių tie Morganai? 17:00 Gyvūnų
pasaulis 17:30 Bus visko 18:30
Žinios 19:20 Sportas 19:27
Orai 19:30 SUPERKINAS Medžioklės sezonas atidarytas 4!
21:10 PREMJERA Kai ateina ji
23:05 Tarp jaunų ir karštų 01:05
Ties riba į rytojų

TV3

05:25 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26/31s. 06:15
Televitrina 3 06:30 Ilgo plauko
istorija 1/10s. 07:00 Keršytojų
komanda 1/30s. 07:30 Aladinas 1/168s. 08:00 Ilgo plauko
istorija 1/11s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/150s. 09:00
Virtuvės istorijos 9/22s. 09:30
Skaniai ir paprastai 2/5s. 10:00
Svajonių ūkis 5/39s. 10:30 Noriu šio darbo! 1/7s. 11:30 Aristokatės 13:05 Šoklusis bičiulis
14:55 Nevykėlio dienoraštis:
Ilga kelionė 16:45 Ekstrasensų
mūšis 19/8s. 18:30 TV3 žinios
152 19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 152 19:25 Eurojackpot
22 19:30 UNICEF Už kiekvieną
vaiką 23:00 Brangusis Džonai
01:10 Džonas Karteris 03:25
Naujokė 21 03:50 Naujokė 22
04:15 Moderni šeima 7/1,2s.
05:05 Virtuvė 6/4s.
06:05 Nutrūkę nuo grandinės
(1,2,3) 07:30 Džiunglių princesė
Šina (9) 08:29 „Top Shop“ televitrina 08:45 Sveikatos ABC televitrina 09:00 Galiūnai. Lietuvos

rinktinė - Europos rinktinė 10:00
Vaikai šėlsta (12) 10:30 Žemė iš
paukščio skrydžio (1) 11:40 Iš visų jėgų (4) 12:10 Būk ekstremalas (30) 12:40 Pragaro viešbutis
(1) 13:40 Ekstrasensų mūšis (8)
15:50 Kas žudikas? (4) 17:00
Betsafe–LKL. Rungtynės dėl
III vietos 19:30 Lietuvos balsas.
Vaikai 21:50 MANO HEROJUS
Karo menas 00:10 AŠTRUS KINAS Ryklys robotas 02:00 F. T.
Budrioji akis (15,16)
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
(2/3) 07:55 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Sofija Vytautaitė“
08:30 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje. Barbora Umiastauskaitė- Žagarietė“ 09:00 „Neprijaukinti. Jukonas“ 09:30 Vantos
lapas 10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis su D 11:00
„Inspektorius Luisas. Susilietimo taškas“ (3/3) 13:00 Adomo
obuolys 14:05 Ne spaudai 15:10
„Pasislėpusi Palanga. Palanga
– pasienio miestas“ 16:00 Žinios 16:28 Orai 16:30 Čempionai
16:50 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“ 18:00 Žinios 18:28 Orai
18:30 Nuoga tiesa 20:00 Žinios
20:23 Orai 20:25 „Šelesto bylos“ (15; 16) 22:00 Žinios 22:28
Orai 22:30 „Šelesto bylos“ ( 16
tęs.) 23:10 „Konsultantas“ (1;
2) 00:45 „Širdies plakimas“ (16;
17) 02:45 „Detektyvas Linlis“
(12) 04:15 „Kelrodė žvaigždė“
(43; 44) 05:45 „Pasaulio turgūs.
Mumbajus“

TV6

06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo kelias 10/4s. 07:30 Pragaro
kelias 4/1s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/14s. 09:00 Nuo amato iki
verslo 5/2s. 09:30 Statybų gidas
5/39s. 10:00 Keliauk išmaniai
1/10s. 10:30 Autopilotas 2/22s.
11:00 Atgal į gamtą 1/2s. 12:00
Beveik neįmanoma misija 1/6s.
13:00 Atgal į gamtą 1/3s. 14:00
Išlikimas 28/2811s. 15:00 Ledo
kelias 10/5s. 16:00 Iš peties 7/1s.
17:00 Tiesiogiai Krepšinis. Lietuvos atvirasis 3×3 krepšinio čempionatas 67 19:00 Pragaro kelias
4/2s. 20:00 Transporteris 2/208s.
21:00 Žinios 152 21:40 Sportas
1 21:43 Orai 152 21:45 UEFA
Čempionų lygos finalas. “Tottenham Hotspur FC” – “Liverpool
FC” 84 00:15 Aš - robotas 02:15
Dainų dvikova 3/3,4,5s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Koncertas. Tele BimBam simfonija. 07:15 Premjera.
Monstriukė Molė 08:30 Džesis
ir Petas 10:00 Gustavo nuotykiai
11:45 Kosmosas +. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis 13:00 Žymiausių pasaulio
magų apdovanojimai „Mandrakes d‘Or 2017“ 14:30 Premjera.
Baltoji Iltis 16:00 Ateivis 18:00
Muzikos talentų lyga 2019. 1
d. 19:30 Vaikų forumas 20:30
Vaikų panorama 21:00 Premjera. Princas Žavusis 22:30 Lilas
ir Innomine: 2009x2019 00:30
Gera muzika gyvai. Samba Toure 02:15 Kultūringai su Nomeda
03:00 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“
05:05 Vartotojų kontrolė

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

SKELBIMAI 13

ŠEŠTAdienis, 2019 m. gegužės 25 d., www.naujasisgelupis.lt

Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-403, Kaunas) prašo atsiliepti mirusios Danutės Elenos Mieldažienės
turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. birželio 4 d. 10.00 val. Jūs kviečiami atvykti Prienų r., Pakuonio
sen., Aštuonėlių k. prie paveldimo žemės sklypo (kad. Nr.
6940/0001:5), suderinti jo ribas su gretimu žemės sklypu
(kad. Nr. 6940/0001:67), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, paveldėjimo dokumentus
ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ Valstybės žemės fondo
Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g.
33-403, Kaunas arba tel. 867501473. Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaičio g. 33-415, Kaunas)
prašo atsiliepti mirusio K.R. Garbaravičiaus turto paveldėtojus ar jų įgaliotus asmenis. 2019 m. birželio 5 d. 9.30 val. Jūs
kviečiami atvykti Prienų r., Veiverių sen., Kubelciškių k. prie
paveldimo žemės sklypo (kad. Nr. 6928/0003:81), suderinti
jo ribas su gretimu žemės sklypu (kad. Nr. 6928/0003:91),
kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai.
Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus,
paveldėjimo dokumentus ar įgaliojimus. Pasiteirauti galite VĮ
Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaičio g. 33-415, Kaunas arba tel. 8-626-22378.
Jums neatvykus darbai bus tęsiami.
Informuojame, kad 2019-05-31 bus atliekamas žemės
sklypo (kad. Nr. 6901/0001:115), esančio Ašmintos k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., ribų ženklinimas. Dėl matuojamo žemės sklypo bendros ribos suderinimo arba susipažinti
su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti gretimo
žemės sklypo (kad.o Nr. 6901/0001:385) savininkės Marės
Klimienės (mirusi 1993-08-25) turtinių teisių perėmėjus
arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Informacija teikiama tel. 8 609 04746,
Dalė Gulijeva.

Nekilnojamasis
turtas
Parduoda
2 KAMBARIŲ BUTUS
2 k. bt. (54 kv. m, I a. 2 a. n., autonominis dujinis šildymas, mūrinis
40 kv. m garažas) Birštono vnk.
Tel. 8 602 75937.

3 KAMBARIŲ BUTUS
3 k. bt. (54 kv. m, III a. 4 a. n., yra
balkonas) Birštone. Tel.: (8 319)
56670, 8 614 46597.

NAMUS
2 a. namą (200 kv. m, su patogumais, reikalingas remontas,
apšildymas kietu kuru, 14,5 a
žemės, šalia miško ir 2 magistralinių kelių, 50 000 Eur) Žalgirio g.,
Prienuose. Tel. 8 621 07006.
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8
607 59331.
REKLAMA

Rąstinį namą (prižiūrimas, pakeistas stogas, langai, vietinis
centrinis šildymas ir patogumai,
yra ūkiniai pastatai, rūkykla, 30 a
žemės ir šalia 60 a ūkio paskirties
žemė iki tvenkinių) Išlauže, Prienų
r. Tel. 8 614 63499.
109 kv. m rąstinį namą su ūkiniais
pastatais (30 a sklypas) Ąžuolų
Būdos k., Kazlų Rūdos sav. Tel. 8
688 12917.

SODYBAS, SODUS
Sodybą (graži, prižiūrėta, apmūrytame name centrinis šildymas,
plastikiniai langai, yra du garažai,
rūsys, ūkiniai pastatai, 21 a žemės
sklypas, 28 000 Eur) Medžionių
k., Prienų r. Tel. 8 683 91121.
Du sodo sklypus (7,7 a ir 7,8 a
vienas šalia kito, bendras plotas
15,56 a, Nemuno kilpų regioninio
parko teritorijoje šalia miško, 1
sklypo kaina 3500 Eur) SB „Šilas“,
Paduoblio k., Balbieriškio sen.,
Prienų r. Tel. 8 615 14013.
Sodo sklypą su nameliu (50 kv.
m namelis, 8 a žemės, 15 000
Eur) SB „Šilas“, Paduoblio k.,
Balbieriškio sen., Prienų r. Tel. 8
615 14013.

ŽEMĖS SKLYPUS
Be tarpininkų parduoda: 27 a komercinės paskirties žemės sklypą,
esantį Prienų miesto ribose prie
magistralinio kelio Kaunas–Alytus
ir 15 a namų valdos žemės sklypą
J. Vilkutaičio-Keturakio g., Prienuose. Tel. 8 614 34541.
136 a žemės ūkio paskirties
sklypą su griaunamais statiniais
Vartų k., Balbieriškio sen., Prienų
r., Tel. 8 614 82866.
1,47 ha žemės sklypą Važatkiemio
k., Prienų r. Tel. 8 656 03461.
3,5 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel.
8 608 80979.

KITA
Parduoda kavinę-barą Pavasario
g. 2, Birštono vnk. Tel. 8 676
18391.

Perka
Pirksime sodybą ramioje vietoje.
Gali būti negyvenama. Tel. 8 609
82283.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

Automobiliai ir
jų dalys
Parduoda
„VW Golf II“ (1989 m., 1,6 l, D,
4/5 durys, labai geros būklės,
850 Eur). Traktorinį vežimą (viena
ašis, 100 Eur). Kombaino „Niva“
priekinį ratą (30 Eur). Tel. 8 652
04113.

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

IŠSINUOMOJA
Du didelius garažus komercinei
veiklai Prienuose. Parduoda
motobloką (kultivatorius). Tel. 8
656 35185.

WLNQXR(XUP2

PARDUODA
Ūkininkas parduoda svilintą
kiaulių skerdieną, kaina – 2,39
Eur/kg. Motininių kiaulių skerdiena – 1,99 Eur/kg. Sprandinę,
nugarinę, kumpį... atvežame.
Tel. 8 607 12690.

Miežius. Tel. 8 604 93428.

Tel. 8 680 81777

'YLSXVLRGDå\PRPHWDOLQơV
WYRUDOHQWơVQXR(XU

ŽEMĖS ŪKIS

Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

3OLHQLQơVWRJR
GDQJD

Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.

Paršelius. Tel. 8 615 90307.

PERKAME
MIŠKĄ

6YDMRQLǐQDPąNXUNLPHNDUWX

Perka

Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.

Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

Tel. 8 657 69 676
.D]LPLHUDV#NOLQNHUDOW
%DOWǐSU.DXQDV
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Maistines ir sėklines bulves. Tel.
8 606 91063.

Kalnapušes. Perkant didesnį
kiekį, kaina derinama. Tel.: 8 319
69026, 8 686 70328.

Mėsinę kiaulę. Tel. 8 604 32212.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4
m. auginimui ir pienines telyčias.
Tel. 8 625 93679.

Pienines telyčaites nuo 1 d. iki 1
Kalcio amonio salietrą didmai- mėn. amžiaus. Tel. 8 644 64455,
šiais po 500 kg. Pristato į vietą. 8 607 51916.
Taip pat parduoda kiaules. Tel. 8
689 62945.
PERKAMEBrangiai perka įvairius veršelius
nuo 2ĮVAIRIUS
sav. iki 8 sav. amžiaus.
BRAngIAI PERKAME
MIŠKĄ
Šieno šiaudų rinktuvą
ir pūtiką. Sveria el. svarstyklėmis. Atsiir apvaliąją
ARKlIUS, JAUČIUS,
Tel. 8 609 90773. medieną
vietoje,
su žeme skaito
TElYČIAS,
KARVES
. iš karto. Tel. 8
arba išsikirsti.
612 34503.
Tel.
8 625 93 kirtimus
679
Atliekame
sanitarinius
„Kitkų“ presą „Welger“
41,
dvi
bei retinimus. Konsultuojame.
savadarbes priekabas
šienui ir
Tel. 8 680 81777 Vilniaus apskrities ūkimėšlui vežti, arklinį grėblį ir varninkas nuolat perka
tytuvą. Tel. 8 699 63243.
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.
Bičių spiečių. Te. 8 600 41899.
ŽŪB „Žara“ perka karUAB
ves, jaučius, telyčias.
SŪDUVOS
iš karto.
GALVIJAI Tvarko Atsiskaito
valstybines išmokas.
tiesiogiai be tarpininkų
Sveria el. svarstyklėmis.
brangiai PERKA bulius,
Pasiima patys. Tel.: 8 685
karves, telyčias. Moka 6-21
86121, 8 699 57191.
proc. Sutvarko dokumentus

PERKA

subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

Superkame karves, bulius ir telyčias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirkėja Olga Smailienė.
Tel. 8 612 02125.

Gerai įmitusius, liesus
ir traumuotus galvijus (AB „Krekenavos
agrofirma“ kainomis). Taip pat arklius.
Sveriame elektroninėmis
svarstyklėmis. Atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 616 43646.
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,
TElYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
NUKelta Į 14 p. 
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Skubiai: benzininę žoliapjovę su
žolės surinkimo dėže; svarstykles
(sveria iki 120 kg); trifazį elektros
variklį (2,2 kW); viengulės lovos
čiužinį su rėmu ir du televizorius. Dovanoja šiltnamio lankus
(galuose su vamzdžiais). Tel. 8
606 44945.

Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.

ĮVAIRIOS PREKĖS
PARDUODA

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių malkas (skaldytas,
kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8
682 31133.
Skaldytas uosines ir beržines malkas. Atveža. Tel. 8 609 14843.
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo
malkas, supjautas kaladėmis,
sukapotas ir 2 m ilgio. Pristatymas
nemokamas. Statybinę medieną
pagal klientų pageidaujamą ilgį
ir išmatavimus. Išrašau sąskaitą.
Pristatymas nemokamas. Tel.: 8
614 98516, 8 639 48191.
Statybinę dvigubo pjovimo medieną (gegnės, lentos ir kt.). Tel.
8 675 17683.
„Viasat“ komplektą, ortopedinį
nailoninį įtvarą, skirtą alkūnės
apsaugai, vasarinę moterišką
avalynę (37–38 dydžiai) bei vyriškas vasarines kelnes, striukes
ir vaikišką treningą (6 m.). Tel. 8
600 22892.
REKLAMA

PASLAUGOS
Muzikantai visomis progomis:
dainavimas, muzikavimas, vedimas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8
614 06146.

Giedame
laidotuvėse

(1 vakaras ir
palydėjimas – 120 Eur,
keturnedėlis ir
metinės – 60 Eur).

Atvažiuojame
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Profesionalios muzikantų paslaugos laidotuvėse, ketvirtinėse ir
metinėse. Programoje – gražiausi
lietuvių ir pasaulio sakralinės muzikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir
refinansuojame turimas bei kt.
skolas sumoje nuo 100 iki 10 000
eurų, laikotarpiui nuo 2 iki 48
mėn. Palūkanos konkurencingai
mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų kaupimo II - III
pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr.
621263). Tel. 8 601 50935.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių
uždengimų gamyba. Betonavimas, montavimas, užpylimas
skalda, senų kapaviečių restauravimas ir kiti akmens gaminiai.
Nemokama konsultacija. Tel. 8
686 96155.
PAMINKLAI. Gaminame paminklus, antkapius, tvoreles,
kryžius. Atliekami betonavimo,
montavimo, restauravimo, kapo
tvarkymo darbai. Tel. 8 687
36706.

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).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
Impregnuoju ir perdažau medinius rąstinių namų fasadus, tvoras, terasas bei kitus medinius
objektus. Renovuoju laiptines,
pirtis, namus, sodybas, garažus.
Restauruoju langus ir duris. Tel.
8 675 20291.
Gaminame betoną, kalkinį skiedinį, šulinio žiedus (nuo 0,7
iki 3 m), įvairią gelžbetoninę
produkciją. Vežame žvyrą, smėlį.
Atliekame metalo tekinimo ir
suvirinimo darbus. Tel. 8 687
95399.
Liejame pamatus, betonuojame.
Montuojame gipso kartoną,
glaistome, dažome, kalame dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos, elektros instaliacijos
ir griovimo darbus. Klojame
trinkeles. Lankstome skardas. Tel.
8 600 96399.

Šiltnamių g. 8, 59118 Prienai
Mob. tel.: (8 638)77387, (8 650) 62733.
El. p. aaukuras@gmail.com

Laidojimo paslaugos:
Prienuose, Birštone, Balbieriškyje,
Pakuonyje, N.Ūtoje, Jiezne,
Veiveriuose, Žemaitkiemyje, Išlauže.

8 622 02208
šaldytuvus, šaldiklius.
Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus birius krovinius. Tel.
8 690 66155.

Šarvojimo salė
Karstai, urnos ir ritualiniai rūbai
Autokatafalkas
Kremavimas Lenkijoje ir Lietuvoje
Gedulo gėlės ir vainikai

Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą, dengiame stogus,
lankstome skardas, skardiname,
šiltiname ir dažome namų fasadus. Statome karkasinius namus.
Kasame pamatus, mūrijame,
tinkuojame, betonuojame, montuojame tvoras, atliekame langų
apdailą, montuojame langus ir
duris. Tel. 8 620 85350.
Kokybiškai remontuojame butus: dažome, glaistome, klojame
laminatą, atliekame kitus darbus.
Tel. 8 606 46488.

Vežame žvyrą, smėlį (02-04 frakcija), skaldą, įvairų gruntą ir kitus
birius krovinius. Galime dirbti
statybų objektuose. Tel. 8 603
11424.
Atliekame įvairius žemės kasimo, lyginimo darbus: kasame,
valome tvenkinius, darome pylimus, šlaitus, lyginame, tvarkome
teritorijas. Konsultuojame. Turime patirtį. Dirbame kokybiškai.
Tel. 8 640 50090.
Nemokamai tvarkome apleistus
(apžėlusius ir apaugusius medžiais ir krūmais) žemės ūkio
paskirties žemės sklypus. Tel. 8
680 81777.

Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.

Pjaunu ir skaldau malkas bei
pjaunu žolę trimeriu. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.

Atliekame įvairius statybos apdailos bei remonto darbus. Tel.
8 603 12588.

Pjaunu ir skaldau malkas bei pjaunu žolę trimeriu. Atvykstu savo
transportu. Tel. 8 603 70769.

Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Dažymas, glaistymas, senų medinių namų bei butų remonto
darbai, laminato klojimas ir griovimo darbai. Tel. 8 647 02708.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.
Kokybiškai taisau
automatines

SKALBIMO
MAŠINAS

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

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

Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU
GATERIU PJAUNAME medieną
(iki 11 m ilgio) jums patogioje vietoje. Elektra nebūtina. Dirbame
ir savaitgaliais. Tel. 8 657 57395,
www.7verslai.lt
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Pavojingų medžių
pjovimas, genėjimas.
Sklypų valymas.
Tel.: 8 683 99 233,

greblysirbebras@gmail.com

DARBO
SKELBIMAI
REIKALINGA
PC „Norfa“ Birštone

reikalinga

salės darbuotoja (-as)kasininkė (-as).

Tel. 8 682 51047
(Direktorė).

Darbas namų tvarkytojoms (ams) Anglijoje, įdarbinimo mokesčių nėra. Atlyginimas 15002000 Eur. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel.: 8 672 41083,
www.superdarbas.com

Restoranui „Bajorų kiemas“, esančiam PLC „Mega“ Kaune, reikalinga

virėja (-as).

Darbas pamainomis. Reikalavimai: sąžiningumas, atsakingumas, noras dirbti ir
užsidirbti. Atlyginimas nuo
700 Eur. Reikalui esant suteikiame apgyvendinimą Kaune.

Tel. 8 611 29129,el. p.
Gamyba@bajorukiemas.lt

Viešbučiui-restoranui Birštone
reikalinga administratorė su
patirtimi, virėja (-as) ir virėjos (o) padėjėja. Taip pat reikalingos
barmenės-padavėjos vasaros
sezonui. Tel. 8 687 53756. CV galima siųsti el.p. pusynebirstone@
gmail.com

Siuvykla siūlo darbą siuvėjai, mokančiai siūti
penkiasiūliu overloku.

Teirautis
tel. 8 615 87702.

Baldų įmonei – stalius. Gaminame nestandartinius medinius
baldus ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai be žalingų įpročių. Tel. 8
698 46063.

INFORMACIJA 15
ŠEŠTAdienis, 2019 m. gegužės 25 d., www.naujasisgelupis.lt

Kelių statybos ir priežiūros įmonė ieško: 1. Kelio darbininkų; 2.
Buldozerio mašinisto; 3. Ekskavatoriaus mašinisto; 5. Greiderio
mašinisto. Darbas Kauno apskrityje. Įmonė įsikūrusi Ilgakiemio
k., Kauno r. Tel. 8 691 44404.

Kita
Priima statybines atliekas. Tel. 8
644 64455.

Informacija
NEĮGALIŲJŲ DĖMESIUI! Prienų rajono neįgaliųjų draugija
organizuoja kelionę į Šventąją
birželio 12–17 dienomis. Kaina
40 Eur. Išvykstame nuo draugijos
birželio 12 dieną 14 val. Kreiptis
dėl kelionės tel.: (8 319) 51408, 8
640 73586. (Prienų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė)

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

Kviečia į renginius
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
Gegužės 25 d. 10 val. Prienų
sporto arenoje – Lietuvos badmintono taurės varžybos/14-oji
Lietuvos taurė, 2 etapas.
Gegužės 25 d. – Pakuonio mokyklos 200 metų jubiliejaus
šventė.10.00 val. – Šv. Mišios
Pakuonio Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčioje.11.30
val. – Skulptūros atidengimas
mokyklos kiemelyje.12.00 val.
– Šventinis renginys mokyklos
salėje.
Gegužės 25 d. 14 val. Šilavoto
„Davatkyne“ – tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris 2019“. Dalyvauja Vitalija
Pilipauskaitė, Aldona Ruseckaitė,
Alis Balbierius, Albinas Galinis,
Giedrė Kazlauskaitė, Dovilė Bagdonaitė, Birutė Grašytė, Marije
Langelaar (Olandija). Koncertuos
dainuojamosios poezijos atlikėjas Vytautas Trakymas. Veiks
tautodailininko Jono Dabrišiaus
skulptūrų paroda.
Gegužės 26 d. Prienų sporto
arenoje – kvalifikacinės sportinių
šokių varžybos „Išsišok!“.Profesionalių šokėjų pasirodymai,
REKLAMA

masinis šokis „flashmob“, atlikėjų
„8 kambarys“ pasirodymas ir kt.
Renginio vedėjas Linas Lapėnas.
I dalis – 9.30 val., II dalis – 12.30
val., III dalis – 15 val.
Gegužės 27–28 dienomis 10–13
val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje
– projekto „Prisijungusi Lietuva:
efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“
tęstiniai mokymai turintiems
pagrindinius skaitmeninius įgūdžius.
Gegužės 29 d. 15 val. buv. Veiverių mokytojų seminarijos
rūmuose vyks meno mokyklos
30-mečio šventė-minėjimas ir
koncertas. 14 val. šv. Mišios šv.
Liudviko bažnyčioje Veiveriuose.
Kviečiame dalyvauti buvusius
mokinius ir mokytojus. Įėjimas
– prisiminimai.
Gegužės 31 d. 13 val. Prienų
Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekos kiemelyje – šventė
„Vaikystės sala“, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Esant
blogam orui, renginys vyks bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje.
Gegužės 31 d. 18 val. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre – respublikinio pasakotojų konkurso
„Žodzis žodzį gena“rajoninis
turas. Dalyvaus pasakotojai iš
Prienų, Jiezno, Šilavoto, Naujosios Ūtos ir Stakliškių. Matysite
Jiezno KLC mėgėjų teatro spektaklį „Knarkia paliepus“ (pagal
K. Gineičio komediją, rež. A.
Jaruševičienė).
Birželio 1 d. 12 val. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – respublikinis vaikų ir suaugusiųjų
vokalinių kolektyvų festivaliskonkursas „Nemunėlio vingiai“.
Dalyvauja kolektyvai iš Kauno,
Kėdainių, Šakių , Kaišiadorių,
Kazlų Rūdos, Jurbarko, Prienų
miestų ir rajonų.
Birželio 1 d. 11 val. Veiveriuose,
Veiverių vaikų žaidimų aikštelėje
– Vaikų gynimo dienos šventė.
Jūsų laukia šventinis koncertas,
žaidimai, estafetės, atvirukų gamyba, dovanų dėžučių gamyba ir
dekoravimas (iš antrinių žaliavų),
piešimas kreidelėmis ir akvarele,
pokalbiai apie saugią vasarą ir
kt. Visus vaišinsime gardžiais
vafliais. Esant blogam orui šventė
vyks Veiverių šaulių namuose.
Birželio 1 d. 15 val. Dambravoje,
Buožių sodyboje – Dambravos
koplytėlės 100-mečio minėjimas.
Gyventojų pasakojimai ir muzikiniai pasirodymai. Birželinės pamaldos, koplytėlės pašventinimo
ceremonija. Pokalbiai ir vaišės.
Birželio 2 d. 11 val. Išlaužo Švenčiausios Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčioje – Šv.

Mišios už Dambravos gyventojus.
Dambravos koplytėlės 100-mečio paminėjimas.
Birželio 2 d. 9.30 val. Veiverių Šv.
Liudviko bažnyčioje – šv. Mišios.
Po šv. Mišių – koncertas „Priglust
prie tavo peties…”, skirtas Tėvo
dienai. Dalyvauja Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalinis
moterų ansamblis „Radasta“.
Birželio 2 d. 10.45 val. Stakliškių
parapijos bažnyčioje – koncertas
„Tau, Tėti“, skirtas Tėvo dienai
paminėti. Po koncerto – Šv.
Mišios.
Birželio 2 d. 12.30 val. Užuguosčio
parapijos bažnyčioje – koncertas,
skirtas Tėvo dienai paminėti. Po
koncerto – Šv. Mišios.
Birželio 3 d. 12 val. Šilavoto
laisvalaikio salėje – renginys „Vaikystė – drugelis margas“, skirtas
Tarptautinei vaikų gynimo dienai
paminėti. Edukacinės veiklos su
Prienų r. sav. visuomenės sveikatos biuro specialistėmis, judrieji
žaidimai ir kitos pramogos.

nės mokyklos stadione – Šilavoto
seniūnijos vasaros šventė „Po
mėlynu gimtinės dangumi“.

Prienų kultūros ir laisvalaikio
centre gegužės 17–31 dienomis
eksponuojama iškilaus menininko Rimanto Dichavičiaus
fotografijų paroda. Darbai iš ciklų
„Žiedai tarp žiedų“ ir „Laisvės
paženklinti“.
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko
Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.
Prienų krašto muziejaus kiemelyje eksponuojama lauko
paroda „Miesto bitės: žmonės ir
jų darbai Kaune 1918–1940 m.“,
skirta Laikinosios sostinės 100mečiui paminėti. Paroda veiks
iki gegužės 31 d.
Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje
gegužės mėn. eksponuojama
Prienų krašto fotomenininkų
darbų paroda „Nemunas man“.
Išlaužo laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama Arūno
Aleknavičiaus fotografijų paroda
„Magiškoji Norvegija“.

Birželio 4 d. 16 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – susitikimas su
knygos „Kauno Atlantida nuo
„Inkaro“ kamino pusės“ autore
Raima Zander (Raimonda Canderiene).

Šilavoto laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama vilnos
vėlimo dirbinių paroda „Minties
ir jausmų spalvos“.

Birželio 8 d. 12 val. Skriaudžių
laisvalaikio salėje – renginys,
skirtas Skriaudžių pagrindinės
mokyklos 111 metų jubiliejui
paminėti.
Birželio 9 d. 14 val. Juodbūdžio
kaimo bendruomenės namuose
– Sekminių šventė „Sekminės
Juodbūdyje“. Koncertuos Višakio
Rūdos kaimo kapela „Šaltinėlis“
ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro vokalo studija „Cukraus
pudra“. Renginio metu vaišinsimės Sekminių kiaušiniene,
bulviniais blynais, vyks sūrių
degustacija.
Birželio 15 d. Šilavoto pagrindi-

Gegužės 27 - birželio 2 d.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Birželio 4 d. 13 val. Ašmintos laisvalaikio salėje – renginys „Saulės
taku“, skirtas Tarptautinei vaikų
gynimo dienai paminėti.

Birželio 7 d. 14 val. – kūrybos
ir poezijos šventė „Poezijos piknikas ant Aušrakalnio“. Šventė
vyks ant Vinco Mykolaičio-Putino
kūriniuose apdainuoto Aušrakalnio. Renginyje dalyvaus Prienų
ir Marijampolės rajonų moksleiviai, kūrėjų klubo „Gabija“ nariai,
Naujosios Ūtos laisvalaikio salės
saviveiklininkai, Prienų krašto
muziejaus vokalinis ansamblis
„Marginys“. Esant blogam orui,
renginys vyks Vinco MykolaičioPutino gimtojoje sodyboje-muziejuje (Pilotiškių g. 12, Pilotiškių
k., N. Ūtos sen.).

HOROSKOPAS

Pakuonio laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama tautodailininkės Ramutės Onutės
Bidvienės autorinė darbų paroda
„Prakalbintas linas“.
Prienų sporto arenoje eksponuojama fotografo Algimanto
Barzdžiaus fotografijų paroda
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai
unikali galimybė pažinti ne tik
fotografo Algimanto Barzdžiaus
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti
apie kitų kultūrų vaikų emocijas
bei pastebėti šiuos kultūrinius
skirtumus, užfiksuotus fotografijose.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje eksponuojama paroda „Justinas Marcinkevičius ir Lietuvos valstybingumas“. Parodą parengė Lietuvos
Respublikos Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos
departamento Parlamentarizmo
istorinės atminties skyrius.
Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešojoje bibliotekoje birželio
mėn. bus eksponuojamos parodos: LR Seimo nario Andriaus
Palionio organizuoto Prienų
krašto moksleivių dailyraščio
konkurso „Padėka mamai“ darbų
paroda“; Meno albumų paroda
„Miesto fotografija – praėjęs
laikas, sustabdyta akimirka“.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

poetas, režisierius Vytautas V. Landsbergis



Stichija: Oras
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: berilis, agatas, chrizoprazas
Spalvos: melsva, violetinė, oranžinė
pasisemti kantrybės.
AVINAS
(03.21-04.20)

Šią savaitę tėvai ar sutuoktinis gali taip ir nesuprasti jūsų gyvybiško
laisvės ir nepriklausomybės poreikio. Gerai apgalvokite kiekvieną
žingsnį. Klaidingi sprendimai gali
turėti ilgalaikių ir labai nemalonių
padarinių. Didelė šeimos šventė
(o gal nelaimė?) vėl suartins jus su
giminėmis. Pastaruoju metu beveik
visiškai su jais nebendraujate.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Sprendimai, priimti vardan karjeros pirmoje savaitės pusėje, gali
turėti didelę įtaką asmeniniam gyvenimui. Gali kilti rimtų konfliktų
su šeimos nariais. Ketvirtadienį ar
penktadienį skubios jūsų pagalbos
ar net finansinės paramos gali prireikti tolimam giminaičiui ar verslo
partneriui.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje priimsite klaidingą sprendimą ir kurį laiką eisite klaidinga kryptimi. Tačiau dar ne viskas
prarasta. Jei kategoriškai apsisuksite atgal, tikrai rasite išeitį. Antroje
savaitės pusėje galima nauja intriguojanti pažintis.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Pirmoje savaitės pusėje jums bus
rodomi viliojantys ir intriguojantys,
bet pakankamai painūs simpatijos
ar net meilės ženklai. Apskritai tiek
asmeniniai, tiek profesiniai reikalai
seksis puikiai. Beje, kitiems tai ne
itin patiks. Kai kam galite sukelti
pavydą.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Būsite linkęs kištis į reikalus, kurie
jums turėtų mažiausiai rūpėti. Perdėtas aktyvumas nesuteiks siekiamo saugumo jausmo. Palikite visa
tai ir ieškokite naujų vietų, kur galėtumėte realizuoti save. Apskritai
įdirbis neblogas, bet vaisių dar teks
luktelėti.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Pirmoje savaitės pusėje niekaip
negalėsite atsikratyti nepasitenkinimo savimi jausmo. Tiesą sakant,
nieko tokio, kad kai kada išsiskiria
nuomonės kad ir su artimiausiu
žmogumi. Būkite protingas ir pirmas ištieskite ranką susitaikyti.
Norite išties nemažai, tad turite



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Asmuo iš jūsų praeities privers dar
kartą prisiminti ir permąstyti senas
klaidas. Nemalonūs prisiminimai
neišvengiamai išmuš iš vėžių, ir
pusiausvyrą atgausite tik į savaitės
pabaigą. Venkite brangių pirkinių
- dėl jų galite turėti teisinių arba finansinių problemų.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Kiek daug gali truputis optimizmo! Jau pirmoje savaitės pusėje
įsitikinsite, kad kartais įmanoma
iššokti aukščiau bambos. Savaitės
viduryje galimas konfliktas šeimoje, tikriausiai dėl pinigų. Savaitgalį
saugokitės perdegti saulėje ir nepersivalgykite.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje gausite sunkią
užduotį. Netruksite suprasti, kad
tik darni komanda gali ją įveikti.
Belieka ir kitus tuo įtikinti. Pastangos, patikėkite, nenueis veltui. Karjerai labai didelės įtakos gali turėti
moteris.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Dėl naujo darbo ar pasikeitimų
senajame gali tekti nemažai pakeliauti, gal net pakeisti gyvenamąją
vietą. Sutiksite žmonių, kurie sužavės iš pat pirmo žvilgsnio. Būkite
atsargus! Pirmas įspūdis gali būti
apgaulingas. Pasistenkite įžvelgti
esminius dalykus.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Pagaliau baigiate išspręsti užsitęsusias problemas. Taigi, buvote
privėlęs nemaža klaidų. Ketvirtadienį imkitės tik to, kas jums išties
yra svarbu. Sąžiningas pasikeitimas idėjomis stiprina solidarumą.
Tikėtina, kad savaitgalį susipažinsite su dvasiškai labai sau artimu
žmogumi.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Pakaks jau linksmintis, imkitės neatidėliotinų darbų. Praleidote ir taip
nemažai laiko savo malonumams.
Deja, kasdienybė niekur nedingsta. Moralinės paramos turėtumėte sulaukti iš namiškių. Savaitės
viduryje galite sulaukti netikėtų
simpatijos ženklų iš priešingos lyties asmens.

16 PASKUTINIS PUSLAPIS
ŠEŠTAdienis, 2019 m. gegužės 25 d., www.naujasisgelupis.lt

Gegužės 25
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė Afrikos diena
Tarptautinė dingusių vaikų
diena
Saulė teka 04:59
leidžiasi 21:33
Dienos ilgumas 16.34
Pilnatis (21 mėnulio diena)
Bedas, Magdalena, Almantas,
Danutė, Urbonas, Evelina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
netinkamas laikas laistyti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.

25
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+10 +20
GEGUŽĖS
Atsakymai

Gegužės 27
PIRMADIENIS
Saulė teka 04:57
leidžiasi 21:36
Dienos ilgumas 16.39
Delčia (23 mėnulio diena)
Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas,
Leonora
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
salierus, porus, saulėgrąžas,
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

28

ANTRADIENIS
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VILNIUS

+14 +18
GEGUŽĖS

29
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TREČIADIENIS
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VILNIUS

+15 +17
GEGUŽĖS

30

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Radviliškis.

Gegužės 29 d.
TREČIADIENIS
Tarptautinė Jungtinių Tautų
taikos saugotojų diena
Pasaulinė išsėtinės sklerozės
diena
Saulė teka 04:54
leidžiasi 21:39
Dienos ilgumas 16.45
Delčia (24 mėnulio diena)
Teodozija, Algedas, Erdvilė,
Magdalena, Magdė
Tinkamas laikas sėti:
saulėgrąžas.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti, konservuoti ir šaldyti vaisius, naikinti piktžoles.

Š E ŠTA D I E N I S

GEGUŽĖS

+12 +20

Gegužės 26
SEKMADIENIS
Saulė teka 04:58
leidžiasi 21:34
Dienos ilgumas 16.36
Delčia (22 mėnulio diena)
Pilypas, Algimantas, Milvydė,
Eduardas, Vilhelmina
Tinkamas laikas sėti:
porus.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

Sudoku

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

Lošimas
Nr. 1367
2019-05-22

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 14, 24, 28,
29, 41, 43
Vikingo skaičius: 03

Vieno derinio laimėjimų
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)
6+1

8721688.50€ 0

6

451447.50€ 0

5+1

14399.50€ 1

5

526.50€

5

4+1

121.50€

26

4

8.50€

245

3+1

5.00€

611

3

1.50€

4215

2+1

1.25€

4711

2

0.75€

31843

Kito tiražo prognozė:

10,4 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

+10 +15

KET VIRTADIENIS

+13
+18

KLAIPĖDA

VILNIUS

+12 +16
GEGUŽĖS
Atsakymai

Gegužės 28 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė moterų sveikatos
gerinimo diena
Saulė teka 04:55
leidžiasi 21:37
Dienos ilgumas 16.42
Delčia (23 mėnulio diena)
Justas, Jogirdas, Rima, Augustinas
Tinkamas laikas sėti:
lapines petražoles, krapus, kalendras, pankolius, špinatus,
salotas, lapinius burokėlius,
salierus, porus, saulėgrąžas,
agurkus, smidrus, kopūstus (ir
žiedinius), sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

1503

1453

1871

m. gegužės 30 d.:
numalšinta Paryžiaus komuna. Žuvo 25 tūkstančiai komunarų, 40 tūkstančių
susodinti į kalėjimus arba išsiųsti
į katorgą Naujojoje Kaledonijoje ir Alžyre.

1380

m. gegužės 31 d.:
Jogaila su Vokiečių
m.
gegužės
29
d.:
m.
gegužės
29
metrinė vienetų sistema, paordinu
sudarė
slaptą taikos suRomą
nusiaubė
vand.:
popiežius
Jonas
skelbti matų, saikų ir svarstydalai – giminiga gotams rytų Paulius II paskelbė vyskupą Vin- tartį, kuria įsipareigojo neremti
klių įstatai.
Kęstučio.
m. gegužės 26 d.: germanų gentis. Sugriauta daug centą Sladkevičių kardinolu.
Vormso ediktu Martinas Liuteris ir jo sekėjai paskelbti už įstatymo ribų. Prieš tai
popiežius atskyrė Martiną Liuterį
nuo bažnyčios.

1805
1703

m. gegužės 26 d.:
Napoleonas karūnuotas Italijos karaliumi.
m. gegužės 27
d.: Petras I įkūrė
Sankt Peterburgo miestą, kurį
vėliau paskelbė naująja Rusijos sostine.

+9
+12

KLAIPĖDA

VILNIUS

+9 +10

VANDENS TEMPERATŪRA

1844

1521

P E N K TA D I E N I S

+7 +18

m. gegužės 27 kultūros ir meno kūrinių. Iš čia
Savaitė
d.: Samuelis Mor- kilo žodis „vandalizmas”.
istorijos puslapiuose zė užbaigė pirmąją telegram. gegužės 29 d.:
12 tūkstančių turkų
m. gegužės 25 d.: fo liniją.
m. gegužės 28 d.: kareivių po ilgos apsiausties užAkmenės apylinpasirašyta amžinos grobė Konstantinopolį; puolimo
kėse nukrito meteoritas.
m. gegužės 25 taikos sutartis tarp Anglijos ir metu nužudytas imperatorius
d.: Lietuvoje įvesta Škotijos. Ji galiojo vos 10 metų. Konstantinas XI.

1908
1920

31

+12 +14

455

1988

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+18 KAUNO MARIOS
+13 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+19 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0
S0
R0

Geomagnetinių audrų
nenumatoma.

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

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40
41

KAUNE

nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8670 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8350 nSv/val.

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

