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Yra gyvenime ir praeities, ir ateities,
Ir dideli darbai, ir didelės svajonės...
Laimingas tas, kas moka atvira širdim
Gyvenimą praeiti ir mylėti žmones.
Pasirinkai nelengvą kelią,
Jis atsakingas ir… brangus be galo…
Juk tūkstantį dūžių širdyje turėsi
Ir pagirti kiekvieną, paguosti norėsi.

Gražaus jubiliejaus proga
Levutę
SENAVAITIENĘ,

Tu nuostabi lanksti stirnaitė,
Pribėgs vaikelis prie tavęs
Ir negailėsi, savęs tu negailėsi!
„Tai meilė, ne tik darbas“,–
Man tyliai pašnibždėsi,
Žiūrėsi, kas geriausia jam
Ir verkt iš to jausmo pradėsi.

gyvenančią Klebiškio k., Prienų r.,
SKAITYKITE 5 p.

Paskutinio skambučio
šventė Birštono
gimnazijoje

sveikina ir linki šviesių ir
džiaugsmingų gyvenimo metų
teta Albina ir Masiulioniai.

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai.
Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek daug jau galėjo praeit.
Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!

Neapkabins tavęs tėveliai,
Neišbučiuos, kukliai ateis, išeis...
Gal padėkos,
O tu juk jų vaikus ant kelių –
Jau 100-tą kart kilojai,
Apkabinai, pagyrei, mokei...

70-ies metų jubiliejaus proga

Auklėtojoms Violetai Butkuvienei, Antaninai Dragūnienei,
Angelei Ignatavičienei, auklėtojos padėjėjai Stasei Bužinskienei,
logopedei Zitai Podlipajevienei, spec. pedagogėms metodininkėms
Albinai Sadauskienei ir Aurelijai Prankienei nuoširdų
AČIŪ taria Mantas Gudukas, Justas Mickevičius ir jų tėveliai.

Levutę
SENAVAITIENĘ,

gyvenančią Klebiškio k., Prienų r.,

SKAITYKITE 9 p.

sveikina ir linki, kad sėkmė ir puiki sveikata lydėtų visada,
mylinti šeima.
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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Mieli vaikai, linkime Jums saugios vasaros,
naudingų žinių ir turiningų atostogų!
Mieli Tėveliai, linkime Jums paties svarbiausio visada būti mylimiems ir mylėti tai, ką turite!
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Statistikai: vienam virš 15 metų gyventojui
pernai teko 11,2 litro alkoholio

Vyriausybė susiginčijo dėl katalikų atstovo
Ministrai trečiadienį susiginčijo, ar LRT taryboje turi dirbti
krikščionių katalikų atstovas. Linas Linkevičius teigė, kad
katalikų atstovo dalyvavimas valdant LRT gali kelti įtarimų,
jog Bažnyčia netgi formaliai kišasi į valstybės gyvenimą, o
kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pabrėžė, kad
Lietuvoje religija yra atskirta nuo valdžios.

Vienas 15 metų ir vyresnis Lietuvos gyventojas pernai
suvartojo vidutiniškai 11,2 litro legalaus alkoholio – 1,1 litro
mažiau nei 2017 metais (12,3 litro). Alkoholio suvartojimas
šalyje mažėja šeštus metus iš eilės, aukščiausią lygį jis
buvo pasiekęs 2011 ir 2012 metais – 14,7 litro.

Pažadėjo, kad gyvens iki 107-erių!

Laima

DUOBLIENĖ
Gegužės 25 d. prieniškė
Ieva Pūkienė šventė
garbingą 100 metų
jubiliejų.

Savaitgalį jos pasveikinti
buvo atvykęs būrys pačių artimiausiųjų, o pirmadienį su
gražiausiais linkėjimais jubiliatę aplankė Seimo narys Andrius Palionis, Prienų rajono
savivaldybės meras Alvydas
Vaicekauskas, Prienų seniūnijos vyr. specialistė Janina Armonienė, Prienų globos namų
vadovai.
Ieva Spūdytė-Pūkienė prieš
šimtą metų gimė Šilavote. Mama mirė jauna, palikusi tris
vaikus, tad jauniausiąją Ievą
užaugino tetos. Mergaitė iš
pradžių augo Šilavote, o paaugusią priglaudė Prienuose
gyvenę giminaičiai. Jie mergaitę leido į mokslus ir Ieva
„Žiburio“ gimnazijoje baigė
7 klases. Toliau mokytis sąlygų nebuvo, tad penkiolikmetė
pradėjo kelis dešimtmečius
trukusią darbinę karjerą.
Beveik visą laiką Ieva dirbo stomatologo padėjėja. Dar
„prie Smetonos“ pradėjusi
dirbti pas gydytoją Lyberienę,
kurią nemažai prieniškių dar
prisimena, vėliau, kai gydytoja išėjo į pensiją, padėdavo
kitiems stomatologams. Buvo
sumani, smalsi ir gabi, todėl
nesunkiai perprato gydytojo
stomatologo darbo subtilybes
ir buvo labai vertinama, nors
jokių specialių mokslų ir nebuvo baigusi. Tuo laiku dantų
plombavimui buvo naudoja-

mas ir gyvsidabris. Ilgus metus
dirbusi su šiuo nuodingu metalu, apsinuodijimo neišvengė ir
Ieva, todėl pasigydžiusi į stomatologinį kabinetą nebegrįžo
ir, kol išėjo į pensiją, dirbo kitų
sričių gydytojų padėjėja.
Ieva su vyru Antanu užaugino dukrą Angelę ir sūnų Vytautą, kurie pradžiugino keturiais
anūkais ir trimis proanūkiais.
Kai abu su vyru jau buvo
pensininkai, „pakėlė sparnus“ ir persikėlė gyventi į Vilnių, kad galėtų padėti auginti
anūkus. Ten Ieva buvo aktyvi Nepriklausomybės atkūrimo įvykių dalyvė – dalyvavo
mitinguose ir 1991-ųjų sausio
įvykiuose, kartu su tūkstančiais žmonių budėjo prie laužų, dainavo ir savo akimis matė žmones traiškančius tankus
bei kitas baisybes.
Vyras mirė, anūkai paaugo
ir po daugiau nei dešimtmečio, praleisto sostinėje, tėviškės ir pažįstamų vietų bei
žmonių ilgesys Ievą parginė į
Prienus. Savi namai jau seniai
buvo parduoti, todėl nusipirko
mažą namelį Šaltinių gatvėje.
Iki praeito gruodžio pati tvarkėsi, valgį gaminosi, darže
pasikapstydavo. Ilgaamžei
šiek tiek pagelbėdavo socialinės darbuotojos, nes artimieji
nuolat šalia būti negali – sūnus
gyvena Vilniuje, o dukra net
Vokietijoje.
Sustyguotas gyvenimas
– rūpinimasis buitimi, dažni
ir ilgi telefoniniai pokalbiai
su dukra ir kitais artimaisiais
– subyrėjo, kai Ieva paslydo
ir pargriuvo. Tačiau gydytojų
prognozės nepasitvirtino ir ji,
per dešimt dienų išsigydžiusi

smegenų sutrenkimą bei įvairias traumas, grįžo namo. Tiesa, viena gyventi jau nebegali
– reikalingas nuolatinis pagalbininkas. Tad beveik prieš porą
mėnesių Ieva tapo Prienų globos namų gyventoja.
Dukra Angelė pasakojo, kad
mama visą gyvenimą buvo labai aktyvi, labai darbšti ir tvarkinga – daug metų dalyvavo
saviveikloje, dirbo, rūpinosi
vaikais ir namais. Net ir būdama garbaus amžiaus nebijodavo leistis į tolimas keliones
autobusu (skristi lėktuvu net
ir su palydovu niekam nepavyko įkalbinti) – per dešimt
metų net keturis kartus viena
nuvažiavo į Vokietiją (netoli
Šveicarijos sienos) aplankyti
dukros ir anūkų, Berlyne savarankiškai persėdama į kitą
autobusą. Paskutinį kartą ji
keliavo prieš penkerius metus,
būdama 95-erių.
Nors jubiliatei kai kur jau
reikia fizinės pagalbos, bet ji
visus džiugina gera nuotaika,
šviesiu protu, puikia atmintimi, humoro jausmu ir noru rūpintis kitais. Visiems sveikintojams padėkojusi už dovanas,
paprašė, kad meras jai perskaitytų ir ką užrašė. Susėdus prie
stalo, kartu su visais pakėlė
šampano taurę, skanavo kelių
rūšių tortų ir vis priminė dukrai, kad prižiūrėtų, jog svečių
lėkštės nebūtų tuščios. Pažadėjo, kad visų lauks ir po metų,
bet su viena sąlyga – jei ir tada
skambės dainos, kuriomis ją
šįkart džiugino V.Gustaitienė.
O dukrai yra pažadėjusi, kad
gyvens iki 107-erių. Tad ne
kartą jai dar skambės „Ilgiausių metų“!
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Išlaužo bažnyčioje skambėjo giesmės Marijai

Gegužės 26 d. Išlaužo
Švč. Mergelės Marijos,
Krikščionių pagalbos
bažnyčioje vyko Kauno
sakralinės muzikos
mokyklos organizuojamas
Respublikinis vaikų ir
jaunimo chorų giesmių
Marijai festivalis „Marija –
Motina mūs“. Šis festivalis
sutapo su parapijos
tituliniais atlaidais ir
Pirmosios komunijos
švente.

Nuo ankstyvo sekmadienio
ryto apie 160 vaikų rinkosi į
parapijos bažnyčią. Festivalį
pradėjo mažieji orkestrantai,
skambėjo festivalio muzikiniai šaukiniai, jiems atitarė vaikų choras su L. Abario
„Malimo malda“, kuri peraugo
į Švč. Mergelės Marijos litaniją – gegužines pamaldas, į kurias įsijungė 5 chorai ir gausus
maldininkų būrys: tiek vietinių
tikinčiųjų, tiek svečių iš Kauno
ir aplinkinių parapijų.
Iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo parapijos klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas
drauge su kun. Oskaru Petru
Volskiu, prasidėjo Č. Sasnausko giesme „Malda Marijai už

Tėvynę“. Mišioms asistavo
diakonas Egidijus Cibauskas. Kunigas svečias pasakė
homiliją, kurioje kalbėjo apie
Išlaužo parapijos titulo atsiradimą, prasmę ir reikšmę šių
dienų tikinčiam žmogui. Švč.
Mergelė Marija ir šiais laikais,
kaip ir tuomet, kai Napoleonas
vykdė bedievišką revoliuciją,
mus gali gelbėti, padėti apsaugoti, o nuklydus į ideologines
priešpriešas, ir atsiversti. Šventų Mišių pabaigoje vyko iškilminga eucharistinė procesija,
į ją įsijungė Pirmąją komuniją
priėmę vaikai bei gausus būrys
svečių giesmininkų.
Po iškilmių prasidėjo antroji
festivalio dalis, ją pradėjo patys mažiausieji giesmininkai,
choras „Puerili“ (5–6 metų
vaikai): skambėjo E. Diržiūtės giesmė „Dievo Motinėlei“.
Vaikų choras „Pueri I“ giedojo giesmes „Šventoji Marija,
melski už mus“ ir „Džiūgauk,
žeme visa“, jiems akompanavo mokytojų instrumentinis
ansamblis.
Jaunieji smuikininkai džiugino klausytojus J. S. Bacho
kūriniais. Vaikų choras „Pueri II“ atliko G. B. Pergolesi
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

„Stabat Mater“ ir J. K. Perry „Vaiko malda“. „Improvises“ – „Neklaužadų“ ansamblis festivaliui paruošė kūrinį
„When you believe“ iš kompozitoriaus Stephen Schwartz
miuziklo „Egipto princas“.
Festivalį vainikavo jaunimo choro „Cantores David“
atliekami kūriniai: Hans Nyberg „Ave Maria“ ir K. Jenkins
„Cantate Domino“.
Po oficialiosios dalies giesmininkų, svečių ir parapijos
bendruomenės laukė vaišės,
didelis pripučiamas batutas,
namų gamybos kukurūzų
spragėsiai ir kitos pramogos.
Marijai skirtas festivalis ir parapijos atlaidai šiemet buvo
itin smagūs, maldingi, festivalyje ir atlaiduose sulaukėme
daug dalyvių ir maldininkų.
Choristai jau su nekantrumu
laukia kitų metų festivalio, kuriame, tikimės, dalyvaus dar
daugiau jaunųjų atlikėjų.
Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams: Lietuvių katalikų
Religinei Šalpai, AB „Išlaužo žuvis“, Išlaužo seniūnijai
ir ypač Išlaužo Švč. Mergelės
Marijos, Krikščionių pagalbos
parapijai.
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Budapešte nuskendus laivui žuvo
septyni turistai, dar 19 dingo

Naujojo Hampšyro valstija apkaltino
aštuonias chemijos bendroves žala aplinkai

Budapešte Dunojaus upėje nuskendus laivui žuvo
septyni turistai iš Pietų Korėjos, o dar 19 asmenų
dingo. Laive buvo 33 pietų korėjiečiai, septynis iš jų
pavyko išgelbėti. Turistus plukdęs laivas susidūrė su
didesniu laivu.

JAV Naujojo Hampšyro valstija pateikė ieškinius
aštuonioms bendrovėms dėl žalos, kurią sukėlė
potencialiai toksiškos cheminės medžiagos,
naudojamos gaminti įvairius dalykus, pradedant picų
dėžėmis ir baigiant greitojo maisto pakuotėmis.

Ingavangio kaimo istorija bus suguldyta į knygą

Mintimis dalijasi
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar nemanote,
kad politikoje
dalyvauja per
mažai moterų?

Česlovas

Laima

DUOBLIENĖ
Kaip ir kasmet, paskutinį
gegužės sekmadienį,
Šilavoto bažnyčioje
pasimeldus už Ingavangio
kaimo gyventojus,
aplankius artimųjų kapus,
į buvusią Ingavangio
mokyklą, kurios patalpos
nuo 2002 m. priklauso
Ingavangio bendruomenės
centrui, susirinko
didelis būrys ne tik čia
gyvenančių, bet ir šiame
bei aplinkiniuose kaimuose
gimusių, gyvenusių,
dirbusių žmonių, likimo
nublokštų į įvairius
Lietuvos kampelius.

Vyresniosios kartos ingavangiečiai sveikinosi, klegėjo, vieni kitų klausinėjo apie
sveikatą ir anūkus, o jaunesnieji ar pirmą kartą į susitikimą
atvykusieji gėrėjosi vyresniųjų
džiaugsmu, žavėjosi pro mokyklos langus atsiveriančiais
vaizdais.
Į būrį susirinkusius ingavangiečius pasveikino Šilavoto seniūnė Neringa Pikčilingienė
ir Ingavangio bendruomenės
centro pirmininkė Rasa Juocevičienė bei kaimyninių Piliakalnio, Šilavoto bendruomenių atstovai.
Muzikinę dovaną atvežė
kaimynai – Šilavoto laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Akacija“, vadovaujamas
Saulės Blėdienės.
Ingavangiečių susitikimai
neįsivaizduojami be humanitarinių mokslų daktaro Kosto
Algirdo Aleksyno. Tautosakininkas, dainynų ir kitų leidinių
REKLAMA

sudarytojas šįkart atvežė ypatingą žinią – jau gerokai pasistūmėjo knygos apie Ingavangį rengimas. Jis tikisi, kad per
vasarą pavyks užbaigti rinkti
medžiagą, o kad jam pasisektų, prašė visų dar to nepadariusiųjų pagalbos – ir atsiminimus pateikti, ir nuotraukomis
pasidalinti.
Bendruomenės pirmininkė R. Juocevičienė priminė,
kad bendruomenei ir visiems,
kas myli Ingavangį, reikės susitelkti ir surasti lėšų knygos
leidimo finansavimui.
Turbūt nei vieno susibūrimo nėra praleidusi Išlauže
gyvenanti Janina RuseckaitėAčienė, vilnietė Vitalija Matukevičiūtė-Lungienė, šilavotiškė Aldona Kabašinskaitė-Marčiulaitienė, prieniškės
seserys Krasnickaitės – Ona
Krūvelienė ir Albina Orinienė.

Ilgametėms bendruomenės
pirmininkės „dešiniosioms
rankoms“ Aldonai Baniulienei, Onutei Tamošiūnienei, Marytei Raugevičienei,
Irenai Radžiūnienei, Janinai
Pilkauskienei, Marytei Leonienei, Danutei Morkūnienei,
Vandai Slavėnienei, Audronei
ir Gintautui Galiniams, Onutei ir Albinui Martusevičiams
bei kitiems bendruomenės
aktyvistams rūpesčių nestinga – reikia prižiūrėti patalpas
ir aplinką, ruoštis šventėms ir
renginiams, kurių per metus
surengia po kelis. Tai – tradicinis kraštiečių susitikimas,
Užgavėnės, Oninės, mirusiųjų ingavangiečių pagerbimas ir kt.
Prieš kelerius metus Ingavangio kaimo bendruomenės
centro pastatas atjaunėjo – įgyvendinus ES kaimo plėtros

Ingavangietis Kostas Algirdas
Aleksynas su žmona Gražina.

„Dešimčia metų atjaunėju čia
pabuvusi. Širdis džiaugiasi!“
– kalbėjo Janina.
Labai džiugu, kad šiais metais atvyko nemažai kraštiečių, pirmą kartą dalyvaujančių tradiciniame susitikime.
Tai Juozas Kavaliauskas, jau
daug metų gyvenantis Marijampolėje, Alytuje gyvenantys Birutė Leonaitė ir Jonas
Leonas, Kaune įsikūręs Juozas Gustaitis.

sitikime, ir kiek mokinių mokėsi mokykloje prieš pusšimtį
ir daugiau metų, prisiminti ir
mokykloje dirbę mokytojai,
ir suvaidinti spektakliai, ir
įvairūs šposai, pasidalinta ir
skaudžiais pokario laikų prisiminimais. Prisiminus dar
senesnius laikus, buvo beveik
patvirtinta, kad per Ingavangį
turėjo žygiuoti Napoleono kariuomenė. Gal ir pats imperatorius čia lankėsi?
Ir nė vienas, turintis ryšių
su Ingavangiu, neturi pamiršti, kad 1923 m. gyventojų surašymo duomenimis, kaime
gyveno 744 gyventojai ir jis
buvo vienas didžiausių (jei ne
pats didžiausias) kaimų tuometinėje Lietuvoje! Gaila, kad
šiuo metu kaime gyvena tik
kiek daugiau nei 200 gyventojų. Tačiau džiugina faktas,
kad kaimas nemiršta, atvirkš-

Šarūnas Matulevičius

Politikoje reikia vyrų ir
moterų, bet moterų galėtų
būti ir daugiau nei dabar,
nes vyrai galvoja vienaip,
moterys – kitaip, tad bendri
sprendimai būtų geresni.
Mes patys mažai moterų
išrenkame, nes gal nepasitikime. Aš manau, kad moterys gali būti geros įvairių
sričių specialistės, net geresnės už vyrus. Tik nuo seno
susiformavusi nuostata, kad
politika ir valdžia – ne moterų reikalas.

Bendramokslės Vitalija Lungienė,
Janina Ačienė ir Janina Pilkauskienė.

fondo finansuojamą projektą,
buvo pakeistas stogas, sutvirtintos sienos, pakeisti beveik
visi langai ir durys. Pernai pačių bendruomenės narių iniciatyva ir jų bei Savivaldybės
lėšomis suremontuotas pastato
vidus. O šiais metais, gavus finansinę paramą, teritorija apjuosta tvora.
Kalbų visiems nestigo. Buvo suskaičiuota, ir kiek Ingavangio marčių dalyvauja su-

čiai, jame kasmet įsikuria po
kelias naujas šeimas.
Iki vėlumos netilo klegesys
buvusiose Ingavangio mokyklos klasėse, liejosi prisiminimų upės, skambėjo dainos,
buvo ir aptarti jau nuveikti darbai, ir pakalbėta apie ateities
planus. Džiugu, kad vyresniųjų būryje atsiranda jaunų žmonių, kurie darniai įsilieja į bendruomenės gyvenimą, jį papildo naujomis iniciatyvomis.

Odeta Slavėnienė

Manau, kad politikoje
moterų turėtų būti daugiau,
nes jos išradingesnės, daugiau mąsto. Mes patys turime daugiau moterų rinkti,
labiau jomis pasitikėti. Jei
moteris yra to verta, nusipelniusi, už ją balsuoja,
negali būti jokios diskriminacijos, tačiau nustatytas
procentas, kiek moterų turi
būti Taryboje, Seime ar kituose renkamuose postuose.
Aš nemanau, kad renkantis
už ką balsuoti, atsižvelgiama į lytį.

Užtenka moterų politikoje tiek, kiek yra. Vyrų turi
būti daugiau, nes jų smegenys kitaip veikia nei moterų. Moterų vienas pusrutulis
sukasi į vieną pusę, kitas – į
kitą, o vyrų – abu į tą pačią
pusę, todėl, jei vyro galva
protinga, jis viską gali padaryti. Moterys – labai užsispyrusios, labai įrodinėja
savo tiesas. Geriau būtų,
jei moteris, vyro padedama, labiau rūpintųsi šeima,
vaikais, o politiką paliktų
vyrams.

Adelė Juozaitienė

Manau, kad politika labiau tinka vyrams, jų galvos
geresnės, jie visur labiau tinka. Rinkdamasi tarp vyro ir
moters, aš pirmiausia rinkčiausi vyrą, o moterį tuo
atveju, jei ji man atrodytų
daug protingesnė už vyrą.
Tačiau manau, kad pirmiausia reikėtų senus politikus
pakeisti jaunais. Pensininkai tegul eina anūkų auginti,
o jauni – politikuoti.
Regina

Moterys daug praktiškesnės, išradingesnės už vyrus,
jos geriau susitvarkytų politikoje, tačiau vyrai nenori
joms užleisti savo pozicijų.
Dažnai moterys visa galva
pranašesnės už vyrus, tik
daugeliui atrodo kitaip. Kadangi politika – „nešvarus
reikalas“, nenorėčiau, kad
mano artima pažįstama ten
murkdytųsi, bet apskritai
politikoje turi būti daugiau
moterų, gal net tiek pat, kiek
ir vyrų.
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Draudimas eksploatuoti „Boeing 737 MAX“
gali galioti dar bent 2 mėnesius

JAV karinė žvalgyba kaltina Rusiją galimai
slapta vykdant branduolinius bandymus

Draudimas eksploatuoti orlaivius „Boeing 737 MAX“
gali likti galioti dar du mėnesius ar net ilgiau. Daugelis
šalių laikinai sustabdė „Boeing 737 MAX“ naudojimą, kai
sudužo du šio modelio lėktuvai. Vis dar laukiama, kol
„Boeing“ pateiks programinės įrangos atnaujinimą.

Rusija galimai slapta vykdo „labai mažos galios“
branduolinių ginklų bandymus ir tokiu būdu pažeidžia
branduolinių bandymų uždraudimo sutartį, pareiškė JAV
Gynybos žvalgybos valdybos vadovas. Tikriausiai ji juos
vykdė Arktie vandenyno Naujosios Žemės salyne.

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

Kelias į mokyklą – kelias į pasaulį...

2019-05-25 apie 15.55 val. Prienuose, Pramonės g., savo namuose neblaivus (2,70 prom.
alkoholio) S. B. (g. 1951 m.)
panaudojo fizinį smurtą prieš
sugyventinę I. D. (g. 1970 m.),
kuriai nustatytas 1,91 prom.
girtumas.

tis, buvę mokyklos mokiniai
ir darbuotojai.
„Tik išvažiavęs iš gimtinės
supranti, kiek daug tau davė
Pakuonio kraštas“, – kalbėjo
buvęs šios mokyklos mokinys Artūras Deltuva. Jo ir kitų
kalbėjusiųjų mintis atkartoja
ir mokyklos himne skamban-

metodininkė, dabar savanorė Onutė Zmejauskienė, kuri
ne tik mokėsi šioje mokykloje bet ir penkis dešimtmečius
dirbo. Ji taip pat dėkojo tiems,
kurie parašė ar dar parašys atsiminimus, pasidalijo ar pasidalins nuotraukomis. O tuos,
kuriems ši knyga nepatiks, ji

2019-05-25 apie 12.40 val.
Prienų r. sav., Stakliškių sen.,
namuose, rastas B. R. (g. 1936
m.) lavonas be išorinių smurto
žymių.
2019-05-25 naktį (00.39 val.)
Balbieriškio sen. Balbieriškio
mstl. Užupio g. 50 m² plote
prie kapinių degė sukrautos
šiukšlės.
2019-05-26 apie 22 val. Prienų
r., Veiverių sen., Juodbūdžio k.,
konflikto metu neblaivus (1,96
prom. alkoholio) vyras (g. 1959
m.) smurtavo prieš savo neblaivų (3,04 prom. alkoholio) sūnų
(g. 1985 m.). Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.

Laima

DUOBLIENĖ
Praėjusį šeštadienį
Pakuonio pagrindinė
mokykla šventė 200 metų
jubiliejų. Šventė prasidėjo
šv.Mišiomis Pakuonio Švč.
M. Marijos Ėmimo į dangų
bažnyčioje. Mišias kurias
aukojo kunigas Rimas
Pilypaitis.

2019-05-26 apie 19.30 val.
Prienų r., Ašmintos k., gautas
pranešimas, kad rinkimų apylinkėje galimai visi komisijos
nariai neblaivūs. Įtarimai nepasitvirtino.
2019-05-28 apie 21.11 val. gautas pranešimas, kad Balbieriškio sen., Paprūdžių k., Beržų g.
dega elektros įvadinis kabelis.
Gaisro požymių nebuvo.
2019-05-29 apie 21.20 val.
gautas pranešimas, kad Prienuose, J. Basanavičiaus g.
reikia pagalba atidaryti duris,
nes tėvas, sutrikus sveikatai, negali pasikelti iš lovos
ir atidaryti durų. Į antrame
aukšte esantį butą patekta
per pravirą balkono langą,
atidarytos durys, įleisti medikai ir policijos pareigūnai. Po
medikų apžiūros vyriškis (g.
1940 m.) išneštas iš namų ir
įkeltas į GMP automobilį.
REKLAMA

Pasitiks ir palydės
skulptūra
Po šv. Mišių mokyklos kieme buvo atidengta skulptūra „Į šviesą“, kurios autorius
– buvęs šios mokyklos mokinys, dabar mokytojas, tautodailininkas Kęstutis Grigonis.
Skulptūroje užkoduota daug
simbolių. Autorius atskleidė,
kad dešimt laiptelių – tai mo-

kinių lygiai (klasės), kuriuos,
siekdami mokslo ir šviesos,
kopdami tikslo link jie turi
pereiti, trys skulptūros dalys
– tai trys trimestrai, viršuje
– šypsosi saulutė (šviesa, tikslas) su septyniais spinduliais,
simbolizuojančiais septynias
savaitės dienas.
Skulptūrą pašventinęs kunigas R. Pilypaitis linkėjo pažinti save ir pasaulį, tuo pažinimu dalintis ir eiti šviesos link,
linkėjo, kad
mokykla netaptų laisvalaikio praleidimo centru,
kad ir toliau
išliktų mokslo ir atradimų perdavimo vieta, kad
joje augtume
ir gyventume
žmogui.

Į trečią šimtmetį – su
gausybe sveikinimų ir
linkėjimų
Mokyklos aktų salėje vos
sutilpo šventės dalyviai – buvę ir dabartiniai mokiniai bei
mokytojai, svečiai. Dauguma
svečių į trečią šimtmetį įžengusios mokyklos metraštyje
paliko savo linkėjimus ar atsiminimus.
Trumpai mokyklos istoriją

ir jubiliejui skirtą knygą „Pakuonio mokyklai – 200 metų“
pristatė Pakuonio pagrindinės
mokyklos direktorė Audronė
Vaicekauskienė.
Gražaus jubiliejaus proga
mokyklos bendruomenę sveikino ir sukurti dar ne vieno
šimtmečio istoriją linkėjo Prienų rajono savivaldybės meras
Alvydas Vaicekauskas, Švietimo skyriaus vedėjas ir buvęs mokyklos vadovas Rimvydas Zailskas. Jis perdavė ir
Švietimo, mokslo ir
sporto ministro Algirdo Monkevičiaus
sveikinimus. Seimo
nario Andriaus Palionio sveikinimus
ir dovanas perdavė jo padėjėjos Valė
Petkevičienė ir Regina Juočiūnienė.
Buvęs mokyklos direktorius, o dabar
VDU profesorius
dr. Benediktas Šetkus ne tik pasidalijo
prisiminimais, bet
ir padovanojo savo
ir žmonos sudarytų
knygų. Sveikinimus
ir linkėjimus išsakė
Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktorė, švietimo įstaigų atstovai, Tarybos
nariai, seniūnas Antanas Keturakis, klebonas R. Pilypai-

Buvęs mokyklos vadovas, dabar VDU profesorius dr. B. Šetkus dabartinei mokyklos direktorei A.Vaicekauskienei padovanojo knygų.

ragino rašyti kitą, nes labai
daug mokyklos istorijos į šitą
knygą nesutilpo.
Atsiminimų ir
Šventę dainomis ir vaidiniistorijos jūra
mu sušildė dabartiniai mokiKą tik iš spaustuvės atkelia- niai bei Pakuonio laisvalaikio
vusią knygą „Pakuonio mo- salės ansamblių „Obelėlė“ ir
kyklai – 200 metų“ pristatė „REnata“ dainininkai.
Mokyklos kiemą
nuo šiol puoš ne tik
nauja skulptūra, bet
ir magnolijos, kurias dovanojo Prienų rajono savivaldybės administracija ir LR Seimo narys A. Palionis.
Pasibaigus oficialiai šventės daliai,
dar ilgai nesiskirstė
buvę ir dabartiniai
mokytojai ir mokiniai – reikėjo ir išgražėjusia mokykla
pasidžiaugti, ir moSkulptūroje užkoduotus simbolius atskleidė
kykliniame suole
jos autorius tautodailininkas K. Grigonis.
pasėdėti, ir aplinka
pasigėrėti... O kiek
jos sudarytoja, buvusi lietu- kalbų kalbelių iškalbėta, kiek
vių kalbos mokytoja, moky- klausimų užduota – juk kai
klos muziejaus puoselėtoja, kas mokyklos slenkstį perLietuvos Respublikos garbės žengė po kelių dešimtmečių
kraštotyrininkė bei kraštotyros pertraukos.
tys žodžiai: „Kelias į mokyklą
– kelias į pasaulį...“.

atgarsiai 
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Didžiausia pasaulyje plieno gamintoja
„ArcelorMittal“ mažins gamybą Europoje

Ukrainiečio įmonėse - nelegalai
Ikiteisminį tyrimą atliekančios FNTT duomenimis, Lietuvoje ir Lenkijoje registruotose Ukrainos piliečio valdomose
bendrovėse buvo nelegaliai įdarbinami darbuotojai
iš Ukrainos ir Baltarusijos, klastojami dokumentai,
apgaulingai tvarkoma apskaita. FNTT įtaria, kad bendrovių
direktorius galėjo pasisavinti apie 300 tūkst. eurų.

Didžiausia pasaulyje plieno gamintoja „ArcelorMittal“
trečiadienį paskelbė mažinanti gamybos apimtis keliose
savo gamyklose Europoje dėl silpnos paklausos ir didelio
importo, o šis pranešimas dar kartą patvirtino gilėjančias
pramonės problemas.

Merai sveikina
KT kritiką

Sportinio
ėjimo varžybos
„Prienai 2019“
Šių metų gegužės 24
d. Prienų sporto centro
stadione vyko sportinio
ėjimo varžybos „Prienai
2019“.

Tai – įskaitinis sportinio
ėjimo taurės VI etapas. Šiose varžybose dalyvavo gausus būrys sportininkų iš įvairių Lietuvos miestų: Kauno,
Vilniaus, Klaipėdos, Druskininkų, Švenčionių, Kėdainių,

Trečiokų išvyka
Gegužės 28 d. 3 b klasės
mokiniai keliavo į
„Dinoparką“ Radailiuose.

„Dinoparkas“ – tai pramogų
karalystė visai dienai, esanti už
7 km nuo Klaipėdos. Unikalioje gamtos apsuptyje „gyvena“
daugiau nei 40 natūralaus dydžio šnypščiančių, vandeniu
REKLAMA

Birštono ir Prienų. Varžybų
atidarymo ceremonijoje dalyvavo savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Exėjikų
klubo atstovai. Prienų komandai atstovavo dvi sportininkės
– jaunių amžiaus grupėje dalyvaujanti Miglė Damynaitė bei
vaikų amžiaus grupėje rungtyniaujanti Deimantė Žilinskaitė. Miglė Damynaitė iškovojo
antrąją vietą 3000 m nuotolyje,
Deimantė Žilinskaitė 1000 m
nuotolyje liko be apdovanojimų, bet garbingai kovojo su
stipresnėmis varžovėmis.
Kristina Kuzmickienė,
Prienų KKSC lengvosios
atletikos trenerė 

besispjaudančių bei riaumojančių dinozaurų, išnykusių
prieš 65 mln. metų.
Parke daug pramogų: karuselės, „Dinozaurų labirintai“,
5D teatras, batutai, arklių karuselės, mašinų mūšis, traukinuko karuselė. Smagu klaidžioti
„Apverstame name“, veidrodžių labirinte, mini zoologijos sode.
Vida Dubikovienė 

Savivaldybių vadovai
sveikina Konstitucinio Teismo
išaiškinimą, jog dabartinė
merų ir vicemerų atlyginimų
skaičiavimo tvarka neatitinka
pagrindinio šalies teisės akto.

Teismas trečiadienį konstatavo, kad vien 100 tūkst. gyventojų kriterijus nėra pakankamas nustatant savivaldybių
vadovų atlyginimų dydį ir suteikė Seimui laiko iki kitų metų pradžios pakeisti tvarką.
Su tokiu sprendimu sutinka
tiek didesnių nei 100 tūkst. gyventojų, tiek mažesnių savivaldybių merai.
Vilniaus meras Remigijus
Šimašius sakė, kad KT sprendimas yra „pagrįstas ir racionalus“ bei laukia pokyčių.
Jo teigimu, Vilniuje aktualesnis atlyginimo diferencijavimo klausimas savivaldybės
administracijos tarnautojams,
nes savivaldybėje atlyginimai
vargiai leidžia konkuruoti su
sostinėje veikiančiomis ministerijomis, valstybinėmis institucijomis.
„Dėl to tos žirklės, galimybė mokėti realiai daugiau kai
kuriais atvejais, kad žmonių
būtų mažiau, o rezultatai geresni, kartais turėtų būti. Natūralu, kad tie dalykai galėtų būti
susieti su vidutiniu atlyginimu
būtent tame regione“, – aiškino
R. Šimašius.
„Teisingai kažkas iškėlė
klausimą – ar teisinga, kai
Vilniaus ir Birštono merai gali gauti panašius atlyginimus,
kai tiek darbų, tiek atsakomybių apimtys skiriasi. Labai
tikiuosi, kad ir šita sritis susitvarkys, ačiū Seimo nariams,
kurie kreipėsi į Konstitucinį
Teismą“, – BNS teigė Šiaulių
meras Artūras Visockas.
Jis teigė, kad šiuo metu jo
alga „į rankas“ yra 1800-1900
eurų, tačiau 2015 metais jam
tapus meru pirmąjį kartą, alga
esą buvo mažesnė nei administracijos skyrių vedėjų.
„Čia ir reikia diskutuoti. Įsivaizduokime 100 tūkst. ribą. O
95 tūkst.? Ar sumažėjo darbų?
Galbūt darbų netgi padaugėjo, nes tau reikia susigrąžint tą

100 tūkst. gyventojų“, – teigė
A. Visockas.
Kolegai pritaria ir Panevėžio meras Rytis Mykolas Račkauskas, kurio vadovaujamoje
savivaldybėje gyventojų skaičius jau kelerius metus nebesiekia 100 tūkstančių.
„Kriterijus nėra teisingas,
nes žemiau 100 tūkstančių yra
ir 90 ar devyniasdešimt keli
tūkstančiai ir 25 ar 40 tūkstančių. Jie pastatomi ant vienos
pakopos, o atsakomybė ir darbo apimtis – šiek tiek skirtingi
(...), Panevėžys jau gal metai
iškrito iš to šimtuko, bet mes
vis tiek dar esame šalia, miestas netampa kitoks su visa savo didmiesčio problematika“,
– BNS dėstė jis.
Savivaldybės vadovas sako
gaunantis per 1800 eurų atlyginimą, bet mažesnį, nei vienas iš jo pavaduotojų, turintis
didesnį stažą valstybės tarnyboje. Jis sako, kad gyventojų
skaičius galėtų likti kriterijumi,
tačiau reikėtų nustatyti platesnį diferencijavimą didesnėms
nei 100 tūkst. gyventojų savivaldybėms.
Anot Lazdijų rajono merės
Ausmos Miškinienės, atlyginimų skaičiavimo tvarka, kai
vienintelis kriterijus yra gyventojų skaičius, neobjektyvi, nes uždarbis nepriklauso
nuo savivaldybės valdomo
biudžeto.
Ji BNS teigė, kad skaičiuojant merų ir vicemerų algas,
turėtų būti atsižvelgiama ir
į darbo rezultatus, krūvį bei
patirtį.
„Šiandien mes matome labai skirtingas savivaldybių
pozicijas, skirtingus rezultatus,
bet atlyginime tai neatsispindi.
Ypatingai vicemerų atlyginimai yra labai maži“, – kalbėjo
A. Miškinienė.
Per 50 tūkst. gyventojų turinčio Alytaus meras Nerijus
Cesiulis taip pat sutinka, kad
ne gyventojų skaičius turi lemti atlyginimą.
„Reikėtų kažkokius kriterijus įsivesti, pasižiūrėti miesto
ar miestelių proveržį, matyti
jų darbus atsakomybes, merų ar administracijos indėlį į
tam tikrą veiklą“, – sakė N.
Cesiulis.
Ignas Jačauskas, Ramūnas
Jakubauskas - BNS
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Meksikoje per avariją žuvo 21 žmogus

Kinija apkaltino Jungtines Valstijas
„atviru ekonominiu terorizmu“

Meksikos rytuose susidūrus ir užsiliepsnojus vilkikui ir
autobusui, kuriuo žmonės važiavo namo iš piligriminės
kelionės į vieną katalikų šventovę, žuvo mažiausiai 21
žmogus. Dar 30 žmonių per avariją buvo sužeisti. vienos
iš transporto priemonių stabdžiai važiuojant šlaitu žemyn
sugedo ir ji įsirėžė į kitą transporto priemonę.

Kinija apkaltino Jungtines Valstijas „atviru ekonominiu
terorizmu“. Du didžiausi pasaulio ūkiai smarkiai
nesutaria, o jų derybos dėl prekybos akivaizdžiai įstrigo,
kai JAV prezidentas daugiau kaip dukart padidino
kiniškoms prekėms taikomus importo muitus.

„Tele2“ pristato naują išmanųjį „Fonos“: dabar
Popiežius apie
arba žvilgtelėjismurtavimą prieš
įsigysite pigiau ir gausite dovanų prisilietimu
mu į ekraną. Šios technologiTelekomunikacijų
bendrovė „Tele2” pristato
naujieną – naujosios
kartos išmanųjį telefoną
„Fonos O1“ ir skelbia
nuolaidą jam įsigyti.
Tai padaryti ir dar gauti
dovanų galima tik
operatoriaus salonuose
arba internetinėje
parduotuvėje www.tele2.
lt.

„Džiaugiamės galėdami
savo klientams pristatyti naujieną – išmanųjį „Fonos O1“.
Tai ypatingas telefonas: jame
įdiegtos pažangiausios technologijos, skirtos naujausiems
flagmanams, tačiau jį įsigyti,
beje tik iš „Tele2“, galima už
ypač patrauklią kainą“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.

Pradinė įmoka
– 1 Eur, išmanioji
apyrankė – 1 ct
Šiuo metu telefonui „Fonos O1“ su 64 GB atmintine
galioja itin patrauklus pasiūlymas: jam įsigyti taikoma
20 proc. nuolaida ir tik 1 Eur
pradinė įmoka, o kartu su juo
– vos už centą – galima gauti
ir išmaniąją apyrankę „Fitbit
Inspire HR“.
Sumokėjus minėtą 1 Eur
pradinę įmoką ir pasirašius 24
mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių ir SMS planais
(nuo 7,5 Eur/mėn.), skelbiamais www.tele2.lt, šis telefonas dabar kainuoja 8,25 Eur/
mėn. (kaina ne akcijos metu
– 249 Eur).
Be to, pasirinkus mokėjimo
planą su neribotais pokalbiais,
SMS ir 2,5 GB ar daugiau
duomenų (nuo 9,9 Eur/mėn.),
REKLAMA

išmani apyrankė „Fitbit Inspire HR“ kainuos vos 0,01 Eur
(dovanos vertė – 99 Eur).
Nuolaida taikoma nuo kainos ne akcijos metu. Telefonų
skaičius ir pasiūlymo laikas
riboti. Taikomas valstybės
nustatytas laikmenos mokestis – 5,25 Eur. Daugiau informacijos www.tele2.lt arba paskambinus 117.

Kodėl verta rinktis
„Fonos O1“?
Naujasis telefonas „Fonos
O1“ stebina savo privalumų
gausa. Tvirtas ir elegantiškas
dizainas, patvarus metalinis
rėmelis, 6 colių įstrižainės
ekranas ir net 3 kameros – tik
dalis geriausiųjų šio telefono
savybių.
Nors „Fonos O1“ priskiriamas vidutinio segmento
telefonų grupei, jame įdiegta tokių funkcijų, kurias dažniausiai palaiko tik prabangūs
flagmanai. Viena tokių – greitasis įkrovimas, dėl kurio net
visiškai išsekusią bateriją papildyti galima itin sparčiai.
Beje, jos talpa siekia 3500
mAh, taigi bateriją įkrovus
pilnai – telefonui energijos užteks parai ar net kelioms.
Tai dar ne viskas. Dovanų
pridedamas ir belaidis įkroviklis, kuris ypač praverčia kelionėse, gamtoje ir visur, kur
sunkiau atrasti elektros lizdą.
Telefoną tereikia padėti ant
šio išmanaus įkroviklio ir baterija ima akimirksniu pildytis
energija.
Be to, išmaniajame įdiegtas
ir piršto atspaudo skaitytuvas
bei veido atpažinimo funkcija. Dėl jų telefoną atrakinti
galima itin greitai ir patogiai:

jos užtikrina ir informacijos
saugumą – jas įjungus, išmanųjį atrakinti galės tik jo savininkas.
Naujosios kartos funkcijų
telefone įdiegta ir daugiau. Pavyzdžiui – „NFC“ technologija. Jos dėka su „Fonos O1“
galima lengvai atlikti kasdieninius bekontakčius mokėjimus ir susieti telefoną su kitais
įrenginiais.
Ne mažiau įspūdingos ir
„Fonos O1“ kameros. Dviguba yra įdiegta telefono nugarėlėje, o trečioji, skirta asmenukėms, priekyje. Beje, pastaroji yra papildyta sulieto fono
funkcija, praversiančia kuriant
portretines nuotraukas.

moteris, migraciją,
išnaudojimą

Popiežius kalbėjo Meksikos
medijų tinklo „Televisa“ antradienį transliuotame pokalbyje,
kurį vedė žurnalistė Valentina
Alazraki, daugiau kaip keturis dešimtmečius pranešanti
televizijos žiūrovams Meksikoje apie popiežių, Vatikaną
ir Bažnyčią. Popiežius atsakė į
daug klausimų įvairiausiomis
temomis, nuo abortų pasmerkimo, dvasininkų seksualinių
nusikaltimų ir jų dangstymo iki
smurtavimo prieš moteris.

vo statytų sienų kaliniu! O tie,
kurie tiesia tiltus, kuria draugystes! Jie sveikinasi, nors ir
kiekvienas pasilieka savo tilto
pusėje, tačiau vyksta dialogas“,
– sakė popiežius Pranciškus.
Paklaustas apie santykius su
medijų pasauliu, popiežius pasakė, kad jis mano, kad jie geri.
„Sakau tiesą, ar ne taip?“, – pasakė popiežius, pripažindamas,
jog kartais gali būti nelengva
atsakyti į keblius klausimus,
prisiminė vieną atvejį Čilėje, kai buvo klausiamas apie
dvasininkų seksualinius nusikaltimus.
„Kartais klausimai priverčia
susimąstyti“, – pasakė Pranciškus, atskleisdamas, jog kai
kurie žurnalistų užduoti klausimai padėjo suprasti, kad jis nebuvo pakankamai informuotas
vienu konkrečiu išnaudojimo
klausimu.
„Grįžęs į namus mąsčiau,
meldžiausi, prašiau patarimo
ir tada nutariau pasiųsti tuo įgaliotąjį Apaštališkąjį vizitatorių.
Ir man tai labai padėjo“, – kalbėjo popiežius. Jis pokalbyje
taip pat prisiminė, kokiomis
priemonėmis jo pirmtakai šv.

Iš karto paruoštas
naudotis
Nepaisant to, jog į „Fonos
O1“ įdiegta tiek daug pažangių technologinių sprendimų,
šiuo telefonu naudotis ypač
lengva ir patogu. Todėl tai
puikus pasirinkimas ieškantiems savo pirmojo išmaniojo arba anksčiau turėjusiems
žemos klasės telefoną ir dabar
norintiems išmėginti daugiau
funkcijų.
Tik įsijungę naująjį išmanųjį, galėsite iškart pradėti
juo naudotis. Gamintojai viskuo pasirūpino iš anksto: nustatyti lietuvių kalbą, įdiegti
„Microsoft Office“ programų
paketą bei įrašyti svarbiausias
programėles, tokias kaip „Facebook“, „Instagram“, „Google“ ir kt.
Naująjį telefoną įsigyti ir
daugiau informacijos sužinoti galima internetinėje svetainėje www.tele2.lt bei visuose
„Tele2“ salonuose. 

žengiamas kitas žingsnis – moteris paverčiame verge.
Pokalbio pabaigoje popiežius Pranciškus paprašė tyliu
susikaupimu atminti Rocío ir
kitas moteris, neteisingumo ir
neapykantos aukas.
„Noriu užbaigti žodžiu apie
Rocío. Ši moteris negalėjo pamatyti augančių savo vaikų,
štai jos marškiniai. Visiems
žiūrovams norėčiau pasakyti,
kad šie marškiniai yra kaip visų gyvybę teikiančių, pasiaukojančių ir be vardo žūstančių
moterų kančios vėliava. Rocío
ir kitų vardus žinome, bet daugelio nežinome. Jos žūsta nepalikdamos vardo, tačiau palikdamos iššūkį. Manau, kad Rocío
ir kitų nužudytų, išnaudotų ir
parduotų moterų kraujas turi
būti kaip iššūkis, sukrečiantis
visų mūsų sąžines. Norėčiau
paprašyti žiūrovus skirti tylos minutę nužudytajai Rocío,
kad savo širdyse jai sugrąžintume veidą ir kartu atmintume
panašaus likimo moteris. Jei
meldžiatės – melskitės, jei ko
trokštate – išsakykite troškimus, o Viešpats tesuteikia jums
ašarų malonę, kad apraudotume neteisingą, laukinį ir žiaurų pasaulį, kuriam kultūra – tik
įrašas enciklopedijoje. Noriu
užbaigi pokalbį šiomis mintimis ir žodžiais apie Rocío.
VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...

Migrantų klausimas šiandieniniame pasaulyje yra prioritetinė tema, sakė popiežius
Pranciškus. „Tai deganti problema“. Būtent todėl popiežius
nusprendė pats asmeniškai vadovauti migrantų ir pabėgėlių
reikalus kuruojančiam Vatikano dikasterijos skyriui. Pasak
Šventojo Tėvo, kraštų politiniai susitarimai ir sprendimai
dėl sienų verčia migrantus kentėti, nes jie, būdami silpniausi
ir pažeidžiamiausi, dažnai patenka į prekybos žmonėmis
pinkles, tampa vergais, būna
kankinami.
„Kas stato sienas, tampa sa-

Jonas Paulius II ir Benediktas
XVI ryžosi spręsti seksualiniais nusikaltimais kaltinamų
dvasininkų klausimą.
Valentina Alazraki paprašė Šventąjį Tėvą pakalbėti
apie smurtavimo prieš moteris problemą, žurnalistė popiežiui padavė kelių nukentėjusių
moterų ir motinų daiktus, tarp
kurių buvo vienos moters, nužudytos jos vaikų akivaizdoje,
marškiniai.
Popiežius, paėmęs juos į rankas, ilgai kalbėjo apie visuomenę, nenorinčią pripažinti moters
sėkmės ir nustumiančią moterį
į antrą vietą, o tuomet nesunkiai

Važiuoja žydas su kunigu
traukiniu. Kunigas valgo lašinius ir siūlo rabinui.
Rabinas sako:
– Na, ponas kunige, ar nežinai, kad mums negalima
valgyti lašinius?
Kunigas sako:
– O geras dalykas.
Dabar išlipa jau iš traukinio, atsisveikina. Žydas ir sako kunigui:
– Būk, kunige, geras, perduok linkėjimus nuo manęs
savo žmonai.
Kunigas sako:
– Na, negi nežinai, kad mes
nevedam.
– Gaila, geras dalykas!

95,7 Mhz
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Reikalauja Italijos pasiaiškinti dėl biudžeto

Paryžiaus Luvro muziejus vėl atvėrė
duris lankytojams

Europos Komisija ketina trečiadienį raštu pareikalauti
Italijos vyriausybės pateikti „paaiškinimų“ dėl 2019
metų biudžeto, kuris pažeidžia Europos Sąjungos
(ES) išlaidų taisykles. Dėl kylančių Italijos skolos ir
struktūrinio deficito lygių Romai gali būti skirta 3 mlrd.
eurų bauda.

SKAITYKITE 8 p.

Paryžiuje Luvro muziejus, dienai uždarytas po to, kai
dideliu lankytojų srautu nepatenkinti darbuotojai
paliko savo darbo vietas, trečiadienį vėl atvėrė savo
duris lankytojams. Buvo sutarta, jog muziejus bus
atidaromas 11 val. ryto – dviem valandomis vėliau .

SKAITYKITE 8 p.

SKAITYKITE 9 p.

SKAITYKITE 10 p.
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Juozo Palionio taurė atiteko vilniečiams

Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gegužės 25 dieną Birštono
kurhauze vyko tradicinis
respublikinis greitųjų
šachmatų turnyras
šviesaus atminimo buvusio
LR Seimo nario Juozo
Palionio taurei laimėti.

Turnyre dalyvavo beveik
70 dalyvių iš įvairių Lietuvos
miestų ir rajonų. Žaidimas vyko šveicariška 9 ratų sistema
(kai kurie mažieji šachmatininkai žaidė 7 ratus).
Žaidėjai įsikūrė dviejose
kurhauzo parodų salėse. Ištraukė burtus, kas su kuo žais,
ir ilgai nelaukdami sėdo prie
šachmatų stalų. Kai kurias
šachmatininkų poras skyrė
nemažas amžiaus skirtumas,
tačiau vieni kitus įvertino
pagal žaidimą. Ir ne taip jau
svarbu buvo lytis ar amžius.
Suskaičiavus rezultatus,
pirmiausia apdovanojimai
buvo išdalinti jauniausiems
žaidėjams (iki 10 metų), kurių
dauguma žaidė 7 ratus. Medalius pelnė:
Rugilė Remeikaitė (3
taškai),Vilnius
Patricija Alionytė (3 taškai),
Kaunas
REKLAMA

Ugnė Vegelytė (2 taškai),
Birštonas
Vytenis Remeika (3 taškai),
Vilnius
Šarūnas Norkeliūnas (3 taškai), Marijampolė
Domantas Ramanavičius (3
taškai), Alytus
Nemažai nominacijų pelnė
birštoniečiai. Geriausiu birštoniečių žaidėju buvo pripažintas Robertas Travkinas
(5,5 taško). Apdovanotas ir
vyriausias turnyro žaidėjas
birštonietis Antanas Tankevičius (92 m.) bei jauniausias turnyro dalyvis Liutauras
Naudžiūnas (5 m.)
Merginų iki 16 metų grupėje medaliais buvo apdovanotos:
Ieva Šitkauskaitė (5,5 taško), Vilnius
Neda Žuvininkaitė (3 taškai), Birštonas
Ugnė Naudžiūnaitė (1,5
taško), Birštonas
Vaikinų iki 16 metų grupėje
medaliais apdovanoti:
Ugnius Remeika (5 taškai),
Vilnius
Rapolas Likatavičius (4,5
taško), Vilnius
Matas Norkeliūnas (4,5 taško), Marijampolė
Iš moterų geriausios buvo
Danutė Urbavičiūtė (5 taškai)

iš Birštono ir Edita Veličkaitė
(3 taškai) iš Alytaus.
Senjorų (65 metai) grupėje geriausiu žaidėju buvo
pripažintas kaunietis Jonas
Ridzvanavičius, surinkęs 6
taškus. Šis senjoras žaidė ir
komandoje.
Turnyro nugalėtojų medaliais apdovanoti:
Aleksandras Šalna (8,5 taško), Vilnius
Merūnas Liaucys (7taškai),
Kaunas
Marius Bieliauskas (7 taškai), Vilnius.
Komandinėje įskaitoje 1
vieta ir Juozo Palionio taurė bei medaliai atiteko Vilniaus komandai (Marius
Bieliauskas,Aleksandras Šalna, Ieva Šitkauskaitė), surinkusiai 21 tašką. Pagal tur-

laikraščio „NAUJASIS GĖLUPIS“ priedas Birštono savivaldybės gyventojams

nyro nuostatus komandoje
turėjo žaisti viena moteris ir
du vyrai.
Antrąją vietą laimėjo Birštono komanda (Robertas
Travkinas, Kazimieras Senavaitis ir Danutė Urbanavičiūtė), pelniusi 15,5 taško.
Trečiąją prizinę vietą užėmė
Kauno komanda (Jonas Ridzvanavičius, Algirdas Rauduvė ir Patricija Alionytė), vos
puse taško (15 taškų) atsilikę nuo antrą vietą laimėjusių
birštoniečių
Birštono šachmatų būrelio
trenerė D. Urbanavičiūtė pasidžiaugė, kad turnyre dalyvavo15 birštoniečių, jų rezultatai
geri, laimėtos prizinės vietos
atskirose kategorijose, o bendroje įskaitoje birštoniečių
komanda užėmė antrą prizinę vietą.
Nugalėtojams ir prizininkams apdovanojimus įteikė
J. Palionio paramos ir labdaros fondo vadovė Edita Palionytė ir Seimo nario Andriaus
Palionio padėjėja Valė Petkevičienė. Varžybas organizavo
Seimo narys Andrius Palionis
ir Birštono šachmatų gerbėjai,
teisėjavo vyr. teisėjas FA Kęstutis Norkeliūnas.

ISSN 2538-9076

Prenumeruojamas

Mieli vaikai ir jų tėveliai,
švenčiame Tarptautinę vaikų gynimo dieną, kuri
simbolizuoja saugumą, teisingumą, pagarbą vaikų
teisėms. Šia proga linkiu, kad vaikystės dienos būtų
saugios, saulėtos, spalvingos, įdomios ir žaismingos.
Mėgaukitės kiekviena stebuklinga dienos akimirka!
Tegu Jūsų atradimų ir įspūdžių kupinas kelias bus lydimas
įsimintinų akimirkų, artimųjų meilės ir šilumos.
Daug geros sveikatos, puikios nuotaikos, nuoširdumo ir
šiltų apkabinimų šios šventės proga!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė

Mieli tėveliai ir seneliai,
pirmasis birželio sekmadienis – skirtas tik Jums. Šią dieną
mes visi turime galimybę ypatingai Jus pagerbti ir
padėkoti už gyvenimo pamokas, patarimus, supratimą,
paramą, besąlygišką rūpestį, lydintį mus kiekviename
žingsnyje.
Sveikinu Jus tėvo dienos proga ir linkiu būti pavyzdžiais,
kurie skatina prisiminti svarbiausias vertybes, suteikia
paramą, kai jos labiausiai reikia, džiugina ir motyvuoja
siekti užsibrėžtų tikslų.
Tegul Jūsų dienos būna kupinos prasmingų darbų,
artimųjų šilumos ir džiaugsmo akimirkų.
Gražios šventės!
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė
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V. Zelenskis pateikė Ukrainos parlamentui
prezidento apkaltos procedūros projektą

Į Ukrainos vakarinio Lvovo miesto tarybą
įsiveržė grupė asmenų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį
pateikė Aukščiausiajai Radai svarstyti įstatymo,
apibrėžiančio valstybės apkaltos procedūrą, projektą.
V. Zelenskis parlamentui pateiks ir įstatymo dėl
atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą projektą.

Ukrainos vakariniame Lvovo mieste grupė protestuotojų
išlaužė duris ir įsiveržė į miesto tarybą. Šiuo metu dalis
protestuotojų, šturmavusių rotušę, jau sugrįžo į palapinių
miestelį šalia pastato, kiti vaikšto rotušės koridoriais ir,
kaip patys sako, „kontroliuoja valdininkų darbą“.

Su ikonų parodos autoriumi Borisu Jokubauskiu.

Muziejų naktis
Gegužės 19 dieną Birštono
sakraliniame muziejuje
vyko šių metų Muziejų
nakties akcijos „Muziejai
kaip kultūros ašys:
tradicijos ateitis“ renginiai.

Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) kasmet inicijuoja
Tarptautinės muziejų dienos
(gegužės 18 d.) renginius, o
Prancūzijos kultūros ir ryšių
ministerija – tarptautinės muziejų bendruomenės akciją
„Europos muziejų naktis“. Į ją
jungiasi ir Lietuvos muziejai.
Akcija rengiama nuo 2005 m.
Akcijos tikslas – parodyti muziejaus eksponatus naktį, kai
paprastai muziejai nedirba, bei
supažindinti su muziejais įvairių bendruomenių narius. Tą
dieną organizuojami renginiai
lankytojams nemokami.
Muziejų nakties programą
Birštono sakralinis muziejus
pradėjo nuotraukų albumo
„Palaimintasis vyskupas kankinys Teofilius Matulionis“
pristatymu. Albumą pristatė
knygos autorius Vaidotas Žukas. Jis dalijosi patirtimi, kaip
sekėsi surinkti medžiagą, kaip
geranoriškai į šią idėją atsiliepė
palaimintojo giminės, paskolindami fotografijas, laiškus.
Žinoma, patyrė ir sunkumų,
susidūrė su iššūkiais. Nežiūrint visų išbandymų, rezultatas – puikus albumas. Autorius paminėjo, kad ruošia ir
daugiau leidinių, susijusių su
palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Vaidoto Žuko iniciatyva yra įkurtas Palaimintojo
Teofiliaus Matulionio labdaros
ir paramos fondas, kuris rūpinasi palaimintojo Teofiliaus
Matulionio vardo sklaida, leidinių leidyba.
Valanda klausant albumo
autoriaus pralėkė akimirksniu.
Autorius maloniai kvietė aplankyti Alantos dvarą, kuriame
REKLAMA

įkurta palaimintojo Teofiliaus
Matulionio ekspozicija, ir jis
yra jos vadovas.
Po albumo pristatymo buvo
pristatyta tapytojo iš Klaipėdos
Boriso Jokubauskio ikonų paroda. Parodos pristatyme dalyvavo pats autorius ir pasakojo
apie ikonų tapymo technikos
ypatumus, kurie labai skiriasi
nuo paveikslų tapymo. Autorius tapydamas ikonas daug
dėmesio skiria maldai, meditacijai, kas ir yra svarbiausia
kuriant šį išskirtinį meną. Ikonų paroda veiks visą birželio
mėnesį, maloniai kviečiame
aplankyti.
Džiugu, kad Muziejų naktį
savo balsais puošė dainininkės
Inesa Sėmėnaitė-Rutkauskienė (sopranas) ir Laura Povilaitytė-Dranseikienė (mecosopranas). Solistės atliko lietuvių
ir užsienio autorių dainas ir
operų arijas.
Muziejaus naktį baigėme
ekskursija po sakralinio muziejaus erdves. Ekskursijoje
dalyvavo būrelis lankytojų,
kurie domisi sakraline tema,
dvasininkais, Bažnyčios istorija.
Muziejų naktis – tai galimybė ne tik susitikti su muziejaus
bičiuliais, mylėtojais, bet ir galimybė padėkoti tiems, kurie
išreiškia pasitikėjimą muziejumi dovanodami eksponatus.
Juk muziejus be eksponatų ir
lankytojų neegzistuotų. Dėkojome birštonietei Zitai Kamarauskaitei, kuri yra dovanojusi
nemažą pluoštelį nuotraukų,
liudijančių Birštono bažnyčios
tradicijas.
Vakaras buvo puikus. Dėkojame tiems, kurie jungėsi ir
dalyvavo viename ar kitame
renginyje. Manau, kad visi
lankytojai išėjo praturtėję žiniomis, praplėtę akiratį.
Birštono sakralinio
muziejaus muziejininkė
Daiva Valatkienė 

Kaimynai susitiko Jono Basanavičiaus aikštėje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gegužės 24-ąją Birštone
jau antrą kartą buvo
paminėta Tarptautinė
kaimynų diena. Melsvai
ir mėlynai pasipuošę
birštoniečiai rinkosi į Jono
Basanavičiaus aikštę, kur
dengė stalus, dėjo ant
jo vaišes ir gražiai kvietė
kaimynus pasivaišinti.

Nors Birštone, galima sakyti, vieni kitus pažįsta, tačiau
metams bėgant kurorto gyventojai keičiasi. Senieji gyventojai iškeliauja Anapilin, o
į Birštoną atvyksta ir nemažai
naujų žmonių, grįžta iš užsienio birštoniečių vaikai su šeimomis. Tad nenuostabu, kad
atsiranda ir mažiau pažįstamų
ar visai nepažįstamų žmonių,
o kai mūsų kurortas toks nedidelis, reikia susipažinti ir su

jais. Kaimynų diena kaip tik
ir yra ta puiki proga visiems
susieiti, pasidalinti šypsenomis bei artimiau susipažinti
su savo kaimynais. Juk visi
žinome, kad miesto ir visos
bendruomenės gyvybingumas
bei sutelktumas priklauso nuo
to, ar gyventojai bendrauja ir
bendradarbiauja, ar turi stiprų
ryšį, ar nori vieni kitiems padėti, kartu pasidžiaugti.
Aikštės pakraščiuose įsikūrė amatų dirbtuvėlės. Čia buvo galima su Agne Ragovskyte-Aleškevičiene pasimokyti
gaminti gražius papuošalus
ir kvapnius aliejukus, o su dizainere Reda Paula pasimokyti skiautinių meno, bitininkas
siūlė paskanauti šviežio pavasarinio medaus. Kiekvienas pagal amžių ir pomėgius
rado sau tinkamą užsiėmimą.
Visgi svarbiausia – susitikusių kaimynų kalbos, bendravimas. Juk nuo seno sakoma,

kad geras kaimynas geriau už
giminę, jis visada šalia, gali
padėti ir bėdoje, ir džiaugsme.
Tad su kaimynais visada reikia
palaikyti tik gerus ir gražius
santykius.
Smagu buvo vaikams, kurie
labai norėjo pajodinėti ant asiliukės Rozos, smagiai šokti su
Ilona Aksenavičiene, dainuoti
su Roma Ruočkiene, taip pat
pūsti muilo burbulus su Burbulų dėde. O kaip gražiai ir
skambiai dainavo meno mokyklos mokytojos Ramunės
Liutvynskienės parengti mažieji dainininkai...
Prie stalų su vaišėmis susibūrė kaimynai – tie, kurie jau
pažįstami, pristatė ir mažiau
pažįstamus, kad ir šie taptų
tikrais kaimynais, tikrais birštoniečiais.
Visus susirinkusius džiugino birštonietės Lauros Budreckytės ir Vyčio Nivinsko
muzikavimas. Laura netgi

Birštono kaimynų himno „eskizą“ pateikė, o kitais metais
Kaimynų dienai gal ir tikrą
himną sukurs.
Visus tiesiog užbūrė gražus
vakaras, maloni draugija ir
savi žmonės, turintys apie ką
pasikalbėti, pasitarti ar garsiai
pasvajoti apie kurorto gražesnę ateitį. Šventė yra šventė,
tačiau ir čia vyko varžytuvės,
vertinimai, už kuriuos geriausieji buvo apdovanoti prizais.
Melsvoje kaimynų šventėje ant stalų puikavosi ne plastikiniai, o gražesni, tinkami
šventei indai ir papuošimai,
nebuvo alkoholio, o tik gaivieji gėrimai. Kaimynai mokosi (ir jau moka) linksmintis kitaip.
Šį gražų tradiciniu tampantį
renginį Kaimynų dieną organizavo Birštono kurorto bendruomenė, vadovaujama Alinos Jaskūnienės, MB „Čiulba
ulba“, „Asmeniška“ krautuvėlė, Birštono kultūros centras,
parėmė Birštono savivaldybės taryba.

13-osios tarptautinės Greitosios medicinos pagalbos žaidynės
čia vyko tarptautinės Greito- čius sveikino LR sveikatos vieni kitais, nebūti abejingi
Birštone
sios medicinos pagalbos žai- apsaugos ministerijos kancle- kito nelaimei.
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Gegužės 23–25 dienomis
birštoniečius ir kurorto
svečius stebino gausybė
greitosios pagalbos
automobilių ir medikų,
kurie teikė „pagalbą“
nukentėjusiesiems.

Iš tikrųjų jokių nelaimingų
atsitikimų, avarijų ar kitokių
katastrofų Birštone nebuvo –

dynės ir taktinės medicinos
mokymai. Tokios žaidynės
Lietuvoje vyksta jau 13-ą kartą, o Birštone – pirmą.
Žaidynių atidarymas ir iškilmingas greitosios medicinos
pagalbos automobilių paradas
vyko penktadienį, gegužės 24
dienos rytą. Vaizdas iš tikrųjų
buvo įspūdingas, nes niekada
birštoniečiai dar nematė tokios
daugybės automobilių ir medikų vienoje vietoje.
Žaidynių dalyvius ir sve-

rė Odeta Vitkūnienė, Lietuvos
greitosios medicinos pagalbos
įstaigų asociacijos valdybos
pirmininkas Nerijus Mikelionis, Krizių valdymo centro ir
Šaulių sąjungos atstovai. Žaidynių organizatorius ir svečių
iš užsienio delegacijas sveikino Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, kuri sakė, kad labai svarbu visą laiką
kalbėti apie tai, jog visuomenė,
bendruomenė turi būti pasiruošusi suteikti pagalbą, rūpintis

Ir kiti sveikintojai kalbėjo
apie greitosios medicinos pagalbos svarbą ir visų šių žmonių ypatingą misiją – suteikti
medicinos pagalbą tuomet, kai
to labiausiai reikia. Deja, šie atsakingą ir kilnų darbą dirbantys žmonės nėra vertinami taip,
kaip turėtų, jų veidai nepuošia
žurnalų viršelių...
Greitosios medicinos pagalbos žaidynėse dalyvavo
per 300 dalyvių, 40 ekipažų
NUKelta Į 9 p. 
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Prieš teismą stos kameros viešajame
tualete įrengimu įtariamas šiaulietis

R. Karbauskis turi pasitikrinti pasitikėjimą
partijoje, kartoja S. Skvernelis

Prieš teismą stos kameros viešajame tualete įrengimu
įtariamas 59 m. vyras. Pareigūnai viešo biotualeto klozeto
dangtyje rado sumontuotą savadarbę vaizdo įrašymo
įrangą, į kurią buvo įrašomas vaizdas. Šiaulių kriminalistai
rado 340 vaizdo įrašus, viename iš jų - įtariamąjį.

Valdančiųjų „valstiečių“ deleguotas ministras pirmininkas
Saulius Skvernelis trečiadienį pakartojo, kad partijos
lyderis Ramūnas Karbauskis turėtų pasitikrinti pasitikėjimą
partijoje po pralaimėtų rinkimų. Pats R. Karbauskis
neatsakė, ar dar tikrinsis pasitikėjimą partijoje.

13-osios tarptautinės Greitosios
medicinos pagalbos žaidynės
sužeistuosius privalėjo ne tik
Birštone
pademonstruoti įgytas žinias,
ATKelta IŠ 8 p.
iš Lietuvos ir užsienio. Šiose
gražiose ir prasmingose žaidynėse varžėsi 32 mūsų šalies
ekipažai, 2 komandos iš Vokietijos, po vieną iš Baltarusijos, Ukrainos ir Latvijos, o
iš tolimojo Kazachstano buvo
net 3 greitosios medicinos pagalbos komandos. Šiemet prie
žaidynių prisijungė ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai, ir
Ukrainos karo specialistai, kurie turi sukaupę didelę patirtį
dirbant karo ir ekstremaliomis
sąlygomis.
Kiekvienai komandai teko
atlikti 7 užduotis – dalyvauti
masinės nelaimės vietoje, kurioje buvo imituojamas smurto
protrūkis mokykloje, gaivinti
pasikorusį žmogų ir neleisti
nusižudyti jo draugei, priimti gimdymą ir išgelbėti kūdikį. Taip pat per vieną valandą
kiekviena komanda turėjo apmokyti grupę moksleivių teikti
skubią pagalbą ir tinkamai elgtis nelaimės akivaizdoje.
Kaip buvo paminėta atidarymo metu, šios žaidynės
skirtos visuomenės švietimui
ir mokymui, GMP specialistų
profesinės kvalifikacijos tobulinimui, bendravimo ir bendradarbiavimo tarp institucijų skatinimui. Visas tris žaidynių dienas medikai intensyviai dirbo,
demonstravo, kaip suteikti pirmąją pagalbą pakliuvusiems
į sudėtingas situacijas, kaip
elgtis su nukentėjusiais autoavarijose, nudegusiais, kaip
tvarstyti ir elgtis su nukentėjusiais autoavarijose, kaip priimti
sudėtingą gimdymą.
Žaidynių dalyviai ir žiūrovai
(žmonės gatvėse labai domėjosi) susipažino su pažangiais
pagalbos teikimo būdais ir metodais, kuriuos galės pritaikyti įvairių būklių nukentėjusiesiems, patekusiems į sudėtingas situacijas ir įvykius.
Paskutiniąją dieną buvo
sukurta situacija, imituojanti skaudžią nelaimę gimnazijoje ir joje sunkiai nukentėjusius asmenis. Gelbėjantieji
REKLAMA

bet ir nupasakoti medikams,
kaip tiksliai buvo atliekami
veiksmai suteikiant pirmąją
pagalbą. Konkretus ir aiškus
sužeistųjų būklės ir pagalbos
apibūdinimas padeda specialistams priimti lemtingus
sprendimus.
Iš tikrųjų kurorte vykęs toks
didelis ir įspūdingas renginys
nepaliko žmonių abejingų ir
privertė susimąstyti ir apie
savo sveikatą, greitosios medicinos pagalbos svarbą, ir
kaip reikėtų pasielgti pamačius gatvėje susmukusį žmogų, kaip reikėtų gelbėti, kaip
daryti dirbtinį kvėpavimą ar
suteikti kitokią pagalbą. Visi kažką žinome, bet atsidūrę
sudėtingoje situacijoje dažnai
ir sutrinkame. O kartais tos kelios minutės, kol iškviečiama
profesionali pagalba, gali būti
lemtingos.
Gegužės 24-osios vakarą
Birštono kultūros centre buvo
paskelbtos geriausiai pasirodžiusios ir tiksliausiai užduotis
atlikusios komandos.
Užsienio svečių kategorijoje
laimėjo abi Vokietijos komandos. Mažųjų miestų kategorijoje pirmą vietą užėmė Panevėžio rajono GMP komanda,
antrąją – Klaipėdos rajono savivaldybės PSPC GMP skyrius, o trečioji prizinė vieta
atiteko Raseinių rajono GMP
skyriaus ekipažui.
Didžiųjų miestų kategorijoje
visas prizines vietas susišlavė
kauniečiai.
Lietuvos greitosios medicinos pagalbos žaidynes organizuoja Lietuvos greitosios
medicinos pagalbos įstaigų
asociacija, UAB „Krizių tyrimo centras“, Lietuvos skubiosios medicinos draugija ir kiti
partneriai.

Paskutinio skambučio šventė gimnazijoje
Stasė

ASIPAVIČIENĖ
Birštono gimnazijos
abiturientams gegužės
23 dieną nuskambėjo
paskutinis skambutis,
pakviesdamas į paskutinę
mokyklinę pamoką. Šiemet
dvyliktąją klasę baigia 34
abiturientai.

Pati šventės diena prasidėjo šv. Mišiomis kurorto bažnyčioje, iš kurios visi iškilmingai, nešdami gimnazijos
vėliavą, sugrįžo į mokyklą.
Paskutinė pamoka, paskutinis
skambutis...
Vėliau – iškilmės aktų salėje, į kurią abiturientus atlydėjo
tie patys pirmokai, kuriuos jie
rugsėjo 1-ąją, nedrąsius, nežinančius kas laukia, atvedė į
pirmąją pamoką.
Dabar pirmokai jau šį tą
išmoko per pirmus mokslo
metus ir padainavo vyresniesiems draugams „Nykštukų
dainelę“, linkėdami abiturientams gero kelio ir sėkmės egzaminuose.
Netrukus į sceną įėjo Antuano de Sent Egziuperi knygos
„Mažasis Princas“ personažai:
Princas, Lapė, Rožė, lydimi
„Šios akimirkos planetos“, „Išminties akimirkos“ , „Susikaupimo akimirkos“ ir „Džiaugsmo akimirkos“. O kiek reiškia
kiekviena akimirka, kiekvienas ištartas žodis, deja, kartais
suvokiame per vėlai.
„Mažasis prince, viskas keičiasi. Ateina tokia diena, kai
medis, po kuriuo tu slėpeisi nuo saulės, neatrodo toks
aukštas ir ūksmingas, kai regis,
kad jau nebetelpi savyje. Norisi išsiveržti iš įprastos aplinkos. Lapė, kuri visada rodės
tokia išmintinga, nebepasako

nieko įdomaus, o tavo Rožė,
ji tiesiog taip įprastai graži.
Negali nurimti. Supranti, laikas pokyčiams. Norisi ištrūkti,
pamatyti dar daugiau, sužinoti,
atrasti ir prisijaukinti kažką tokio, ko dar nepavyko niekam.
Ir kodėl taip?
Taigi, kodėl taip, o ne kitaip būna ir mūsų gyvenime?
Į tokį Princo klausimą, išmintingoji Lapė atsakė: „Tiesiog
tu užaugai, mielas prince. Aš
vis dar būsiu tavo prijaukinta Lapė, vis dar lauksiu tavęs.
Žinau, vieną dieną tu suprasi,
kad aš vis tiek esu labai įdomi
ir ne iki galo prijaukinta, nes
aš, kaip ir tu, augu ir keičiuosi.
Aplink nėra nieko pastovaus.
Tikiu, kad tu vėl ir vėl sugrįši
pas mane... taip jau yra... Mes
grįžtam, kai ieškom savęs, paskui atsispiriam į savo praeities
stiprybę ir vėl išskrendam...
Taip jau yra.“
Salėje visi klausėsi šių paprastų ir nepaprastai teisingų
žodžių, suvokdami jų esmę.
Ir jie jau išaugo, keičiasi ir nori
save išbandyti. Taip, jiems dabar atrodo, kad jie labai daug
žino, bet iš tikrųjų jie žino labai mažai, jie dar tik baigia
gimnaziją ir ne tik pradės mokytis vienoje ar kitoje mokymo įstaigoje, stengsis įsigyti
širdžiai mielą profesiją, bet iš
tikrųjų pradės tikrą gyvenimo
mokyklą, kurioje mokysis visą
savo gyvenimą. Taip, abiturientai ieškos savo kelio, ieškos
savęs, keisis, džiaugsis, klups
ir vėl kelsis. Vieni tai įveiks,
kitiems galbūt pasirodys per
sunku, ieškos pagalbos ir tie,
kam pavyks atsispirti nuo savo nesėkmių, džiaugsis radę
kokią išmintingą Lapę...
Dar tik besiruošiantiems gyvenimo iššūkiams jauniems
žmonėms atrodo, kad suau-

gusiųjų gyvenimas paprastas.
Jie trokšta iššūkių, pokyčių,
kurie savaime ateis į jų gyvenimą. Bet nė vieno pasaulyje
žmogaus gyvenimas nėra toks,
koks atrodo iš šono – jis pilnas
paslapčių, kurias reikia įminti,
kad pasielgtum teisingai, kad
tavo gyvenimas būtų prasmingas, kad suprastum, kur slypi
kiekvienos akimirkos grožis.
Juk Princo Rožė ne veltui sakė: „Laikui bėgant tu suprasi,
kad grožis slypi daug giliau.
Plika akim jo nepamatysi...
Patikėk, daug giliau...“
Turėjo ką abiturientams pasakyti ir gimnazijos direktorius
Alvydas Urbanavičius, primindamas, kad su kiekviena
pabaiga ateina nauja pradžia.
„Jūs baigsite gimnaziją ir pradėsite gyvenimo universitetą.
Svajokite, aukite ir drąsiai eikite užsibrėžta kryptimi. Todėl
linkiu, kad jūsų žodyne būtų
daug gražių žodžių, o tarp jų
ir ačiū, prašau, užjaučiu, dėkoju, kad sulauktumėt daugiau
pagarbos iš aplinkinių“, – sakė
direktorius.
Birštono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėja Angelė
Žiūraitienė taip pat linkėjo abiturientams drąsos ir stiprybės
užbaigiant svarbų savo gyve-

nimo etapą. A. Žiūraitienė visai grupei abiturientų įteikė diplomus už dalyvavimą įvairių
dalykų olimpiadose. Kai kurie
gavo net po kelis diplomus už
tai, kad ne tik sėkmingai dalyvavo, bet ir užėmė prizines
vietas ar net tapo nugalėtojais.
Štai Nerijus Pūras kiekvienais
metais informatikos ir matematikos limpiadose tapdavo
nugalėtoju ir gavo ne vieną
diplomą ar padėką.
Abiturientai gimnazijos direktoriui (mokyklai) įteikė
dovaną – paveikslą su mažuoju princu, o direktoriaus
pavaduotojai Astai Ferevičienei – didžiulę puokštę gėlių
ir šakotį.
Perėmę simbolinį raktą vienuoliktokai taip pat linkėjo sėkmės vyresniesiems ir dovanų
skyrė bendrą dainą, o mokinių
parlamento prezidentei Gretai
Mikailaitei už jos nuoširdų ir
atsakingą darbą mokinių parlamente įteikė padėką ir gėlių.
Paskutinio skambučio šventės proga dainavo geriausios
Birštono gimnazijos dainininkės: sesės Austėja ir Adrija Suchockaitės, Agnė Beliūnaitė ir
Emilija Radvilavičiūtė.
Šventė baigėsi, laukia atsakingas egzaminų laikotarpis,
vėliau studijų pasirinkimas ir
nežinomybė – kas laukia už
kito gyvenimo posūkio...
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Buvęs Londono meras turės stoti prieš
teismą dėl „melo“ apie „Brexit“

Baltieji rūmai norėjo, kad D. Trumpas
nematytų laivo „USS John McCain“

Pagrindinis pretendentas į Jungtinės Karalystės ministrus
pirmininkus Borisas Džonsonas turės dalyvauti teisme
dėl įtarimų, kad jis 2016 m. tyčia melavo per „Brexit“
referendumo kampaniją, kad Britanija Europos Sąjungai
kas savaitę siunčia 350 mln. svarų (400 mln. eurų).

Baltieji rūmai prašė, kad JAV karinio laivyno laivo,
pavadinto Donaldo Trampo varžovo, velionio senatoriaus
Džono Makeino vardu, nesimatytų per neseniai įvykusią
prezidento kelionę į Japoniją. Jis po susidūrimo 2017
metais yra remontuojamas Jokosukos bazėje Japonijoje.

Literatūriniai vakarai vėl kvies
E. Zizaitė į Birštoną privilios
susitikti Birštone tarpukariu populiarių muzikiKasmet, kai Birštono
horizontai pasipuošia
vasara, o širdį užvaldo
poetiška proza, Birštono
viešoji biblioteka savo
skaitytojus ir svečius
kviečia mėgautis
intelektualiais, literatūros ir
meno derme garsėjančiais
projekto „Po žvaigždėtu
vasaros dangum.

Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m.“ renginiais. Šiemet, pirmą kartą jo gyvavimo
istorijoje, projektas tapo tarptautiniu ir žinią apie save skleis
bei džiugins Punsko valsčiaus
lietuvių literatūros mylėtojus.
Devintus metus vykstantis
projektas keliaus per vasarą
liesdamas skirtingus Lietuvos
istorijos, kultūros elementus,
supažindins su šiuolaikiniais
pripažintais ir mylimais autoriais. Tradicinių literatūriniųmuzikinių renginių programą
papildė ir patyriminiai, visiškai
naujų kūrybinių formų renginiai: degustacija, videoinstaliacija, diskusijos, skaitymai
tamsoje. Jie dalyvius įtrauks ne
tik į meno ir istorijos procesą,
bet ir leis visais kūno pojūčiais
patirti poeziją.
Jau visai netrukus, birželio 1
d., Siponių bibliotekoje kviesime prisiminti istorinę lietuvių
kovą už kalbą, kuri nepaprastai ryškiai vyko ir literatūroje,
kartu su aktoriumi E. Stanciku
ir smuikininke I. Klusaite. Birželio 13 d. Birštono kurhauze
vyks vakaras, skirtas tremtiniui, ilgamečiam Birštono girininkui, savo kūryba, veikla ir
gyvenimu įrašiusiam įsimintiną puslapį Birštono istorijoje,
A. Vilkaičiui. Dalyvaus: aktorius P. Venclova, „Lapteviečių“ draugijos pirmininkas J.
Markauskas, dr. D. Šeškauskaitė. Paskutiniame
birželio mėnesio
renginyje susitiksime su V. Diawara,
susipažinsime su
jos kūryba, gyvenimo vingiais. Vyks
Rašytojų sąjungos
leidyklos mugė.
Liepos mėnesį
aktorė V. Kochanskytė, dainininkė G.
Zeicaitė ir pianistė

nių-literatūrinių salonų dvasią
teatrine-muzikine impresija
„Lietuviškų romansų vainikas“. Pripažintos poetės A. Žagrakalytės kūrybą kviesime ne
tik pažinti susitikimu su pačia
autore, tačiau ir patirti pojūčių
vakare tamsoje su „Pojūčių teatru“. Dar vienas patyriminisdegustacinis vakaras bus skirtas rašytojui S. Moravskiui.
Remiantis jo memuarais, bus
apibendrintas ne tik Birštono kraštui būdingas kulinarinis paveldas. Dalyvaus prof.
dr. R. Laužikas, hum. m. dr.
R. Griškaitė, aktorius A. Bialobžeskis.
Rugpjūčio mėnesį lydėsime atviru diskusijų vakaru ir
spektaklio „Pietinia kronikas“
ištraukų video peržiūra kartu
su knygos autoriumi R. Kmita. Nestandartiška knyga apie
praeitį įkvėps nestandartiškam
pokalbiui apie dabartį. Taip pat
pažymėsime poeto J. Strielkūno jubiliejų poezijos ir prisiminimų vakare kartu su aktore O.
Dautartaite, poetu A. Pakėnu.
Projektą baigsime aktoriaus V.
Fijalkausko užburiančiu monospektakliu, skirtu Vaižgantui ir A. Smetonai.
Tikslų renginių laiką ir vietą galite sužinoti bibliotekos
internetinėje svetainėje www.
birstonas.mvb.lt arba „Facebook“ paskyroje Birštono viešoji
biblioteka.
Projektą remia Lietuvos
kultūros taryba, LR Kultūros
ministerija ir Birštono savivaldybė.
Renginių metu bus fotografuojama ir / ar filmuojama, todėl informuojame, kad jūs galite būti matomi renginių nuotraukose ar vaizdo įrašuose,
kurie gali būti paskelbti įvairiose medijos priemonėse. 

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

tas Mineral SPA“ vasaros terasoje,
Karalienės Barboros al. 2)
8.30 Rytinė mankšta su treneriu
(Miesto stadione, B. Sruogos g.
18)
9.00 Teniso mėgėjų vasaros sezono
atidarymo turnyras „TenisoNamai.
lt“ dvejetų taurei laimėti (Teniso
kortuose, Kęstučio g. 14)

Birštono kurorto
šventė „Būk Birštone!“
programa
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)

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)

6.30 Karšto oro balionų skrydžiai
(iš įvairių miesto vietų)

11.00 TRX mankšta lauke (prie
„Vytautas Mineral SPA“, Karalienės
Barboros al. 2)

15.00–17.00 Vaikų futbolo turnyras (Miesto stadione, B. Sruogos
g. 18)

11.00 Kalanetikos mankšta (prie
„Eglės sanatorijos“ „B“ korpuso,
Algirdo g. 22)

18.30 Šventinės birštoniečių ir
svečių eitynės (nuo sanatorijos
„Versmė“, B. Sruogos g. 9, link Savivaldybės aikštės, Jaunimo g. 2)

11.00–13.00 Šeimų krepšinio
turnyras 3 x 3 (Stadiono krepšinio
aikštėje, B. Sruogos g. 18)

19.00 Kurorto šventės „Būk Birštone!“ šventinis atidarymas Programa: • 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 terapija“ 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 filmo „Širdys“ (su R.
Kazlu, drama / romantinis, 2018)
vakaras po atviru dangumi (Miesto
stadione, B. Sruogos g. 18)
22.00 Orientacinis žaidimas „Apšviestas Birštonas“ (registracija el.
paštu pramogos@ciulbaulba.lt)
Birželio 8 d. (šeštadienis)
6.30 Karšto oro balionų skrydžiai
(iš įvairių miesto vietų)
8.00 Sveikatinimo mankšta „Bundam“ (Kneipo sode, Birutės g. 16)
8.00 Ryto JOGA su Justinu („Vytau-

LEIDĖJAS:

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

10.00 Muzikinis kurorto žadinimas

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

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)

14.00–16.00 Taškinio masažo ir
rankų puoselėjimo procedūros,
mineralinio vandens kokteiliai
(„Vytautas Mineral SPA“, Karalienės
Barboros al. 2)
15.00 Parkūro aikštelės atidarymas bei Lietuvos parkūro meistrų
pasirodymas (Centriniame miesto
parke)
15.30 Susigiminiavusių miestų
partnerių muzikos kolektyvų koncertas (Savivaldybės aikštėje,
Jaunimo g. 2). Dalyvauja: ansamblis „Aipara“ (Azerbaidžanas) ir
liaudiškos muzikos kapela „Joldija“
(Nida)
16.00 Meninių fotografijų, skirtų
Birštono bažnyčios 110 metų
sukakčiai, parodos atidarymas
ir Juozo Tumo-Vaižganto metų
paminėjimui skirto kūrinio „Pilkojo
gyvenimo diementai“ pristatymas.
Dalyvauja rašytojas A. Pakėnas ir
aktorė O. Dautartaitė (Sakraliniame muziejuje, Birutės g. 10)
17.00 Festivalio „Operetė Kauno
pilyje“ koncertas – „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“
(Šv. Antano Paduviečio 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) Programa:
• 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)

prie riedučių aikštelės)
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 Nemuno)
11.00–18.00 „Laisvalaikio terapija“
pramogos visai šeimai (Centriniame miesto parke)
11.00 Sakralinės muzikos koncertas. Dalyvauja solistai: L. Mikalauskas ir E. Bavikinas (Šv. Antano Paduviečio 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?“ * projekto
„Globalus Birštonas“ pristatymas,
„Garbės ambasadoriaus“ vardo
įteikimo ceremonija * Kazimiero
Likšos akustinis koncertas ir „Idėjos
Birštono kurortui“ *piknikas, pramogos šeimoms, vaikams, Turizmo
informacijos centro ir „Čiulba ulba“
erdvė „Įkvepiantis Birštonas: atrask
kurortą per pojūčius“

23.30 Naktinio krepšinio turnyras
3 x 3 (Centriniame miesto parke,
BIRŠTONIEČIO

14.00 Menininkės Ilonos June-Junevičienės parodos „Iki pasimatymo, Žeme“ atidarymas (Kurhauzo
galerijoje, B. Sruogos g. 2)

ALFONSO GABRILEVIČIAUS

14.00: • Ansamblio „ Jonis“ koncertas (Savivaldybės aikštėje, Jaunimo g. 2) • „Linksmojo lagamino“
pramogos vaikams (Savivaldybės
aikštės skvere, Jaunimo g. 2)

PARODA

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

TAPYBOS DARBŲ

PARODA VEIKS IKI 2019 M. BIRŽELIO 5 D.
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(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.
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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.

Sekmadienis, birželio 2 d.

06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Beatos virtuvė 07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi
kaime gera. Veikime kartu 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.
Rasa Eilunavičienė. 12:00 Pasaulio dokumentika. Kolibriai
– puošnieji pasiuntinukai 12:55
Pasaulio dokumentika. Dramblių
šeimyna ir aš 13:50 Mis Marpl 2
15:25 Klausimėlis 15:43 Loterija „Keno Loto“.” 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.” 17:30 Žinios. Sportas.
Orai 18:00 Duokim garo! 19:30
Savaitė 20:25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai. 21:00
Premjera. Stovintis priešaky.
Lietuvos Respublikos Prezidentai 22:30 Meilė ant šoninės
linijos 00:00 Mieloji Čariti 02:25
Pasaulio dokumentika. Kolibriai – puošnieji pasiuntinukai
03:20 Pasaulio dokumentika.
Dramblių šeimyna ir aš 04:20
Mis Marpl 2

16:00 Kas žudikas? (12) 17:05
Vanity Fair. Visiškai slaptai (6)
18:00 Detektyvų istorijos (5)
18:55 Nusikaltimų miestas (11)
19:30 Tiltas (5) 20:45 Tiltas (6)
21:55 Iliuzija (12) 22:55 Mirties
įšalas (4) 23:55 Niekada nepasiduok 02:05 Ryklys robotas
07:00 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“
(2/28) 08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pasaulis iš viršaus“ 09:30
Grilio skanėstai 10:00 Šiandien
kimba 11:00 „Nuostabūs gyvūnų pojūčiai“ (3) 12:00 „Detektyvas Linlis“ (12) 14:00 „Šerlokas
Holmsas“ (6) 16:00 Žinios 16:28
Orai 16:30 Krepšinio pasaulyje
su V 17:00 Ant bangos 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 „Skyrybos
savo noru“ 20:00 Žinios 20:28
Orai 20:30 „Skyrybos savo noru“
(tęs.) 21:00 „24/7“ 22:00 Žinios
22:28 Orai 22:30 „Inspektorius
Luisas. Meilės alegorija“ (3/1)
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 10/5s. 07:30 Pragaro
kelias 4/2s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/15,16s. 09:30 Vienam gale
kablys 20/22s. 10:00 Sandėlių
karai 3/19,20s. 11:00 Atgal į
gamtą 1/3s. 12:00 Beveik neįmanoma misija 2/1s. 13:00
Žygis per Himalajus 1/1s. 14:00
Išlikimas 28/2812s. 15:00 Ledo kelias 10/6s. 16:00 Iš peties 7/2s. 17:00 Sandėlių karai
4/1,2s. 18:00 Blogas policininkas 1/1s. 19:00 Pragaro kelias 4/3s. 20:00 Transporteris
2/209s. 21:00 Žinios 153 21:50
Sportas 1 21:55 Orai 153 22:00
Nakties TOP. Vasara 3/1s. 22:30
Geriausi mūsų metai 1/1s.

06:05 Tomo ir Džerio šou (14)
06:30 Įspūdingasis Žmogusvoras (8) 06:55 “Nickelodeon”
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
(11) 07:25 Kung Fu Panda (16)
07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas
ir Svirplys (24) 08:25 Tomo ir
Džerio pasakos (4) 08:55 Ogis
ir tarakonai (48) 09:05 KINO
PUSRYČIAI. PREMJERA Tomas ir Džeris. Vilis Vonka ir
šokolado fabrikas 10:45 Tėčio
dienos stovykla 12:30 Mano
draugas delfinas 2 14:45 Uždelsta meilė 16:40 Ne vienas
kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 Orai
19:30 Nepaprastas ŽmogusVoras 22:15 PREMJERA Žalioji
zona 00:35 12 pėdų po vandeniu 06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
02:15 Kai ateina ji
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąTV3
siuvinis 07:45 Kultūrų kryžkelė.
05:05 Virtuvė 6/4s. 06:15 Televi- Menora 08:00 Kultūrų kryžkelė.
trina 3 06:30 Ilgo plauko istorija Trembita 08:15 Dainuoju Lietu1/11s. 07:00 Keršytojų koman- vą 08:30 Kelias 08:45 Krikščioda 1/31s. 07:30 Aladinas 1/169s. nio žodis 09:00 Premjera. Pasi08:00 Ilgo plauko istorija 1/12s. žvalgykime po... 09:30 Euroma08:30 Kempiniukas Plačiakelnis xx 10:00 Lietuvos mokslininkai.
1/151s. 09:00 Ūkio šefas 1/1s. Knygotyrininkas Domas Kau09:30 Penkių žvaigždučių būs- nas 10:30 Atspindžiai. Paveldo
tas 6/22s. 10:00 Pasaulis pagal kolekcija. 11:00 Šventadienio
moteris 7/22s. 10:30 Svajonių mintys 11:30 Linija, spalva,
sodai 39 11:30 Planeta 51 13:20 forma 12:00 Europos irklavimo
Šoklusis bičiulis. Pasaulio čem- čempionatas. Finalai. Tiesiopionas 15:05 Paveldėtojai 17:30 ginė transliacija iš Liucernos.
Olimpinė diena 18:30 TV3 žinios 13:00 Stop juosta 13:25 Šokių
153 19:22 TV3 sportas 1 19:27 konkursas „Mes – Pasaulis“.”
TV3 orai 153 19:30 Įsikūnijimas 14:55 Europos irklavimo čem22:50 Galutinis vaizdas 00:35 pionatas. Finalai. Tiesioginė
Brangusis Džonai 02:35 Pavel- transliacija iš Liucernos. 16:45
dėtojai 04:35 Moderni šeima Dainuoju Lietuvą 17:00 Varto7/3s. 05:00 Virtuvė 6/6s.
tojų kontrolė 18:00 Kultūringai
su Nomeda 18:45 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Bengalijos“
06:30 Galiūnai. Lietuvos rinktinė 19:40 Dauntono abatija 3 20:30
- Europos rinktinė 07:30 Džiun- Panorama 20:52 Sportas. Orai
glių princesė Šina (10) 08:30 21:00 Legendos 22:00 Da VinTauro ragas 09:00 Geriau vė- čio demonai 3 23:45 Anapus
liau, negu niekada (1) 10:00 čia ir dabar 00:30 Gera muziVaikai šėlsta (13) 10:30 Žemė iš ka gyvai. Samba Toure 02:15
paukščio skrydžio (2) 11:40 Iš vi- Kultūringai su Nomeda 03:00
sų jėgų (5) 12:10 Būk ekstrema- Muzikinė pramoginė programa
las (31) 12:40 Pragaro viešbutis „Du balsai – viena širdis“ 05:05
(2) 13:40 Ekstrasensų mūšis (9) Vartotojų kontrolė

Pirmadienis, birželio 3 d.

Antradienis, birželio 4 d.

(12) 02:50 Mirties įšalas (4)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 11:10 Komisaras Reksas
13 12:00 Beatos virtuvė 13:00
Klauskite daktaro 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
Klauskite daktaro 19:30 Vartotojų kontrolė 20:25 Loterija „Keno
Loto“.” 20:30 Panorama 21:00
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 LRT
forumas. Politinių diskusijų laida
22:30 Dviračio žinios 23:00 Neužmiršti 00:00 LRT radijo žinios
00:05 Tvin Pyksas 3 01:00 LRT
radijo žinios 01:05 Savaitė 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 Mano gyvenimo šviesa
(847,848,849) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (15) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (38,39) 10:00
Mirtis rojuje (6) 11:10 Namai, kur
širdis (87) 11:55 Neklausk meilės
vardo (1,2) 13:00 Mano likimas
(73) 14:00 PREMJERA Našlaitės
(1) 15:00 PREMJERA Svajoklė
(1) 16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 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 22:28 Telefoninė loterija
1634 22:30 VAKARO SEANSAS
Adjutantas 00:20 Išbandymų diena (8) 01:25 Žalioji zona

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Keršytojų komanda 1, 30 06:55 Simpsonai 18, 7,8 07:55 Svajonių
sodai 39 08:55 Meilės sūkuryje
3088 10:00 Meilės sparnai 1,
1,2 12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1, 111 13:00 Pažadėtoji 6,
413,414,415,416 15:00 Simpsonai 18, 10,11 16:00 TV3 žinios
Rinkimai 16:25 TV3 orai 109
16:30 TV Pagalba 11, 2 18:30
TV3 žinios Rinkimai 19:22 TV3
sportas 1 19:27 TV3 orai 154
19:30 Atsargiai! Merginos 1,
1,2 20:30 Prakeikti 7, 62 21:00
TV3 vakaro žinios 87 21:52
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai
87 22:00 Apiplėšimas uragano
akyje 00:35 Brangusis Džonai
02:35 Paveldėtojai 04:35 Moderni šeima 7, 3 05:00 Virtuvė 6,
6 05:30 Juokingiausi Amerikos
namų vaizdeliai 26, 21
06:30 Džiunglių princesė Šina (9)
07:25 Stoties policija (47) 08:25
Sudužusių žibintų gatvės (4)
09:30 Paskutinis faras (50) 10:30
Kobra 11 (16) 11:35 Ekstrasensų
mūšis (8) 13:45 Stoties policija
(48) 14:50 Sudužusių žibintų gatvės (5) 15:55 Paskutinis faras
(51) 17:00 Info diena 17:30 Kobra
11 (2) 18:30 Betsafe–LKL. Lietkabelis - Neptūnas. Numatomos
rungtynės dėl bronzos 21:00 13
valandų. Slaptieji Bengazio kariai
23:55 Karo menas 02:05 Iliuzija

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 11:10 Komisaras Reksas
13 12:00 Stilius 13:00 Klauskite
daktaro 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 Klauskite daktaro 19:30 (Ne)emigrantai
20:25 Loterija „Keno Loto“.” 20:30
Panorama 21:00 Dienos tema
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” 21:30 Ekspedicija
„Nuo Baltijos iki Bengalijos“ 22:30
Dviračio žinios 23:00 Premjera.
12 beždžionių 3 23:45 Klausimėlis
00:00 LRT radijo žinios 00:05 Tvin
Pyksas 3 01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 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 (Ne)emigrantai
TV1
06:35 Tėvas Motiejus (5) 07:45 05:00 LRT radijo žinios 05:10
Rožių karas (79,80) 09:55 Mylėk Ponių rojus
savo sodą (5) 11:00 Akloji (36)
11:35 Būrėja (99) 12:10 Detekty06:05 Mano gyvenimo šviesa
vė Rizoli (5) 13:10 Madagaskaro
(850,851,852) 07:35 Tomo ir
pingvinai (13) 13:40 Beprotiškos
Džerio šou (16) 08:00 Volkeris,
melodijos (13) 14:10 Vyrai juoTeksaso reindžeris (40,41) 10:00
dais drabužiais (16) 14:35 Džekio
Mirtis rojuje (7) 11:10 Namai, kur
Čano nuotykiai (28) 15:00 Tabaširdis (88) 11:55 Neklausk meilės
tos salonas (4) 16:00 Svaragivardo (3,4) 13:00 Mano likimas
ni. Amžina draugystė (131,132)
(74) 14:00 PREMJERA Našlaitės
17:00 Būk su manim (1350,1351)
(2) 15:00 PREMJERA Svajoklė
18:00 Iš širdies į širdį (182,183)
(2) 16:00 Labas vakaras, Lietuva
19:00 Stažuotoja (6) 20:05 De17:30 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
tektyvė Rizoli (6) 21:00 Turi my19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
lėti šunis 23:00 Amžina meilė
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30
(5,6) 01:00 Senjora (15) 02:30
Sala 21:30 Žinios 22:20 Sportas
Kapitonė Marlo. Laisvas kritimas
22:27 Orai 22:30 VAKARO SE04:05 Tėvas Motiejus (5)
ANSAS Pavojai gelmėse 2. Rifas
00:20 Išbandymų diena (9) 01:20
Adjutantas
06:00 Lietuvos Respublikos
TV3
himnas 06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis džiazo 06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas
festivalis „Birštonas 2018“ 07:10 1, 168 06:55 Simpsonai 18, 10,11
Mokslo sriuba 07:30 Alvinas ir 07:55 Atsargiai! Merginos 1, 1,2
patrakėliai burundukai 3 07:40 08:55 Meilės sūkuryje 3089 10:00
Šikšnosparnis Patas 07:55 Le- Meilės sparnai 1, 3,4 12:00 Tarp
sė 1 08:20 Stop juosta 08:50 mūsų, mergaičių 1, 112 13:00
Kačių ABC 2 09:15 Labas rytas, Pažadėtoji 6, 417,418,419,420
Lietuva 12:00 DW naujienos 15:00 Simpsonai 18, 12,13 16:00
rusų kalba 12:15 Savaitė 13:10 TV3 žinios Rinkimai 16:25 TV3
Kultūringai su Nomeda 13:55 orai 110 16:30 TV Pagalba 11, 40
Lietuvos mokslininkai. Knygoty- 18:30 TV3 žinios Rinkimai 19:22
rininkas Domas Kaunas 14:25 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai
Dauntono abatija 3 15:15 Kačių 155 19:30 Atsargiai! Merginos 1,
ABC 2 15:40 Premjera. Alvinas 3,4 20:30 Prakeikti 7, 63 21:00
ir patrakėliai burundukai 3 15:50 TV3 vakaro žinios 88 21:52 TV3
Šikšnosparnis Patas 16:05 Le- sportas 1 21:57 TV3 orai 88 22:00
sė 1 16:30 Laba diena, Lietuva Žemiau 6. Kalno stebuklas 00:05
18:00 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Melas ir paslaptys 2, 207 01:05
sąsiuvinis 18:15 Ten, kur namai 4 Tironas 3, 7 02:05 Amerikiečiai 5,
19:15 Putino kerštas 20:10 Kultū- 4 02:55 Tėvynė 5, 2 03:50 Melas
ros diena 20:30 Panorama 21:00 ir paslaptys 2, 207 04:40 PaskuDienos tema 21:20 Sportas. Orai tinis iš Magikianų 5, 19,20 05:40
21:30 Dokumentinė apybraiža Virtuvė 6, 7
„Mes nugalėjom“ 22:00 Išmesk
mamą iš traukinio 23:30 Hablo kosminis teleskopas. Misija 06:35 Džiunglių princesė Šina
– Visata. ALMA – didžiausias (10) 07:30 Stoties policija (48)
teleskopas Žemėje 00:20 Ha- 08:30 Sudužusių žibintų gatvės
blo kosminis teleskopas. Misija (5) 09:30 Paskutinis faras (51)
– Visata. Svetima gyvybė Visa- 10:25 Kobra 11 (2) 11:25 Ekstratoje 01:15 DW naujienos rusų sensų mūšis (9) 13:45 Pragaro
kalba 01:30 Dabar pasaulyje virtuvė (1) 14:50 Sudužusių ži02:00 Džiazo muzikos vakaras. bintų gatvės (6) 15:55 Paskutinis
XX tarptautinis džiazo festivalis faras (52) 17:00 Info diena 17:30
„Birštonas 2018“ 03:00 Da Vinčio Kobra 11 (3) 18:30 Betsafe–LKL.
demonai 3 04:45 Kultūrų kryžke- Rytas - Žalgiris. Numatomos filė. Vilniaus sąsiuvinis 05:05 Ten, nalo rungtynės 21:00 Priverstinis
kur namai 4
kerštas 22:50 13 valandų. Slaptieji

06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Krepšinio pasaulyje su V 07:00 Šiandien kimba
08:00 Ant bangos 09:00 „24/7“
10:00 „Gyvybės langelis“ (2/11)
11:05 „Raudonoji karalienė“ (1)
12:10 „Triufaldinas iš Bergamo“
(1) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Miškinis“ (4/35) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:50
Sportas 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/1) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
„Miškinis“ (4/1) 20:00 Reporteris
20:50 Sportas 20:58 Orai 21:00
PREMJERA. „Bruto ir Neto“ (1)
21:30 PREMJERA. „Pamiršk
mane“ (1; 2) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
„Miškinis“ (4/1) 00:35 Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ (2/1)
02:35 „Bruto ir Neto“ (1) 03:00
„Pamiršk mane“ (1; 2) 03:40 „Neišsižadėk“ (98) 04:30 „Kelrodė
žvaigždė“ (53) 05:20 „Raudonoji
karalienė“ (5)

Bengazio kariai 01:45 F. T. Budrioji akis (17)
05:20 „Raudonoji karalienė“ (5)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Kaimo akademija 07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00
Reporteris 08:50 Sportas 08:58
Orai 09:00 „Gluchariovas“ (2/1)
10:00 „Gyvybės langelis“ (2/12)
11:05 „Raudonoji karalienė“ (2)
12:10 „Triufaldinas iš Bergamo“
(2) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Miškinis“ (4/36) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23
Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai
16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“
(2/2) 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ (4/2) 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai 21:00 PREMJERA.
„Bruto ir Neto“ (2) 21:30 PREMJERA. „Pamiršk mane“ (3; 4) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 „Miškinis“ (4/2) 00:35
Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ (2/2) 02:35 „Bruto ir Neto“ (2)
03:00 „Pamiršk mane“ (3; 4) 03:40
„Neišsižadėk“ (99) 04:30 „Kelrodė
žvaigždė“ (54) 05:20 „Raudonoji
karalienė“ (6)

TV1

06:35 Tėvas Motiejus (6) 07:45
Rožių karas (81,82) 09:45 Didelės
svajonės, mažos erdvės (6) 11:00
Akloji (37) 11:35 Būrėja (100)
12:10 Detektyvė Rizoli (6) 13:10
Madagaskaro pingvinai (14) 13:40
Beprotiškos melodijos (14) 14:10
Vyrai juodais drabužiais (17) 14:35
Džekio Čano nuotykiai (29) 15:00
Tabatos salonas (5) 16:00 Svaragini. Amžina draugystė (133,134)
17:00 Būk su manim (1352,1353)
18:00 Iš širdies į širdį (184,185)
19:00 Stažuotoja (1) 20:05 Detektyvė Rizoli (7) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Inspektorius Džordžas
Džentlis. Atostogų stovykla 22:55
Amžina meilė (7,8) 00:55 Senjora
(16) 02:30 Turi mylėti šunis 04:05
Tėvas Motiejus (6)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018“ 07:05 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ 07:30 Alvinas ir patrakėliai
burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis
Patas 07:55 Lesė 1 08:20 Linija,
spalva, forma 08:50 Kačių ABC 2
09:15 Labas rytas, Lietuva 12:00
DW naujienos rusų kalba 12:15
Monstriukė Molė 13:30 Anapus
čia ir dabar 14:20 Putino kerštas
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.
Menora 18:15 Ten, kur namai 4
19:05 Mokslo sriuba 19:25 Meistras, stebėjęs kasdienybę 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. Orai 21:30 Damos 23:10
Hablo kosminis teleskopas. Misija – Visata 00:00 Hablo kosminis
teleskopas. Misija – Visata 00:55
DW naujienos rusų kalba. 01:10
Dabar pasaulyje 01:40 Džiazo
muzikos vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas 2018“
02:30 Išmesk mamą iš traukinio
03:55 Legendos. Dokumentinių
apybraižų ciklas 04:50 Kultūrų
kryžkelė. Menora
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akis (19)

Budrioji akis (18)
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 11:10 Komisaras Reksas
13 12:00 Nacionalinė paieškų
tarnyba 13:00 Klauskite daktaro
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 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 Stilius. 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 Ekspedicija „Nuo Baltijos iki
Bengalijos“ 05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:20 „Raudonoji karalienė“ (6)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Grilio skanėstai
07:00 Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris 08:50 Sportas 08:58 Orai
09:00 „Gluchariovas“ (2/2) 10:00
„Gyvybės langelis“ (2/13) 11:05
„Raudonoji karalienė“ (3) 12:10
„Bruto ir Neto“ (1) 12:40 „Pamiršk
mane“ (1; 2) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Miškinis“ (4/37) 15:00
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ 2/3. 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ (4/3) 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai 21:00 PREMJERA.
„Bruto ir Neto“ (3) 21:30 PREMJERA. „Pamiršk mane“ (5; 6) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 „Miškinis“ (4/3). 00:35
Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ (2/3) 02:35 „Bruto ir Neto“ (3).
03:40 „Neišsižadėk“ (100) 04:30
„Kelrodė žvaigždė“ (55) 05:20
„Raudonoji karalienė“ (7)

TV1

06:35 Tėvas Motiejus (7) 07:45
Rožių karas (83,84) 09:45 Sodininkų pasaulis (19) 10:25 Akloji (38)
11:00 Būrėja (57) 11:35 Būrėja
(101) 12:10 Detektyvė Rizoli (7)
13:10 Madagaskaro pingvinai (15)
13:40 Beprotiškos melodijos (15)
14:10 Vyrai juodais drabužiais (18)
14:35 Džekio Čano nuotykiai (30)
15:00 Tabatos salonas (6) 16:00
Svaragini. Amžina draugystė (135)
17:00 Būk su manim (1354,1355)
18:00 Iš širdies į širdį (186,187)
19:00 Stažuotoja (2) 20:05 Detektyvė Rizoli (8) 21:00 DETEKTYVO
VAKARAS Inspektorius Džordžas
Džentlis. Mirtis po žeme 22:55 Amžina meilė (9,10) 00:55 Senjora
(17) 02:30 Inspektorius Džordžas
Džentlis.
Atostogų stovykla 04:00
TV3
Tėvas
Motiejus
(7)
06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1, 169 06:55 Simpsonai 18,
12,13 07:55 Atsargiai! Merginos
1, 3,4 08:55 Meilės sūkuryje 3090 06:00 Lietuvos Respublikos him10:00 Meilės sparnai 1, 5,6 12:00 nas 06:05 Franko Sinatros istoTarp mūsų, mergaičių 1, 113 13:00 rija. Groja valstybinis pučiamųjų
Pažadėtoji 6, 421,422,423,424 orkestras „Trimitas“ 07:30 Alvinas
15:00 Simpsonai 18, 14,15 16:00 ir patrakėliai burundukai 3 07:40
TV3 žinios Rinkimai 111 16:25 Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė
TV3 orai 111 16:30 TV Pagalba 1 08:20 Atspindžiai 08:50 Kačių
11, 8 18:30 TV3 žinios Rinkimai ABC 2 09:15 Labas rytas, Lie156 19:22 TV3 sportas 1 19:27 tuva 12:00 DW naujienos rusų
TV3 orai 156 19:30 Atsargiai! Mer- kalba. 12:15 Brandūs pokalbiai
ginos 1, 5,6 20:30 Prakeikti 7, 64 13:00 Baltoji Iltis 14:30 Meistras,
21:00 TV3 vakaro žinios 89 21:52 stebėjęs kasdienybę 15:15 Kačių
TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 89 ABC 2 15:40 Premjera. Alvinas
22:00 Fenikso skrydis 22:25 Vikin- ir patrakėliai burundukai 3 15:50
glotto 23 00:05 Melas ir paslaptys Šikšnosparnis Patas 16:05 Lesė
2, 208 01:05 Tironas 3, 8 02:05 1 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00
Amerikiečiai 5, 5 03:00 Tėvynė 5, Kultūrų kryžkelė. Trembita 18:15
3 04:05 Melas ir paslaptys 2, 208 Ten, kur namai 4 19:05 Mokslo
04:50 Tarp mūsų, mergaičių 1, 111 sriuba 19:25 Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Freemanu
05:40 Virtuvė 6, 8
3 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 Dienos tema 21:20
06:15 Geriau vėliau, negu niekada Sportas. Orai 21:30 Elito kinas.
(1) 07:10 Pragaro virtuvė (1) 08:05 Premjera. Bėgam iš Berlyno 23:00
Sudužusių žibintų gatvės (6) 09:05 Hablo kosminis teleskopas. Misija
Paskutinis faras (52) 10:05 Kobra – Visata. Kosminių „Voyager“ zon11 (3) 11:05 Ekstrasensų mū- dų kelionė 23:50 Hablo kosminis
šis (7) 13:45 Pragaro virtuvė (2) teleskopas. Misija – Visata. Žvaigž14:50 Sudužusių žibintų gatvės dynai žiemos danguje 00:45 DW
(7) 15:55 Nemiga (1) 17:00 Info naujienos rusų kalba. 01:00 Dabar
diena 17:30 Kobra 11 (4) 18:30 pasaulyje 01:30 Džiazo muzikos
Betsafe–LKL. Neptūnas - Lietka- vakaras. XX tarptautinis džiazo
belis. Numatomos rungtynės dėl festivalis „Birštonas 2018“ 02:10
bronzos 21:00 Los Andželo ka- Damos 03:50 Lilas ir Innomine
tastrofa 22:55 Priverstinis kerštas 04:50 Kultūrų kryžkelė. Trembita
00:45 Kas žudikas? (4) 02:00 F. T. 05:05 Ten, kur namai 4

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(853,854,855) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (17) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (42,43) 10:00
Mirtis rojuje (8) 11:10 Namai, kur
širdis (89) 11:55 Neklausk meilės
vardo (5,6) 13:00 Mano likimas
(75) 14:00 PREMJERA Našlaitės
(3) 15:00 PREMJERA Svajoklė
(3) 16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 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
Melo pinklės 01:05 Išbandymų
diena (10) 02:00 Pavojai gelmėse 2. Rifas

Penktadienis, birželio 7 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 11:10 Komisaras Reksas 13
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauskite
daktaro 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 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 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

05:20 „Raudonoji karalienė“ (7)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00
Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai 09:00
„Gluchariovas“ (2/3) 10:00 „Gyvybės langelis“ (2/14) 11:05 „Raudonoji karalienė“ (4) 12:10 „Bruto
ir Neto“ (2) 13:40 TV parduotuvė 13:55 „Miškinis“ (4/38) 15:00
Lrytas tiesiogiai 16:00 Reporteris
16:23 Sportas 16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/4) 18:00 Reporteris 18:45
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ (4/4) 20:00 Reporteris 20:23
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai
20:58 Orai 21:00 PREMJERA.
„Bruto ir Neto“ (4) 21:30 Ne spaudai 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30 „Miškinis“
(4/4) 00:35 Lrytas tiesiogiai 01:35
„Gluchariovas“ (2/4) 02:35 „Bruto ir
Neto“ (4) 03:00 Ne spaudai 03:40
„Šeimininkė“ (1/1) 04:30 „Gyvybės
langelis“ (1/1) 05:20 „Raudonoji
karalienė“ (8)

06:05 Mano gyvenimo šviesa
(856,857,858) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (18) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (44,45) 10:00
Mirtis rojuje (1) 11:15 Namai, kur
širdis (90) 12:00 Neklausk meilės
vardo (7,8) 13:00 Mano likimas
(76) 14:00 PREMJERA Našlaitės
(4) 15:00 PREMJERA Svajoklė
(4) 16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
KK2 20:00 Valanda su Rūta 21:30
Žinios 22:20 Sportas 22:27 Orai
22:30 VAKARO SEANSAS Vidury
vandenyno 00:55 Išbandymų diena (11) 01:50 Melo pinklės 03:50
Alchemija. Švietimo amžius 04:20
RETROSPEKTYVA

06:35 Tėvas Motiejus (8) 07:45
Rožių karas (85,86) 09:45 Sodininkų pasaulis (20) 10:25 Akloji
(39) 11:00 Būrėja (58) 11:35 Būrėja (102) 12:10 Detektyvė Rizoli
(8) 13:10 Madagaskaro pingvinai
(16) 13:40 Beprotiškos melodijos
(16) 14:10 Vyrai juodais drabužiais
(19) 14:35 Džekio Čano nuotykiai
(31) 15:00 Tabatos salonas (7)
16:00 Svaragini. Amžina draugystė (136,137) 17:00 Būk su manim (1356,1357) 18:00 Iš širdies į
širdį (188,189) 19:00 Stažuotoja
(3) 20:05 Detektyvė Rizoli (9)
21:00 DETEKTYVO VAKARAS.
PREMJERA Vilkų žemė. Akmeninis svečias 22:55 Amžina meilė
(11,12) 00:50 Senjora (18) 02:30
Inspektorius Džordžas Džentlis.
Mirtis po žeme 04:00 Tėvas Motiejus (8)

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 150 06:55
Simpsonai 18, 14,15 07:55 Atsargiai! Merginos 1, 5,6 08:55 Meilės
sūkuryje 3091 10:00 Meilės sparnai 1, 7,8 12:00 Tarp mūsų, mergaičių 1, 114 13:00 Pažadėtoji 6,
425,426,427,428 15:00 Simpsonai
18, 16,17 16:00 TV3 žinios Rinkimai 112 16:25 TV3 orai 112 16:30
TV Pagalba 11, 9 18:30 TV3 žinios
Rinkimai 157 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 157 19:30
Atsargiai! Merginos 1, 7,8 20:30
Prakeikti 7, 65 21:00 TV3 vakaro žinios 90 21:52 TV3 sportas 1
21:57 TV3 orai 90 22:00 12 galimybių 00:20 Melas ir paslaptys
2, 209 01:15 Tironas 3, 9 02:15
Amerikiečiai 5, 6 03:05 Tėvynė 5,
4 04:00 Melas ir paslaptys 2, 209
04:50 Tarp mūsų, mergaičių 1, 112
05:40 Virtuvė 6, 9
06:00 Pragaro viešbutis (1) 06:55
Pragaro virtuvė (2) 07:50 Sudužusių žibintų gatvės (7) 08:50 Nemiga (1) 09:50 Kobra 11 (4) 10:50
Ekstrasensų mūšis (8) 13:45 Pragaro virtuvė (3) 14:50 Sudužusių
žibintų gatvės (8) 15:55 Nemiga
(2) 17:00 Info diena 17:30 Kobra
11 (5) 18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris
- Rytas. Numatomos finalo rungtynės 21:00 Teisingumo riba 22:55
Los Andželo katastrofa 00:45 Kas
žudikas? (12) 01:55 F. T. Budrioji

TV1

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas 2018“ 07:00 Pasižvalgykime po... 07:30 Alvinas
ir patrakėliai burundukai 3 07:40
Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė
1 08:20 Lietuvos mokslininkai.
Knygotyrininkas Domas Kaunas
08:50 Kačių ABC 2 09:15 Labas
rytas, Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba 12:15 Legendos 13:10
Princas Žavusis 14:30 Didžiosios
Visatos paslaptys su Morganu
Freemanu 3 15:15 Kačių ABC 3
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. Vilniaus albumas
18:15 Ten, kur namai 4 19:10 Dainuoju Lietuvą 19:25 Pokalbiai pas
Bergmaną 20:10 Kultūros diena.
20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Vieno buto istorija. V. MykolaitisPutinas 23:00 Dainuoju Lietuvą
23:15 Anapus čia ir dabar 00:00
DW naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Džiazo
muzikos vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas 2018“
01:30 Elito kinas. Bėgam iš Berlyno 03:00 Atspindžiai 03:25 Stovintis priešaky. Lietuvos Respublikos
Prezidentai

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė policija 6 11:10 Komisaras Reksas
13 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 20:52
Sportas. Orai. 20:59 Loterija „Jėga“.” 21:00 Auksinis protas 5, 37
22:20 Keliai. Mašinos. Žmonės
34, 17 22:50 Projektas: Dinozaurai 00:00 LRT radijo žinios 4133
00:05 Tvin Pyksas 3, 13 01:00
LRT radijo žinios 4134 01:05
Vakaras su Edita 1, 31 02:00
LRT radijo žinios 4135 02:05
Klauskite daktaro 4, 50 03:00
LRT radijo žinios 4136
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(859,860,861) 07:35 Tomo ir
Džerio šou (19) 08:00 Volkeris,
Teksaso reindžeris (46,47) 10:00
Mirtis rojuje (2) 11:15 Namai,
kur širdis (91) 12:00 Neklausk
meilės vardo (9,10) 13:00 Mano
likimas (77) 14:00 PREMJERA
Našlaitės (5) 15:00 PREMJERA
Svajoklė (5) 16:00 Labas vakaras, Lietuva 17:30 Yra, kaip
yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas
19:27 Orai 19:30 KK2 penktadienis 21:00 SAVAITĖS HITAS
Karalystė 23:15 Mirties apsuptyje 01:15 Anakonda 02:55 Vidury
vandenyno

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1, 151 06:55
Simpsonai 18, 16,17 07:55 Atsargiai! Merginos 1, 7,8 08:55
Aš matau tave 1, 1 10:00 Meilės
sparnai 1, 9,10 12:00 Tarp mūsų,
mergaičių 1, 115 13:00 Pažadėtoji 6, 429,430,431,432 15:00
Simpsonai 18, 18,19 16:00 TV3
žinios Rinkimai 113 16:25 TV3
orai 113 16:30 TV Pagalba 11, 14
18:30 TV3 žinios Rinkimai 158
19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3
orai 158 19:30 Ratai 2 21:35
Hobitas. Penkių armijų mūšis
00:15 Melas ir paslaptys 2, 210
01:10 Tironas 3, 10 02:15 Amerikiečiai 5, 7 03:05 Tėvynė 5, 5
04:05 Melas ir paslaptys 2, 210
04:55 Tarp mūsų, mergaičių 1,
113 05:40 Virtuvė 6, 10
06:20 Pragaro viešbutis (2)
07:15 Pragaro virtuvė (3) 08:15
Sudužusių žibintų gatvės (8)
09:15 Nemiga (2) 10:15 Kobra
11 (5) 11:15 Ekstrasensų mūšis (9) 13:45 Pragaro virtuvė (4)
14:50 Sudužusių žibintų gatvės
(9) 15:55 Nemiga (3) 17:00 Info
diena 17:30 Kobra 11 (6) 18:30
Mentalistas (61) 19:30 Amerikietiškos imtynės (21) 21:30
300. Imperijos gimimas 23:35
Teisingumo riba 01:25 F. T. Budrioji akis (20)
05:20 „Raudonoji karalienė“ (8)
06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Čempionai 07:00

Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai 09:00
„Gluchariovas“ (2/4) 10:00 Ne
spaudai 11:05 „Raudonoji karalienė“ (5) 12:10 „Bruto ir Neto“
(3) 12:40 „Pamiršk mane“ (5;
6) 13:40 TV parduotuvė 13:55
„Miškinis“ (4/39) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23
Sportas 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/5) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
„Miškinis“ (4/5) 20:00 Reporteris 20:23 Sportas 20:30 Kitoks
pokalbis su D 20:58 Orai 21:00
PREMJERA. „Bruto ir Neto“ (5)
21:30 „Nusikaltimas ir bausmė.
Dembavos monstrai“ (1/1) 22:30
Reporteris 23:20 Sportas 23:28
Orai 23:30 „Miškinis“ (4/5) 00:35
Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ (2/5) 02:35 „Bruto ir Neto“
(5) 03:00 „Nusikaltimas ir bausmė. Dembavos monstrai“ (1/1)
03:40 „Šeimininkė“ (1/2) 04:30
„Gyvybės langelis“ (1/2) 05:20
„Raudonoji karalienė“ (9)

TV1

06:35 Tėvas Motiejus (9) 07:45
Rožių karas (87,88) 09:45 Sodininkų pasaulis (21) 10:25 Akloji
(77) 11:00 Būrėja (59,60) 12:10
Detektyvė Rizoli (9) 13:10 Madagaskaro pingvinai (17) 13:40
Beprotiškos melodijos (17) 14:10
Vyrai juodais drabužiais (20)
14:35 Džekio Čano nuotykiai
(32) 15:00 Tabatos salonas (8)
16:00 Svaragini. Amžina draugystė (138,139) 17:00 Būk su
manim (1358,1359) 18:00 Iš
širdies į širdį (190,191) 19:00
Stažuotoja (4) 20:05 Detektyvė
Rizoli (10) 21:00 DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA
Fortitudas (3,4) 23:15 SNOBO
KINAS Žiemos pasaka 01:40
Senjora (19) 03:10 Vilkų žemė.
Akmeninis svečias 04:35 Tėvas
Motiejus (9)
06:00 Lietuvos Respublikos
himnas 06:05 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“ 06:45
Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 07:00 Šikšnosparnis Patas
07:15 Lesė 1 07:40 Koncertas.
Tele Bim-Bam simfonija. 08:50
Kačių ABC 3 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos
rusų kalba. 12:15 Gustavo nuotykiai 14:00 Stop juosta 14:30
Pokalbiai pas Bergmaną 15:15
Kačių ABC 3 15:40 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai
3 15:50 Šikšnosparnis Patas
16:05 Lesė 1 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Kelias 18:15
Ten, kur namai 4 19:10 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ 19:40 Atrankos į „UEFA
EURO 2020“ apžvalga. 20:10
Kultūros diena. 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00
Vorų ratilinis 21:30 Europos futbolo čempionato atrankos rungtynės. Lietuva – Liuksemburgas.
Tiesioginė transliacija iš Vilniaus.
23:45 Dainuoju Lietuvą 00:00
DW naujienos rusų kalba. 00:15
Dabar pasaulyje 00:45 Džiazo
muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis „Birštonas
2018“ 01:30 Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas 03:05 Muzikinė pramoginė programa „Du
balsai – viena širdis“ 05:05 Ten,
kur namai 4

Šeštadienis, birželio 8 d.

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 1 06:05 Ekspedicija “Nuo
Baltijos iki Bengalijos” 1, 1 07:00
Gipsas 08:30 Karinės paslaptys
4, 6 09:00 Labas rytas, Lietuva
88 09:30 Žinios. Orai 201 12:00
Padėkos šv. mišios už Garbingojo Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju 14:00 Džesika Flečer 16,17 15:43 Loterija
“Keno Loto” 1724 15:45 Žinios.
Orai 16:00 Sveikinimų koncertas
565 17:30 Žinios. Sportas. Orai
440 18:00 Euromaxx 193 18:30
Vakaras su Edita 1, 14 19:30
Stilius 23, 10 20:25 Loterijos
“Keno Loto” ir “Jėga” 220 20:30
Panorama 1768 20:52 Sportas.
Orai 440 21:00 Kompozitoriaus
Algimanto Raudonikio 85-mečio
jubiliejinis koncertas 1 23:30 Gyvenimas yra gražus 00:15 Šešėlių frontas 01:00 LRT radijo žinios 4139 01:05 Gyvenimas 5,
7 02:00 LRT radijo žinios 4140
02:05 Gimę tą pačią dieną 2, 8
03:00 LRT radijo žinios 4141
03:05 TV žaidimas “Kas ir kodėl?” 4, 190 03:30 Šventadienio
mintys 21, 7 04:00 LRT radijo
žinios 4142 04:05 Nacionalinė
paieškų tarnyba 20, 1 05:00
LRT radijo žinios 4143 05:10
Ponių rojus 84

sų mūšis (10) 17:05 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(1) 18:10 Kas žudikas? (5) 19:30
Lietuvos balsas. Vaikai 21:55
MANO HEROJUS Kartą Meksikoje 23:55 AŠTRUS KINAS
Laimės sausainiai 01:45 F. T.
Budrioji akis (19,20)

07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Partizanų keliais“
(2/4) 07:50 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė“ 08:30 „TV
Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Felicija Bortkevičienė“ 09:00
„Neprijaukinti. Jukonas“ 09:30
Vantos lapas 10:00 Skonio reikalas 10:30 Kitoks pokalbis su
D 11:00 „Inspektorius Luisas.
Antikultūrinis bliuzas“ (3/4) 13:00
PREMJERA. „Loch Neso byla“
(1) 14:00 PREMJERA. „Tu esi
mano“ (1; 2) 16:00 Žinios 16:18
Orai 16:20 Čempionai 17:00
„Nuostabūs pojūčiai“ 18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 „Pamiršk
mane“ (1; 2; 3) 20:00 Žinios
20:28 Orai 20:30 PREMJERA.
„Šviesoforas“ (1; 2) 21:30 „Nusikaltimas ir bausmė. Kruvinoji
„Svainijos“ paslaptis“ (1/2) 22:30
Žinios 22:58 Orai 23:00 „Konsultantas“ (3; 4) 01:00 „Moterų
daktaras“ (3/23; 3/24) 02:45 „Nusikaltimas ir bausmė. Dembavos
monstrai“ (1/1) 03:25 „Šeiminin06:35 Tomo ir Džerio šou (18) kė“ (1/17; 1/18) 05:05 „Triufaldi07:00 Įspūdingasis Žmogus- nas iš Bergamo“ (2)
voras (9) 07:30 “Nickelodeon”
TV1
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną”
06:55 Būrėja (61) 07:30 Vande(12) 07:55 KINO PUSRYČIAI
nyno paslaptys su Džefu KorviPramuštgalviai 09:30 Narsusis
nu (80,81) 08:30 Daktaras Ozas.
riteris Justinas 11:20 Beverli HilŠeimos gydytojo patarimai (40)
so nindzė 13:05 Žuvelės pasa09:30 Tėvas Motiejus (6) 10:50
ka 14:50 Žydroji pakrantė 17:00
Būrėja (61,62) 12:00 Klasikiniai
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus viskepiniai. Anos Olson receptai (8)
ko 18:30 Žinios 19:20 Sportas
12:30 Akloji (78,79) 13:40 Mylėk
19:27 Orai 19:30 SUPERKINAS
savo sodą (6) 14:45 Nekviesta
Karatė vaikis 22:30 Anoniminis
meilė 4 (146,147) 15:45 Širdetėtis 00:40 Skaistuolė amerikietė
le mano (132,133) 17:45 Akloji
02:15 Mirties apsuptyje
(40,41) 18:50 Būrėja (103,104)
20:00 Visa menanti (9) 21:00
TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo DETEKTYVO VAKARAS Nuplauko istorija 1, 12 07:00 Ker- sikaltimas prie Baltijos jūros.
šytojų komanda 1, 32 07:30 Ala- Kryžminė ugnis 22:55 Pinigų
dinas 1, 170 08:00 Ilgo plauko traukinys 01:05 Žiemos pasaka
istorija 1, 13 08:30 Kempiniukas 03:05 Fortitudas (3,4)
Plačiakelnis 1, 152 09:00 Virtuvės istorijos 9, 23 09:30 Skaniai
ir paprastai 2, 6 10:00 Svajonių 06:00 Lietuvos Respublikos himūkis 5, 40 10:30 Noriu šio darbo! nas 06:05 Džesis ir Petas 07:30
1, 8 11:30 Alfa ir Omega 13:10 Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė
Šoklieji bičiuliai 14:50 Po prie- 08:30 ARTS21 09:00 Aš – laidos
danga 16:45 Ekstrasensų mūšis vedėjas 10:00 Į sveikatą! 10:30
19, 9 18:30 TV3 žinios Rinkimai Už kadro 11:00 Pradėk nuo sa159 19:17 TV3 sportas 1 19:22 vęs 11:30 Mokslo sriuba 12:00
TV3 orai 159 19:25 Eurojackpot Legenda apie Pilėnus. Muziki23 19:30 Turtuolis vargšas 1, 15 nė drama pagal Vytauto Klovos
21:00 Bėgantis labirintu 23:15 operą „Pilėnai“ 13:30 Kauno bažJuodosios raganos metai 00:30 nyčios: miesto tapatumo kodas.
Juodoji auklės knygelė 02:05 Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
Įsikūnijimas 04:55 Juokingiau- bažnyčia. 13:40 Muzikos talentų
si Amerikos namų vaizdeliai lyga 2019. 2 d. 15:15 Auto Moto 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
26, 22,33
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
06:05 Nutrūkę nuo grandinės 18:15 Misija – Pasaulio Lietu(4,5,6) 07:30 Džiunglių prince- va 19:00 Daiktų istorijos 19:45
sė Šina (11) 08:29 „Top Shop“ Stambiu planu 20:30 Panorama
televitrina 08:45 Sveikatos ABC 20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
televitrina 09:00 Baltijos galiū- žvaigždžių alėja. Daktaras Ne
nų komandinis čempionatas 22:50 Kauno miesto simfoninio
10:00 Vaikai šėlsta (14) 10:30 orkestro koncertas 00:20 Dabar
Žemė iš paukščio skrydžio (3) pasaulyje 00:50 ARTS21 01:20
11:40 Iš visų jėgų (6) 12:10 Būk Vorų ratilinis 01:50 Kompozitoekstremalas (32) 12:40 Praga- riaus Algimanto Raudonikio 85ro viešbutis (3) 13:40 Policijos mečio jubiliejinis koncertas 04:15
akademija (1) 14:40 Ekstrasen- Klauskite daktaro 05:05 Stilius
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Informuojame, kad 2019-06-07 nuo 17.00 val. bus
atliekami žemės sklypo (kad. Nr. 6908/0001:73), esančio Prienų g. 31A, Škėvonių k., Birštono sen., Birštono
sav., ir žemės sklypų (kad. Nr. 6908/0001:151 bei kad. Nr.
6908/0001:152), esančių Prienų g. 27, Škėvonių k., ir Škėvonių k., Birštono sen., Birštono sav., ribų ženklinimas. Dėl
matuojamų žemės sklypų bendros ribos suderinimo arba susipažinti su planu ar pareikšti pastabas kviečiame atsiliepti
gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 6908/0001:79) savininkės
A. Kamarauskienės (mirusi 2015-07-02) ir žemės sklypo
(kad. Nr. 6908/0001:107) savininko Juozo Leonavičiaus
(miręs 1997-01-30) turtinių teisių perėmėjus arba jų įgaliotus asmenis per 30 dienų nuo šios informacijos paskelbimo.
Informacija teikiama tel. 8 609 04746, Dalė Gulijeva.

Pranešame, kad 2019-06-12 10 val. bus atliekami žemės sklypo (projekt. Nr. 536-2), esančio Žarstos k., Šilavoto sen., Prienų r., kadastriniai matavimai. Žemės sklypo
(kad. Nr. 6958/0001:122) savininkus, paveldėtojus arba jų
įgaliotus atstovus kviečiame atvykti dėl ribų suderinimo.
Jei negalite atvykti, susipažinti su nustatytomis sklypų ribomis ir pateikti pastabas dėl kadastrinių matavimų ir jų metu
surašyto žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto
galite UAB „Geodezininkai“ adresu: Raudondvario pl. 93,
Kaunas, ne vėliau kaip per 30 dienų. Tel. (8 37) 267156, el.
p. geodezininkai@gmail.com

Nekilnojamas turtas

Perka

Parduoda

Pirksime sodybą ramioje vietoje.
Gali būti negyvenama. Tel. 8 609
82283.

Namus
Medinį apmūrytą gyvenamąjį
namą (66 kv. m, vietinis centrinis
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, mūrinis garažas ir tvartas,
18 a žemės) Prienuose. Tel. 8
607 59331.
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.

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.
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.
REKLAMA

Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.
Brangiai miškus: jauną, malkinį ir brandų. Žemę, apaugusią
medžiais ar krūmais. Tel. 8 615
16617.
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkių, būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8
644 55355.
Perkame mišką didžiausiomis
kainomis Lietuvoje. Mokame
avansus. Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 605 44445.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

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

Grūdus ir mažai naudotą vartomą
3 korpusų plūgą ir dinapolio 3,6 m
germinatorių. Tel. 8 618 51957.
Kalnapušes vazonuose. Perkant
didesnį kiekį, kaina derinama.
Tel.: 8 319 69026, 8 686 70328.
Kalcio amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Pristato į vietą.
Taip pat parduoda kiaules. Tel. 8
689 62945.

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

Naujas gamyklines lenkiškas lėkštes „Bromet“ (keturios sekcijos).
Elektrinę sviestamušę. Ranka
sukamą pieno separatorių. Arklio
traukiamą plūgą, plūgelį, rankinę
runkelių sėjamąją. Pamatų blokus
iš griaunamo sandėlio. Tel. 8 601
31832 (skambinti vakarais).

Išsinuomoja

Šieno šiaudų rinktuvą ir pūtiką.
Tel. 8 609 90773.

62 m. sodininkas išsinuomotų
nedidelį apšildomą sodo namelį
arba tokio pačio tipo sodybą (prižiūrėtų). Tel. 8 601 06057.

Traktorinį prikabinamą grėblį (7
ratai). Automobilį „Audi“ (1999
m., 1,9 l, D, TA 2 metams, mėnuo
Lietuvoje). Tel. 8 611 53256.

Išnuomoja

PERKAME
Automobiliai,
dalys
MIŠKĄ Perka

ir apvaliąją
medieną su žeme Mėsinę kiaulę. Tel. 8 604 32212.
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
beim.,
retinimus.
„VW Sharan“ (1997
1,9 l, 81Konsultuojame.
Telyčią arba veršį nuo 6 mėn. iki 4

Parduoda

8 680 81777
kW, D, TA iki 2020 m. Tel.
07 mėn.,
m. auginimui ir pienines telyčias.
sidabrinės spalvos, 950 Eur). Tel. Tel. 8 625 93679.
8 648 16788.

Perka

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

Pienines telyčaites nuo 1 d. iki
1 mėn. laiko amžiaus. Tel. 8 644
64455, 8 607 51916.
Brangiai perka įvairius veršelius
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Sveria el. svarstyklėmis. Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8
612 34503.
Vilniaus apskrities ūkininkas nuolat perka
arklius. Suteikia transporto paslaugas.
Tel.: 8 656 39189,
8 616 14424.

ŽŪB „Žara“ perka karŪkininkas parduoda svilintą
ves, jaučius, telyčias.
kiaulių skerdieną, perkant 2
Atsiskaito iš karto.
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,45 Tvarko valstybines išmokas.
BRAngIAI
PERKAME
ĮVAIRIUS
Eur/kg. Motininių kiaulių
skerSveria
el. svarstyklėmis.
diena – 1,99 Eur/kg.ARKlIUS,
Tel. 8 607 JAUČIUS,
Pasiima patys. Tel.: 8 685
12690.
TElYČIAS, KARVES
. 57191.
86121, 8 699
Tel. 8 625 93 679 S u p e r k a m e k a r 140–160 kg kiaules. Tel. 8 606
ves, bulius ir tely46008.
čias. KREKENAVOS
AGRO FIRMOS supirApie 180 kg kiaulę. Taip pat
kėja Olga Smailienė.
vieniša mama prašo padovanoti
Tel.
8
612
02125.
dviaukštę lovą vaikams. Tel. 8
645 02260.

3 sav. veršelį (šėmos karvės ). Tel.
8 680 32091.
3 sav. pieninę telyčaitę ir 2 m.
mišrūnę veršingą telyčią. Tel. 8
612 77390.

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

Tel. 8 657 69 676
.D]LPLHUDV#NOLQNHUDOW
%DOWǐSU.DXQDV
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BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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

Įvairios prekės
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).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
UAB

SŪDUVOS
GALVIJAI

tiesiogiai be tarpininkų
brangiai PERKA bulius,
karves, telyčias. Moka 6-21
proc. Sutvarko dokumentus
subsidijoms gauti. Sveria,
pasiima iš kiemo.
Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 614 44299 („Bitė“),
8 620 35000 („Omnitel“),
8 613 79515 („Tele 2“).

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 ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Skaldytas alksnines, beržines malkas. Atveža. Tel. 8 625 97091.
Statybinę dvigubo pjovimo medieną (gegnės, lentos ir kt.). Tel.
8 675 17683.
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.
NUKelta Į 14 p. 
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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.

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).

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.

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

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.

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

Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.

Pripučiamų batutų, atrakcionų,
palapinių ir šventinės įrangos
nuoma. Tel.: 8 657 57395, 8 680
82272, www.7verslai.lt

Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.

Paskolos!!! Turimų paskolų ir skolų refinansavimas. Suteikiame paskolas ir

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.

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.
REKLAMA

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.

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.
Ilgą patirtį turintis meistras kokybiškai ir greitai klijuoja visų rūšių
plyteles. Tel. 8 638 86086.
Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.
Būsto remonto darbai. Elektriko,
santechniko, apdailos darbai,
pirčių ir terasų rengimas. Tel. 8
648 16788.
Dažymas, glaistymas, senų medinių namų bei butų remonto
darbai, laminato klojimas ir griovimo darbai. Tel. 8 647 02708.

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.
Pjaunu ir skaldau malkas bei
pjaunu žolę trimeriu. Griaunu
senus pastatus ir dirbu kitus ūkio
darbus. Tel. 8 677 22930.
Mobiliuoju juostiniu gateriu
pjauname medieną iki 9 m ilgio, apipjauname lentas kliento
kieme. Pjauname ir nedidelius
kiekius. Tel. 8 610 03983.
Mobiliuoju juostiniu gateriu kokybiškai pjaunu medieną. Atvykstu
į vietą. Tel. 8 601 02662.

Projektuojame ir gaminame medinius lauko baldus, pavėsines,
laiptus, palanges, dengiame
stogus. Dirbame ir su užsakovo
medžiagomis. Tel. 8 643 10458.

UAB „Saulės langai“ ieško pardavimų vadybininko ir langų
surinkimo meistro. Privalumas
– šių darbų patirtis. Tel. 8 603
26773.
Sezoniniam darbui reikalingi darbuotojai braškėms ir šilauogėms
skinti. Tel. 8 605 79693.
Įmonei reikalingi pagalbiniai
darbininkai be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.

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.
Birželio 14 d. Prienuose vyks
atminties akcija „Ištark, išgirsk,
išsaugok“, kurios metu per parą
laiko bus siekiama perskaityti
5 000 tremtinių bei politinių
kalinių vardų ir likimų. Akcija
prasidės 13 valandą Laisvės aikš-

Atlyginimas
Derybų klausimas.

Tel. pasiteirauti: 8 655 05112, 8 640 67792
CV siųsti: lina.radzeviciene@vytrita.lt

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

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

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

Ūkininko ūkyje reikalingas detalių tiekėjas, mechanikas. Alga
nuo 1000 Eur. Tel. 8 652 65769.

Priima statybines atliekas. Tel. 8
644 64455.

Mes jums siūlome
nuolatinį darbą patikimoje, finansiškai stabilioje įmonėje, visas socialines garantijas, laiku mokamą atlyginimą.

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

Vytauto g. 7, Prienuose.
Suteikia garantiją.

Kita

67 m. vyras ieško draugės. Tel. 8
605 60693.

Reikalavimai
lengvųjų ir krovininių automobilių remonto darbo patirtis;
šaltkalvystės pagrindai (privalumas – mokėjimas virinti);
sugebėti atlikti minimalius autoelektrikos darbus.

SKALBIMO
MAŠINAS

šaldytuvus, šaldiklius.

Reikalingas pardavėjas (-a) prekiauti lietuviškomis uogomis.
Atlyginimas 1200 Eur/mėn. Tel.
8 676 00479.

Nori susipažinti

Darbo pobūdis
lengvųjų ir krovininių automobilių gedimų nustatymas ir šalinimas;
technikos, įrankių, mechanizmų remontas.

Kokybiškai taisau
automatines

8 622 02208

UAB „Sigda“ reikalingas autošaltkalvis-ratų montuotojas. Apmokome. Tel. 8 611 91333.

REIKALINGAS
Autošaltkalvis-mechanikas
Kauno padalinyje

Visi santechnikos darbai: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos.
Komplektuojame medžiagas su
nuolaidomis. Tel. 8 640 39204.

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

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

Reikalinga
Darbas namų tvarkytojoms
(-ams) Anglijoje, įdarbinimo
mokesčių nėra. Atlyginimas
1500-2000 Eur. Amžius neribojamas, kalba nebūtina. Tel.: 8 672
41083, www.superdarbas.com

UAB „Naujasis Nevėžis“ – bendrovė,
gaminanti sausus pusryčius, traškučius,
sūrius bei saldžius užkandžius,
pusgaminius maisto pramonei bei
tekstūruotus miltus, šiuo metu siūlo darbą
valytojams (-joms)
Darbo pobūdis: patalpų valymas.
Reikalavimai: atsakingumas, kruopštumas, darbštumas, gebėjimas dirbti komandinį darbą.
Mes siūlome: įdomų ir atsakingą darbą stabiliai veikiančioje įmonėje, laiku mokamą atlyginimą, socialines
garantijas.
Vežame į/iš darbo.
Kreiptis: tel. 8 656 22104, Birutė.
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tėje. Be to Gedulo ir vilties dieną
11 val. 59 min. jau trečius metus
Lietuvoje skelbiama Visuotinė
tylos minutė, tad kviečiame prisijungti ir prie šios iniciatyvos.

Renginiai
ARTIMIAUSI RENGINIAI
PRIENŲ RAJONE
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.
Birželio 4 d. 13 val. Ašmintos laisvalaikio salėje – renginys „Saulės
taku“, skirtas Tarptautinei vaikų
REKLAMA

gynimo dienai paminėti.
Birželio 4 d. 16 val. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje – susitikimas su
knygos „Kauno Atlantida nuo
„Inkaro“ kamino pusės“ autore
Raima Zander (Raimonda Canderiene).
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.).
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 pagrindinės mokyklos stadione – Šilavoto
seniūnijos vasaros šventė „Po
mėlynu gimtinės dangumi“.
PARODOS PRIENŲ RAJONE
Prienų rajono savivaldybėje (2
aukšte) eksponuojama dailininko
Vlado Tranelio autorinė tapybos
darbų paroda.
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“.
Šilavoto laisvalaikio salėje gegužės mėn. eksponuojama vilnos
vėlimo dirbinių paroda „Minties
ir jausmų spalvos“.
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.

HOROSKOPAS
Birželio 3-9 d.

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 Vytautas MAČERNIS

Stichija: Oras
Planeta: Merkurijus
Savaitės diena: trečiadienis
Akmuo: berilis, agatas, chrizoprazas
Spalvos: melsva, violetinė, oranžinė



AVINAS
(03.21-04.20)

Nesėkmė savaitės pradžioje jus taip
paveiks, kad neišvengiamai būsite
labai suirzęs. Tačiau savo širdgėlą ir pyktį išlieti ant partnerio taip
pat būtų ne pati geriausia išeitis.
Pirmiausia pasistenkite susitarti
su savimi. Savaitgalį pasistenkite išmesti iš galvos visus savaitės darbus
ir tiesiog gerai pailsėti.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Pirmomis savaitės dienomis tikriausiai išdidžiai atsisakinėsite draugiškai jums siūlomos pagalbos. Ir be
reikalo. Tai kenkia jūsų reputacijai ir mažina galimybes. Pagaliau
pamažu, tačiau patikimai pajusite
ateinančias permainas. Nežiopsokite ir nesėdėkite sudėjęs rankų,
imkitės iniciatyvos.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Ryžtingai meskite šalin akivaizdžiai
neperspektyvius darbus ir ieškokite
naujų sričių. Savaitės viduryje jums
derėtų būti santūresniam. Būsite
labai energingas ir kūrybiškas, bet
turite saugotis nepridaryti dalykų,
kurių vėliau reikėtų gailėtis.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Būkite protingas! Tikrai nieko nenutiks, jei dabar atsisakysite idėjos, kurios tvirtai laikėtės - iš tiesų
ji visiškai niekam tikusi. Antroje savaitės pusėje galima emocinė krizė
šeimoje. Neapgalvoti, impulsyvūs
žodžiai ar veiksmai gali turėti ilgalaikių nepageidautinų padarinių.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Ko gera, savaitė prasidės nekaip,
bet nuo vidurio smulkios nesėkmės gali atnešti didelę sėkmę, kad
ir kaip paradoksaliai tai skambėtų.
Jei turite ką parodyti, nesivaržykite užeiti pas viršininką. Perdėtas
kuklumas nepadės kopti karjeros
laiptais. Savaitgalį imkitės iniciatyvos susitikti su seniai nematytu
bičiuliu.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Tuščias reikalas šią savaitę eiti prieš
srovę. Jausite nenumaldomą poreikį gilintis į nepažįstamas sritis. Labai
tikėtini dideli finansiniai pokyčiai,
bet nebūtinai į blogąją pusę. Savaitės pradžioje pasirūpinkite sveikata, o savaitgalį viso jūsų dėmesio
pareikalaus šeimos reikalai. Paštu
galite sulaukti gerų naujienų.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Pirmoje savaitės pusėje pagaliau įvyks
ilgai laukti pokyčiai tarnyboje, deja, jie
tikriausiai nuvils. Jūsų elgesys gali būti
pernelyg impulsyvus ir neapgalvotas,
vis dėlto trečiadienį turėsite progą
susitaikyti su žmogumi, su kuriuo susipykote praeitą savaitę. Neskaičiuokite, o juo labiau neleiskite dar neuždirbtų pinigų.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Savo asmeniniams reikalams šią savaitę turėtumėte teikti pirmenybę.
Savaitės viduryje netramdykite impulso improvizuoti ką nors beprotiško.
Tam turėsite pakankamai teigiamos
energijos ir sėkmės. Savaitgalį sutrikęs
galite pasielgti kvailai ir neapgalvotai.
Nežinomybės baimė privers priimti sprendimą nė neišsiaiškinus, kas iš
tiesų vyksta.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Visą savaitę akivaizdžiai laikysite vadeles savo rankose. Jūs jaučiatės neįtikėtinai energingas ir tikitės, kad kiti jaučiasi
taip pat. Bent retkarčiais pagalvokite, ar
ne per daug reikalaujate iš kitų. Jei gerai
žinote, kokio daikto jums reikia, savaitės pradžioje drąsiai eikite į parduotuves- pirkinys bus sėkmingas.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Vieno susitikimo metu šią savaitę bus
vėl prisiminta sena bjauri istorija. Kalbėkite apie ją tik tiek, kiek yra būtina.
Paskalos, kuriomis ji apipinta, ir taip jau
viską komplikuoja. Karjeros reikalai pagaliau pajudės į priekį, nors iš pradžių ir
patirsite stresą.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Ši savaitė nebus iš lengvųjų. Jus labai
kamuoja nuotaikų kaita. Neleiskite sau
plaukti pasroviui. Pasistenkite susirasti
daugiau sau įdomių pramogų, nebūkite abejingas toks viskam. Šią savaitę
pagaliau pasitaikys proga išsiaiškinti
santykius, jau senokai jus slegiančius.
Turėtų palengvėti. Pats laikas planuoti atostogas.



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Savo sumanymui privalote gauti tam
tikrų svarbių asmenų pritarimą. Savaitės viduryje pokalbio metu turėsite
gerai paprakaituoti, kad surastumėte
įtikinamų žodžių. Juk jums įdomus
dalykas turi pasirodyti patrauklus ir kitiems. Finansiniai reikalai klostysis ne
per geriausiai, bet viską atpirks malonus bendravimas su senais bičiuliais
savaitgalį.
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Birželio 1 d.
ŠEŠTADIENIS
Tarptautinė vaikų gynimo
diena
Vasaros pradžia
Saulė teka 04:51
leidžiasi 21:43
Dienos ilgumas 16.52
Delčia (28 mėnulio diena)
Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas, Juvencijus
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas kaupti vaisius,
konservuoti šakniavaisius.

Matematinis galvosūkis

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

BIRŽELIO

1

Š E Š T A DI E NIS

+13
+20
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +21

+12 +14

SEKMADIENIS

BIRŽELIO

2

Birželio 2 d.
SEKMADIENIS
Tėvo diena
Saulė teka 04:50
leidžiasi 21:44
Dienos ilgumas 16.54
Delčia (29 mėnulio diena)
Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas,
Auksė, Eugenijus
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistytis.

+16
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+14 +22
BIRŽELIO

3

+14 +14

PI R M A DI E NIS

+11
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+10 +23

+11 +24

Birželio 3 d.
PIRMADIENIS
Sąjūdžio diena
Pasaulinė dviračio diena
Saulė teka 04:49
leidžiasi 21:45
Dienos ilgumas 16.56
Jaunatis (0 mėnulio diena)
Karolis, Klotilda, Tautkantas,
Dovilė
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, saulėgrąžas,
moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

BIRŽELIO
Atsakymai

4

A N T R A DI E NIS

+17
+28
KLAIPĖDA

VILNIUS

+16 +27
BIRŽELIO

5

Birželio 4 d.
ANTRADIENIS
Tarptautinė vaikų, nukentėjusių nuo agresijos, diena
Saulė teka 04:48
leidžiasi 21:46
Dienos ilgumas 16.58
Jaunatis (1 mėnulio diena)
Pranciškus, Dausprungas, Deimena, Kornelijus, Vincentas,
Vincė, Vincenta
Tinkamas laikas sėti:
žirnius, pupeles, saulėgrąžas,
moliūgus, patisonus, baklažanus, sėjamąsias gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

+18 +25

T R E Č I A DI E NIS

+19
+27
KLAIPĖDA

VILNIUS

+19 +28
BIRŽELIO

6

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Argentina.

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

10579289.50€ 0

6

689885.50€ 0

5+1

4723.00€

3

5

431.50€

6

4+1

100.00€

31

4

8.00€

248

3+1

4.50€

622

3

1.50€

4340

2+1

1.25€

4741

2

0.75€

32034

Kito tiražo prognozė:

3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+19
+30
KLAIPĖDA

VILNIUS

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

BIRŽELIO
Atsakymai

Sudoku

+16 +22

+19 +30

Birželio 5 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė aplinkos apsaugos diena
Saulė teka 04:47
leidžiasi 21:48
Dienos ilgumas 17.01
Jaunatis (2 mėnulio diena)
Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė, Marcė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
Lošimas
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, porus, saulėgrąžas, česnaNr. 1368
kus, laiškinius svogūnus, po2019-05-29
midorus, moliūgus, patisonus,
baklažanus, paprikas, vijokliSKAIČIAI
nes gėles.
Sode, darže:
Pagrindiniai skaičiai: 2, 8, 26,
tinkamas laikas pjauti žolę,
28, 34, 42
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.
Vikingo skaičius: 07
Birželio 6 d.
KETVIRTADIENIS
Rusų kalbos diena
Saulė teka 04:46
leidžiasi 21:49
Dienos ilgumas 17.03
Jaunatis (3 mėnulio diena)
Bogumilas, Klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina,
Smiltė
Tinkamas laikas sėti:
krapus, kalendras, pankolius,
rozmarinus, bazilikus, mairūnus, porus, saulėgrąžas, česnakus, laiškinius svogūnus, pomidorus, moliūgus, patisonus,
baklažanus, paprikas, vijoklines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti, netinkamas laikas
kaupti vaisius.

ORAI

2003
455
1537

1924
1953
1944

P E N K T A DI E NIS

+19
+30
KLAIPĖDA

VILNIUS

+18 +28

+20 +23

VANDENS TEMPERATŪRA

1785

1806

m. birželio 5 d.: Lui Bonapartas,
m. birželio 3 d.: Londone išbandySavaitė istorijos puslapiuose
Prancūzijos
užvaldytuose Nydertas pirmasis parašiutas. Pirmąją
m. birželio 1 d.: Džordžas H.
landuose
(Batavijoje),
paskelbė
apie Olandijos
parašiutininke tapo katė, kuri buvo išmesta iš
Bušas ir Michailas Gorbačiovas
karalystės įkūrimą. Karalystė gyvavo iki 1815
300 metrų aukštyje skriejusio oro baliono.
pasirašė sutartį, baigiančią cheminio ginklo
m., kada buvo įkurta nepriklausoma Nyderm. birželio 4 d.: prie Žemai- landų Karalystė.
vystymą.
čių vyskupystės bažnyčių leista
m. birželio 1 d.: Belgijoje įsigam. birželio 6 d.: Užpatentuotas
steigti lietuviškas pradines mokyklas, kuliojo įstatymas, leidžiantis sanelektrinis lygintuvas.
rių vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva
tuoką tarp tos pačios lyties asmenų. Santuoka
m.
birželio 6 d.: Antrasis pasauįsteigta apie 200.
gali būti sudaryta tarp dviejų belgų arba tarp
linis
karas: Sąjungininkų pajėgos
m. pr. Kr. birželio 4 d.: Kinijoje
belgo ir olando.
išsilaipina
Normandijoje.
Operacijoje žuvo 2,5užfiksuotas pirmasis Saulės užtem. birželio 2 d.: Vandalai užė4,5 tūkst. karių.
mimas istorijoje.
mė Romą ir dvi savaites siaubė
m. birželio 7 d.: Lietuvos Respum. birželio 4 d.: Naujasis Amstermiestą.
blikos prezidentu išrinktas Kazidamas pervadintas Niujorku.
m. birželio 2 d.: Romos popiežius
mieras Grinius.
m. birželio 4 d.: Į Luizianą (ŠiauPaulius III specialia bule pripažino
m. birželio 7 d.: JAV Atstovų rūrės Ameriką) atvežti pirmieji verindėnus žmonėmis, turinčiais sielą, ir uždraumai nusprendė uždrausti komgai
iš
Afrikos.
dė juos versti vergauti.
piuterinės ir telekomunikacijų įrangos pardavim. birželio 4 d.: broliai Mongolfjė mą Tarybų Sąjungai, kol ši nepradės derybų su
m. birželio 2 d.: Amerikos kon(Montgolfier) pirmą kartą paleido Lietuva dėl nepriklausomybės atkūrimo.
gresas suteikė pilietybę visiems
į
orą
karšto
oro
balioną.
Amerikos indėnams.
m. birželio 7 d.: Romoje atkurm. birželio 5 d.: uždrausta spaum. birželio 2 d.: Londone buvo
tas Vatikanas, neegzistavęs nuo
da lietuviškais rašmenimis.
karūnuota Elžbieta II.
1870 metų.
m. birželio 5 d.: Vilniuje kilo dim. birželio 3 d.: Naciai sudegim. birželio 7 d.: Saudo Aradelis gaisras, sunaikinęs didžiąją
no Pirčiupių kaimą ir 119 jo gybijos moterys įgijo teisę gauti
miesto dalį.
ventojų.
išsilavinimą.

1990

7

+19 +25

1841

780
1664
1716
1783
1864
1748

1882
1944

1926
1990
1929
1960

+18 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+17 KAUNO MARIOS
+12 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+14 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

39
39

KAUNE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8623 nSv/val.

ALYTUJE ČERNOBYLIO AE
nSv/val. 8320 nSv/val.

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

