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ASIPAVIČIENĖ
Vaikų globos namų
reforma palietė ir Jiezne
buvusius vaikų globos
namus (dabar Jiezno
paramos šeimai centrą).
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Svarbesni 2019 metų gegužės
mėnesio įvykiai Prienų krašte

Vyksta Kęstučio g.
pėsčiųjų ir dviračių
tako įrengimo darbai
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Apie tai, su kokiomis problemomis susiduria, kas jaudina ir kelia nerimą, kaip ir
kur ieškoti gerų žmonių ir
gerų šeimų, norinčių padėti
likimo nuskriaustiems vaikams, kalbėjomės su Jiezno
paramos šeimai centro direktore Jūrate Žukauskiene, globos centro koordinatorėmis
Zita Grinkevičiene ir Jūrate
Čepuliene, GIMK specialistėmis Jūrate Pagirskaite ir Vilija Kasteckaja.
Šiuo metu Jiezno paramos
šeimai centre gyvena ir mokosi 34 įvairaus amžiaus vaikai, dar neradę naujų globėjų
ir šeimų, kurios galėtų suteikti šilumą, jaukumą ir rūpestį.
Centro darbuotojai intensyviai ieško asmenų ar šeimų,
kurie norėtų užtikrinti laimingą vaikystę šeimoje.

Globos centras
pasiruošęs padėti
Globos centras – socialinių
paslaugų įstaiga, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal

tarpusavio bendradarbiavimo
ir paslaugų teikimo sutartį
perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos
vaiką prižiūrėti budinčiam
globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas
bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą
vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Kitaip tariant, globos centro funkcija
– teikti reikiamas paslaugas
šeimoms, jau globojančioms
vaikus, taip pat rasti vaikams
globėjus ar įtėvius. Lietuvos
savivaldybių globos centrai
tarpusavyje bendradarbiauja, suieško globėjus, keičiasi informacija apie norimus
įsivaikinti vaikus. Tokiu būdu savo namus Prienų savivaldybėje randa vaikai iš Jonavos ar Kaišiadorių, o prieniečiai – kituose rajonuose.
Šeimos ar pavieniai asmenys
vaikų pageidauja pagal lytį,
amžių, o kartais ir pagal išvaizdą. Juk nori, kad vaikai
bent kiek būtų panašūs į globėjus ar įtėvius, ir nieko čia
nepadarysi.
Visi vaikai nori šeimos,
nori artumo, apkabinimo,
padrąsinančio žodžio. Jų,
likusių be savo biologinės
šeimos, gyvenimiška patirtis
daugeliu atvejų tikrai nemaža ir skaudi.
Kol kas šis procesas Prienų savivaldybėje vyksta gana

sunkiai, kaip ir visoje Lietuvoje. Kaip sakė Jiezno paramos šeimai centro direktorė,
nėra paprasta surasti vaikams
globėjus. Labiausiai pageidaujami maži vaikučiai nuo
2 iki 6 metų, kad būtų be šeimos ir artimųjų. Neatsiranda
norinčių būti ir budinčiais
globėjais, pas kuriuos būtų
apgyvendinami vaikai, paimti iš šeimų. Vaikai geriau
jaučiasi, kai pakliūva į šeimą,
o ne į valdiškus namus.Anot
direktorės, tokiais atvejais
didelė paspirtis yra budintys globotojai, kurie, nors ir
nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra praėję
specialius mokymus ir žino,
kaip suteikti vaikui emocinį ir
fizinį saugumą. Taigi vaikas
patiria mažesnį stresą, kol jo
šeimai bus suteikta pagalba ir
jis galės saugus sugrįžti į namus. „Sunku pasakyti, kodėl
žmonės nenori dirbti šio darbo. Užsienyje labai populiaru
būti laikinais globėjais (vaiką
globoja iki 12 mėn.), tam tikrą laiką vaikus auginti ir prižiūrėti, o paskui atiduoti ir vėl
priimti kitus. Mūsų žmonės
dar jaučia įvairias baimes.
Baimę, kad prisiriš prie vaiko, o jį reikės atiduoti. Pasiėmusieji globoti vaikus bijo,
kad gali likti vieni, be pagalbos, kai teks susidurti su sunkumais, ypač žinant, kad tie
vaikai jau yra patyrę tam tiNUKelta Į 2 p. 
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Gegužės 3 d. paminėtas Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro vaikų ir jaunimo folkloro
ansamblio „Kankliukai“ 10 metų veiklos jubiliejus.
Gegužės 6 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
atstovės – vyresnioji patarėja
Valda Karnickaitė ir vyriausioji specialistė Gintarė Stankevičienė. Susitikime aptarti darbo
su jaunimu plėtros klausimai,
Prienų atviros jaunimo erdvės
veikla.
Gegužės 6 d. meras Alvydas
Vaicekauskas susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados Ekonomikos ir politikos
skyriaus specialiste Giedra Gurevičiūte-Demereckiene ir profesionalia partnere ekonomikos
srityje Ani Muradyan. Ambasados atstovės domėjosi, kuo mūsų kraštas ypatingas ir kokiose
srityse yra galimybių bendradarbiauti.
Gegužės 6–11 dienomis vyko
Europos dienai skirti renginiai
– susitikimai su projekto „Erasmus+“ dalyviais, žurnalistu,
prodiuseriu, laidų vedėju Ryčiu
Zemkausku, pokalbis su kandidatais į Europos Parlamentą, veikė paroda „Lietuva margoje Europos mozaikoje – 15 m.“.
Gegužės 9 d. vyko Savivaldybės vadovų ir seniūnų pasitarimas. Aptarti seniūnaičių
rinkimų, kelių lėšų skirstymo,
atliekų tvarkymo ir kiti aktualūs
klausimai.
Gegužės 10 d. vyko Savivaldybės tarybos posėdis. Jame
svarstyti 7 klausimai, administracijos direktoriaus pavaduotoju
paskirtas Algis Marcinkevičius,
pakeisti Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainiai,
patvirtinti nauji socialinės paramos mokiniams aprašai.
Gegužės 10 d. Jiezno muzikos
mokykloje vyko III respublikinis
jaunųjų atlikėjų festivalis „Baroko ritmu“. Kartu paminėtas ir
muzikos mokyklos 30-metis.
Gegužės 15–16 d. Švietimo
skyrius organizavo išvažiuojamąjį mokyklų direktorių pasita-

rimą „Rezultatais grįsto mokymo patirtis Estijos švietimo įstaigose“, kuriame mokyklų vadovų komanda mokėsi, kaip priimti duomenimis grįstus sprendimus tobulinant mokymo(si)
procesą.
Gegužės 17 d. Prienuose organizuota projekto „Lyderių laikas
3“ stažuotė Akmenės ir Pagėgių
švietimo darbuotojams. Prieniškiai dalijosi Švietimo skyriaus,
Švietimo pagalbos tarnybos ir
mokyklų bendradarbiavimo
siekiant mokinių ugdymo(si)
sėkmės patirtimi, aptarė Prienų
rajono savivaldybėje įgyvendinamus ugdymo(si) proceso
pokyčius.
Gegužės 17–19 dienomis
vyko Prienų krašto vasaros
šventė.
Gegužės 17 d. Prienų kultūros
ir laisvalaikio centre vyko konferencija „Man reikalingi pasaulio centrai, kuriuose aš noriu užkariauti Lietuvai vietą“ (Matas
Šalčius), skirta Pasaulio lietuvių
metams. Konferencijos metu
žurnalistei, keliautojai, knygos
„Amerika be dangoraižių. Bastūnės liudijimai 2“ autorei Eglei
Gerulaitytei įteikta Mato Šalčiaus premija.
Gegužės 18 d. buvo pasirašyta draugystės ir bendradarbiavimo sutartis su Sakartvelo Dušečio (Dusheti) savivaldybe, vyko
akcija „Tarptautinė muziejų naktis“, jaunimo diskusijų forumas
„Laimingas Prienų kraštas“, mugė, vakare – šventiniai koncertai.
Šventėje dalyvavo užsienio delegacijos ir iš Kentšyno (Lenkija),
Talsų (Latvija), Liubano (Lenkija), Naugarduko (Baltarusija).
Gegužės 19 d., sekmadienį, Paprienėje vyko tradicinė Sporto ir
pramogų popietė.
Gegužės mėn. Savivaldybės
vadovai susitiko su Prienų rajono smulkiųjų ir vidutinių pieno
NUKelta Į 2 p. 
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Užfiksuotas absoliutus birželio penktos
dienos šilumos rekordas

Premjeras palaiko reklamos LRT draudimą:
rinka neturėtų būti iškreipiama

Užfiksuotas absoliutus birželio penktos dienos šilumos
rekordas – 30 laipsnių karščio, praneša sinoptikai. Iki šiol
aukščiausia birželio penktos dienos temperatūra buvo
užfiksuota daugiau nei prieš šimtą metų – 1905 metais
Vilniuje, tai buvo 29,6 laipsniai karščio.

Premjeras Saulius Skvernelis palaiko visišką reklamos per
Lietuvos radiją ir televiziją (LRT) draudimą. Anot jo, rinka
neturėtų būti iškreipiama, biudžeto lėšomis išlaikomam
LRT konkuruojant dėl reklamos su komerciniais
transliuotojais.

Svarbesni 2019 metų gegužės
mėnesio įvykiai Prienų krašte
ATKelta IŠ 1 p.
gamintojų asociacijos atstovais,
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriumi A. Reipu
bei įmonės atstovais.
Gegužės 23 d. vyko Savivaldybės tarybos posėdis. Jame
svarstyti 24 klausimai, išklausytos Prienų krašto muziejaus ir
Prienų r. savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ataskaitos, patvirtinta Kontrolės komiteto, Etikos,
Antikorupcijos, Smulkaus ir vidutinio verslo bei Kaimo plėtros
rėmimo komisijų sudėtis.
Gegužės 25 d. vyko Pakuonio mokyklos 200 metų jubiliejaus šventė.
Gegužės mėn. pasirašytos
rangos sutartys dėl projekto
„Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas verslo
ir bendruomenės poreikiams“
dalies „Nemuno upės pakrantės
infrastruktūros įrengimo darbai“
ir projektų „Stakliškių kultūros
ir laisvalaikio centro kapitalinis
remontas“, „Veiverių kultūros ir
laisvalaikio centro Skriaudžiuose kapitalinis remontas“.
Gegužės mėn. priimtas sprendimas, kad Lietuvos miniatiūrų
parke ,,Mini Lietuva“ Ukmergės
mieste Prienų rajono savivaldybę reprezentuos išskirtiniai mūsų
krašto objektai – sklandytuvas ir
Lepelionių piliakalnis.

Gegužės 28 d. Kauno PPAR
Prienų atstovybės organizuotuose Verslo pusryčiuose aptarti
Prienų r. savivaldybės ir rajono
verslininkų bendradarbiavimo
klausimai.
Gegužės 28 d. vyko pasitarimas su Ašmintos gyventojais
dėl geriamojo vandens tiekimo
tęstinumo užtikrinimo.
Gegužės mėn. rajono mokyklose vyko brandos egzaminų
sesija (užsienio kalbos, informacinės technologijos, chemija), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (lietuvių k. ir
literatūra).
Gegužės mėn. Savivaldybės
administracijos vadovai organizavo pasitarimus su Žemės ūkio,
Bendrojo, Investicijų, Buhalterijos, Teisės, personalo ir metrikacijos skyrių specialistais.
Gegužės 29 d. Savivaldybės
administracijos vadovai susitiko su Kultūros, sporto ir jaunimo
skyriaus specialistais bei kultūros įstaigų vadovais. Susitikimo
metu aptarti kultūros įstaigų biudžetų formavimo, kultūros programų rengimo, renginių planavimo, vertinimo, prioritetų sudarymo ir kt. rūpimi klausimai.
Gegužės 31 d. vyko Prienų r.
savivaldybės kelių eismo saugumo komisijos posėdis, kuriame
nagrinėti gyventojų ir seniūnų
prašymai. SAVIVALDYBĖS inf. 

Laimingos vaikystės spalvos

Birželio 3 dieną Ašmintos
parke vyko renginys
„Laimingos vaikystės
spalvos“, skirtas
Tarptautinei vaikų
gynimo dienai paminėti.

Pabūti laimingiems ir pa-

sidžiaugti spalvomis šventės dalyviams padėjo Prienų Justino Marcinkevičiaus
viešosios bibliotekos Vaikų
literatūros skyriaus vedėja
Eglė Uleckienė, spalvingoNUKelta Į 3 P. 

Vaikai laukia globėjų ir šeimos šilumos
ATKelta IŠ 1 p.
krų išgyvenimų. Nors globėjų darbas apmokamas, tačiau
besidominčių šiomis galimybėmis nedaug. Gal žmonėms
trūksta informacijos, gal per
mažai viešumo“, – kalbėjo J.
Žukauskienė.

Kas yra globėjai ir ką
jie atlieka?
Globėjams (rūpintojams),
budintiems globotojams ir
būsimiems įtėviams rengiami
mokymai. Jau šiuo metu yra
paruošta 12 asmenų, norinčių
ir galinčių globoti vaikus. Iš
jų du jau turi ir globoja vaikus, kiti globėjai – artimi giminaičiai, o viena šeima dar
laukia norimo trejų metukų
vaikučio. „Mes kviečiame į
mokymus kuo daugiau žmonių, juk jie nieko neįpareigoja. Būsimi globėjai mokomi
7 savaites, kiekvieną savaitę po 3 valandas, po to būna
du apsilankymai namuose.
Parengiama išvada ir pateikiama Vaiko teisių tarnybai.
Toms šeimoms ar asmenims,
kurie globoja artimus giminaičius, tokie mokymai nėra
būtini, tačiau rekomenduojami“, – pasakojo GIMK specialistės.
Globėju gali tapti ne jaunesnis nei 21 metų ir ne vyresnis nei 65 metų amžiaus
asmuo (išskyrus atvejus, kai
globoti pageidauja artimas
giminaitis, vaiko seneliai,
broliai ar seserys), nebūtinai
susituokęs, neprivalo turėti jam nuosavybės teise priklausančio būsto. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas
vaikui augti ir vystytis.
Globa nustatoma tada, kai
vaiko tėvai dėl įvairių aplinkybių negali patys auginti vaiko. Globa, pasikeitus
aplinkybėms, gali būti panaikinta.
Laikinoji globa – laikinai
be tėvų globos likusio vaiko
priežiūra, auklėjimas ir atstovavimas. Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką
į jo biologinę šeimą. Laikinieji globėjai vaiką globoja iki vienų metų (12 mėn.),
kol paaiškėja, ar jis gali grįžti
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gyventi į savo tėvų šeimą, ar
jam turi būti paskirta nuolatinė globa.
Nuolatinė globa nustatoma
tada, kai vaikas lieka be tėvų
globos ir negali grįžti į savo
biologinę šeimą dėl priežasčių, kurių pašalinti negalima.
Nuolatiniai globėjai yra apsisprendę vaiką auginti iki pilnametystės.
Budintis globotojas – tai
asmuo, galintis priimti laikinai globoti vieną ar keletą
vaikų. Šiais vaikais jis rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į
savo šeimą ar bus surasti nuolatiniai globėjai ar įtėviai. Šie
globėjai dirba pagal individualios veiklos pažymą. Globos
trukmė – iki 12 mėn. Socialinės garantijos globėjui: 1,25
MMA ( kai globojamas 1 vaikas) ir 1,5 MMA, globojant
2 ir daugiau vaikų. Skiriami
pinigai vaiko poreikiams:
152 eurai/mėn. ir vienkartinė
4 bazinių socialinių išmokų
dydžio pašalpa už kiekvieną
vaiką (įsikūrimui). Kitokios
išmokos skiriamos globėjui,
nuolatinai globojančiam vaikui, kurias numato kiekviena
savivaldybė, atsižvelgdama į
rekomendacijas.

Dar trūksta patirties
Jiezno paramos šeimai
centro bazėje įsikūręs Globos centras veiklą pradėjo tik
2018 m. liepos 1 dieną. Nuo
rugsėjo 1 d. pradėjo vykdyti
projektą, iš kurio lėšų buvo
finansuojama globos koordinatorių ir psichologo (0,5 etato) atlyginimai, įrengti darbo
kabinetai. Tačiau dar neseniai
susikūrę dariniai neturi patirties ir įdirbio, kaip surasti
asmenis ar šeimas, norinčias
priglausti be tėvų globos likusius vaikus. Iš pokalbių
su žmonėmis aiškėja, kad jie
bijo atsakomybės ir nežinios,
nepasitiki savo jėgomis ir bijo likti be pagalbos, bijo, kad
bus daug tikrintojų ir jie atsidurs kaip po padidinamuoju
stiklu. Kitas nemažą įtaką
darantis veiksnys yra apkalbos, kurių tikrai mūsų visuomenėje netrūksta. Manoma,
jeigu pasiimi globoti vaiką,

ypač jeigu savi jau palikę
namus, tai susigundei vaiko
pinigais...
Kita problema – globoti
vaikus kviečia reklama televizijose ar iškabinamais
plakatais, o realus darbas su
žmonėmis nevyksta. Iš tikrųjų reikėtų ne įvairių neefektyvių reklamų, o daugiau lėšų
skirti bendradarbiavimui su
seniūnijomis ir jų darbuotojais, kurie žino ir pažįsta savo žmones.
Jiezno GIMK darbuotojos
bandė eiti į bendruomenes,
dalyvavo seniūnijų ataskaitiniuose susirinkimuose, tačiau ir tai nedavė rezultatų.
Iš tikrųjų į tokius renginius
žmonės ateina dėl visai kitų
problemų ir paprastai vyresnio amžiaus. Iš tokių renginių
nauda nebent tokia, kad kažkas sužino, kur gali kreiptis
norėdami globoti vaiką. O
globos ar įvaikinimo tema
galima kalbėtis su žmogumi
tik nuoširdžiai, kad galėtum
išsklaidyti nuogąstavimus.
Socialinės globos koordinatorė Jūratė Čepulienė pastebėjo, jog norinčiųjų globoti gal atsirastų daugiau,
jeigu žmonės mažiau abejotų ir pasitikėtų savo jėgomis
bei specialistų pagalba. Gerų
žmonių yra daug, tik reikia
iki jų prieiti, juk ne visi abejingi be tėvų likusiems vaikams ar našlaičiams.
Norintys tapti globėjais ar
įtėviais gali kreiptis į Prienų
savivaldybės administraciją
su prašymu ir dokumentais,
įrodančiais tapatybę, sveikatos pažymėjimą ir kartu
gyvenančių vyresnių kaip
16 metų asmenų rašytinius
sutikimus bei dokumentus,
įrodančius santuoką, ištuoką, jei esate išsiskyręs, sutuoktinio mirtį, jei esate našlys (našlė).

Nebūna
neišsprendžiamų
problemų
Nemažai šeimų, neturinčių vaikų, bijo, kad pasiėmus
globoti vaiką gali kilti problemų, ypač paauglystės metu.
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Užsakomieji straipsniai, reklama
Neapmokami pranešimai spaudai
Skaitytojų straipsniai

Ką tada daryti? Yra atvejų,
kad vaikai grąžinami į globos namus...Bet būna, kad
vaikai ir patys pabėga nuo
įtėvių. Betgi visko atsitinka
ir su savais vaikais. Tik biologiniai tėvai neturi kam grąžinti. Visokių situacijų gyvenime pasitaiko ir niekas nuo
to nėra apsaugotas. Tik reikia
prisiminti, kad visas problemas ir nesusipratimus galima
išspręsti, ypač kai į pagalbą
šeimoms ateina socialiniai
globos koordinatoriai, specialistai, psichologai.
Gerosios patirties tikrai
yra. Ne vienas žinomas žmogus paima į savo šeimą po 1–
2 vaikus, užaugina ir išlydi į
gyvenimą. Juk tai toks prasmingas ir geras darbas – padėti žmogui užaugti. Ir Prienų rajone, ir Birštone žmogui
yra tokių šeimų ar pavienių
asmenų, kurie džiaugiasi savo globotiniais, džiaugiasi,
kad juos vadina tėčiu ar mama. Prieš kelerius metus, pokalbio metu, viena moteris,
užauginusi įdukrą, pasakė:
„Ne ji man turi dėkoti, kad
paėmiau iš vaikų namų ir auginau, o aš, kad ją pasiėmusi
galėjau patenkinti savo motinystės instinktą, o jai suteikti
tai, ką kiekviena mama suteikia savo vaikui.“
Kitą gražią istoriją išgirdau
prieš porą dešimtmečių. Pažįstamas žmogus, neturintis
savo vaikų, ankstų rytą važiavo traukiniu iš Kalvarijos į Kauną. Vagone pamatė
ašarojančią paauglę mergaitę.
Ta mergaitė ir papasakojo,
kad ją iš vaikų namų pasiėmė vasarai viena ūkininkų
šeima. Bet čia mergaitė patyrė tikrą košmarą: – trečią
ketvirtą valandą ryto reikėjo
dviračiu važiuoti melžti karves, vežti pieną, o dieną dar
ir ravėti daržus. Žodžiu, buvo tikra vergė. Žmogus sužinojo, kuriuose vaikų namuose ji gyvena (tada traukiniu,
pabėgusi iš globėjų, važiavo
atgal į vaikų namus), ir netrukus ten nuvažiavo su žmona,
pasiėmė mergaitę, o vėliau
įsidukrino. Dabar įdukra jau
turi savo šeimą, tačiau ji įtėvius laiko tikrais tėvais, o jos
vaikai – seneliais.
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Kopijuoti, perspausdinti, skelbti laikraštyje paskelbtą informaciją bei
nuotraukas be redakcijos sutikimo - draudžiama.

ATGARSIAI 

ŠEŠTAdienis, 2019 m. BIRŽELIO 8 d., www.naujasisgelupis.lt

Sudane protestuotojai atmetė derybų
galimybę, reikalauja teisingumo

„Freedom House“: pasaulyje prastėja
žiniasklaidos laisvės padėtis

Sudane protestuotojų lyderiai trečiadienį atmetė
šalį valdančių kariškių raginimą susėsti prie derybų
stalo ir pareikalavo teisingumo už susidorojimą su
demonstrantais, pareikalavusio per 100 žmonių
gyvybių.

Pasaulyje prastėja žiniasklaidos laisvės padėtis,
o demokratiškai išrinktos vyriausybės, kaip ir
autoritariniai režimai, dabar siekia suvaržyti
nepriklausomą žurnalistiką, trečiadienį perspėjo viena
žmogaus teisių organizacija.

Mintimis dalijasi
praeiviai

Į klausimus atsako gydytojas

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Kokių priemonių reikėtų imtis, kad
Veronika
išvengtume gaisrų?

Dambravos koplytėlės 100-čio
Leono Juozonio, garbės kraššventės aidai totyrininko, sukurtą bronzinį
Įvairių pasakojimų apie
Dambravos kaimo (Išlaužo
parapija) koplytėlės
pastatymą yra ne vienas.

Pirmojo pasaulinio karo metais Prienų gyventojas Micka
buvo sunkiai sužeistas. Tuomet
jis pažadėjo, kad jeigu pasveiks,
tai atsidėkos Dievui meno kūriniu. Jis iš tiesų pasveiko, bet
grįžęs į namus neskubėjo savo
pažado įvykdyti. Tuomet jam
prisisapnavo duotas įsipareigojimas ir sapne jis pamatė
koplytėlės atvaizdą. Nieko nedelsdamas 1919 metais Micka
įgyvendino savo pažadą.
Koplytėlė buvo pastatyta ant
dvaro žemės. Pokariu koplytėlę, jau stovėjusią keletą dešimtmečių, reikėjo būtinai remontuoti. Kaimo meistras Albinas
Dienynas savo kieme padarė
beveik visiškai naują tokią pačią koplytėlę, o vieną naktį keletas vyrų nunešė ją ir pastatė
ant to paties betoninio pamato,
kur stovėjo bebaigianti griūti
senoji koplytėlė.
2019 m. birželio 1 d. prie
koplytėlės paminėti jos pastatymo 100-metį susirinko ne tik
Dambravos, bet ir aplinkinių
kaimų bendruomenės, svečiai.
Šventinį renginį pradėjo jaunoji kanklininkė Rugilė Kožeraitė,
tuomet Išlaužo parapijos klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas pakvietė susikaupimo minutėms:
pašventino koplytėlę, giedojo
birželines pamaldas, muzikos
instrumentui pritariant susirinkusiuosius subūrė maldai.
Išlaužo seniūnijos seniūnas
Tomas Skrupskas pasidžiaugė
žmonių geranoriškumu, o aktyviems koplytėlės jubiliejaus
organizatoriams įteikė padėkas. Edmundo Stašio šeima
padovanojo koplytėlei dėdės
REKLAMA

Marijos atvaizdą.
Po oficialių kalbų į renginį
susirinkę žmonių neskubėjo
skirstytis, jie džiaugėsi turėdami galimybę prisiminti praeitį,
pamąstyti apie ateitį... Girdėjosi
palinkėjimai Gabijai Bruožytei,
kad ant jos tėvų žemės stovinčios koplytėlės aplinkoje augtų
gėlės, kad ji būtų prižiūrima.
Kaimo šeimininkės kvietė renginio dalyvius pasivaišinti gausiais gardumynais.
Klebonas kun. dr. Vilius
Sikorskas Dambravos ir kitų kaimų gyventojams linkėjo
nepraeiti pro koplytėlę: sustoti, pamąstyti apie gyvenimo
prasmę, nes taip žmogus ne tik
praturtina savąją kasdienybę,
bet ją ir įprasmina bei apsaugo Dievo duotąja malone. Šis
jubiliejaus paminėjimas liks
žmonių atmintyje kaip prasmingas gyvenimo momentas ir
skatinimas remtis į Dangiškojo
Tėvo petį.
Birželio 2 d. Išlaužo Švč.
Mergelės Marijos Krikščionių
Pagalbos bažnyčioje vyko Šeštinių iškilmingos šv. Mišios už
Dambravos kaimo gyventojus
ir jų mirusiuosius. Šios šv. Mišios buvo skirtos ir Tėvo dienai
paminėti. Parapijiečiai su dideliu dėmesingumu klausėsi per
pamokslą išsakytų minčių apie
tėvo svarbą šeimoje, patarimų
jaunajai kartai, kad sekdama
geru tėvo pavyzdžiu išmoktų
taisyti pasitaikančias gyvenimo
klaidas, laikytųsi duoto žodžio,
jaustų pareigą padėti kitiems ir
turėti dvasinių jėgų daryti gyvenime gerus darbus. Mišiose
gražiausias ir iškilmingas giesmes giedojo Išlaužo parapijos
choras ir solistai iš Kauno muzikinio teatro.
Parapijos informacija 

Indrė Rinkevičienė

Svarbiausia – elgtis atsakingai: kai sausra, miške nemėtyti nuorūkų, nekūrenti
laužų, namie prižiūrėti krosnis ir dūmtraukius, nedeginti žolės. Nuolatiniai perspėjimai ir įvairios prevencinės
priemonės tikrai yra veiksmingos, todėl jos turi vykti
nuolat. Ir dūmų detektoriai
reikalingi, ypač tuose namuose, kur yra vaikų ar gyvena senyvi žmonės.

Vitalija Vainauskienė

Pirmiausia patys žmonės
turi būti sąmoningi – pavasarį nedeginti žolės, nemėtyti nuorūkų, atsakingai elgtis miške, prižiūrėti krosnis.
Manau, kad pamažu žmonės keičiasi – ir prevencinės
priemonės padeda, ir apskritai jaunimas elgiasi atsakingiau. Jei dūmų detektoriai būtų privalomi visuose
namuose, tikrai sumažėtų
žuvusiųjų namuose skaičius
ir turtą išsaugotume – jei signalas paties žmogaus nepažadins, tai gal namiškiai,
kaimynai išgirs. Ne veltui
sakoma: pats saugokis, tai
ir dievas padės.

Turiu namie dūmų detektorių, kaip reikalaujama, bet
tikiu, kad neprireiks. Manau, gaisrai kyla dėl žmonių
neatsakingumo ir aplaidumo. Jei karštus pelenus supila ten, kur šalia padėti degūs daiktai, ar nuorūkas mėto kur papuola, krosnių neprižiūri, kaminų nevalo, tai
ir kyla gaisras. Tokių gaisrų
tikrai galima išvengti.

Trimatis skeneris 3Shape –
tobuliems dantų protezams
Dantų atspaudų trimatė
skenavimo technologija atsirado neseniai, todėl šią naujovę palaipsniui įdiegia su
mokslo pažanga kartu žengiančios Europos, JAV ir kitų
šalių odontologijos klinikos.
3Shape TRIOS yra kasdieninis gydytojo odontologo
– ortopedo darbo įrankis, kuris pakeičia tradicinį dantų atspaudo nuėmimo būdą naudojant formuojančią masę.
Apie naujausios įrangos naudojimą savo darbe pasakoja
Ž. Kazakevičiaus implantologijos centro gydytoja ortopedė Eglė Žukauskaitė.

Kokie 3SHAPE
TRIOS privalumai ir
nauda?

Arūnas Kazakevičius

Dauguma gaisrų kyla dėl
žmonių neatsakingumo ir
netvarkingumo – miške
palieka stiklo šukes, kurios
įkaista ir uždega sausą žolę, per automobilio langus
mėto degančias nuorūkas,
neprižiūri krosnių, nevalo
dūmtraukių. Esu matęs ir
besikūrenančią krosnį be
durelių. Tai kiek trūksta iki
nelaimės? Dūmų detektoriai, žinoma, gerai – nuo
nevalyvumo neapsaugos,
bet dūmus pajus ir užkauks.
Įsitikinom, kad kaukia garsiai.
Danutė

Manau, kad pagrindinė
gaisrų priežastis – netvarkingumas. Susitvarkykime
namus, elkimės protingai
ir nei nuo krosnies, nei nuo
elektros instaliacijos gaisras nekils. Kartais tikrai
didelių investicijų nereikia
– juk krosniai suremontuoti dažnai užtenka tik molio.
Gal tik nuo žaibo sunkiau
apsisaugoti.

Norint atkurti tobulą šypseną patirties, nuolat keliamos kvalifikacijos ir kokybiškų medžiagų nepakanka.
Siekiant kokybiško rezultato
dantų protezavime didelę įtaką turi ir pažangi bei profesionali medicininė įranga.
►Pasiekiamas didesnis
protezavimo tikslumas, aukštesnė kokybė, estetiškas ir ilgalaikis galutinis produktas,
kuo tikslesni vainikėliai ir tiltai, tuo jie ilgiau tarnauja, taip
pat mažėja ėduonies ir periodonto ligų tikimybė.
► Prieš įsukant dantų im-

Ž. Kazakevičiaus
implantologijos centro
gydytoja ortopedė
Eglė Žukauskaitė

plantus – modeliuoja būsimą
dantų vaizdą;
► Įvertinama bendra paciento danties(-ų) būklė, kuri
aptariama kartu su gydytoju
demonstruojant kompiuterio
ekrane, parenkamas gydymo
planas;
►Nereikia naudoti nepatogią pacientui procedūrą
– atspaudinės masės dėjimo
į burną.
Šio skenerio dėka galima sumažinti pacientų vizitų
skaičių, sutrumpinti vainikėlio ar tilto gamybos laiką ir,
svarbiausia - pagaminti ypatingai tikslius ir ilgai tarnaujančius protezus.
Daugiau informacijos apie
klinikoje atliekamas dantų
gydymo paslaugas:
tel. +370 605 27574
www.kazakevičiausklinika.lt 

Laimingos vaikystės spalvos

ATKelta IŠ 2 p.
mis laikinomis tatuiruotėmis
papuošusi vaikučių veidukus
ir rankytes.
Vaikai piešė kreidelėmis,
susipažino su interaktyviomis
knygelėmis, kuriose atgyja
paveikslėliai bei suskamba
dainelės.
Vaikų gynimo dienos proga
pasveikinti mažųjų į Ašmintą
užsuko Prienų policijos komisariato atstovė Ina Raškevičienė su policijos bičiuliu
Amsiu. Ji supažindino vaikus
su saugiu elgesiu namuose,
taip pat su saugaus eismo ke-

lyje taisyklėmis. Vaikų bičiulis Amsis pakvietė linksmai
pašokti ir padovanojo saldžią
dovaną – Amsio tortą.
Šventės pabaigoje renginio
organizatorės sveikino vaikus
ir linkėjo, kad gražiausias ir
laimingiausias žmogaus gyvenimo tarpsnis – vaikystė
būtų kupina emocijų, ieškojimų ir atradimų, neužmirštamų minčių ir įspūdžių.
Ašmintos bibliotekos bibliotekininkė Rasa Šiugždinienė, Ašmintos laisvalaikio
salės renginių organizatorė
Rima Vilkienė 
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Didžiausia pasaulyje „Nutella“ gamykla
atnaujino darbą

IS prisiėmė atsakomybę už kruviną ataką
Egipto Sinajaus pusiasalyje

Didžiausios pasaulyje „Nutella“ gamyklos darbuotojai
nutraukė blokadą ir grįžo į darbą po daugiau nei savaitę
trukusio streiko, kuris kilo dėl nepasitenkinimo darbo
užmokesčiu. Kiekvieną dieną gamykla pagamina 600
tūkst. šokolado ir lazdyno riešutų kremo indelių.

Džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS) trečiadienį
prisiėmė atsakomybę už aštuonių egiptiečių policininkų
gyvybių pareikalavusį išpuolį Sinajaus pusiasalyje,
surengtą šaliai minint Id al Fitro šventę.

2019-06-03 apie 14.45 val.
gautas pranešimas, kad Išlaužo sen., Purvininkų k. po
eismo įvykio išsiliejo tepalo. 6
kv. m plote buvo išbėgę tepalo. Kelio danga sutvarkyta.

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

2019-05-30 apie 19.43 val.
GMP pranešė, kad Birštone,
B. Sruogos g. 10 reikalinga
pagalba išnešti ligonį. Ligonis
(g. 1933 m.) išneštas ir įkeltas
į GMP automobilį.
2019-05-30 vakare, 22.55 val.,
gautas pranešimas, kad Birštono sen. Siponių k. Miško
g. dega šiukšlių konteineris.
Konteineris sudegė visiškai.
2019-06-03 apie 13 val. Prienų
r., Naujos Ūtos sen., Dūmiškių
k. vyras (g. 1966 m.), atvykęs
į jam priklausančią sodybą,
pastebėjo, kad kambaryje
nuo sienos dingęs televizorius „LG“, iš spintelės dingęs
šveicariškas rankinis „APELA“
laikrodis ir orinis šautuvas.
Nuostolis – 500 eurų.

2019-06-03 gautas pranešimas, kad Jiezno sen., Jieznas,
Vytauto g. vyras užsirakino
namuose ir grasina nusižudyti.
Susisiekus su PK, patikslinta,
jog pranešimas nepagrįstas.
Pranešėjas pajuokavo.
2019-06-05 apie 22.05 val.
gautas pranešimas, kad Veiverių sen., Veiverių mstl.,
Ąžuolo g. kažkas dega šalia
pastato. Užgesintos sukrautos
į krūvą šakos ir aplink degusi
sausa žolė.
2019-06-05 apie 23.47 val.
gautas pranešimas, kad Išlaužo sen., Kazimieravos k. dega
žolė. Užgesinta 20 arų plote
degusi sausa žolė.
2019-06-05 apie 17 val. Prienų
r., Jiezno sen. vyras (g. 1983
m.), grįžęs į namus, pastebėjo,
kad įsibrauta į jam priklausantį
automobilį „Audi100 Avant“
ir pavogtas mobiliojo ryšio
telefonas „Samsung Galaxy
A9“. Nuostolis – 420 eurų.

Vyksta Kęstučio g. pėsčiųjų
ir dviračių tako įrengimo
darbai

Takas tęsis iki holokausto
aukų palaidojimo vietos.

Gegužės 22 d. pradėti
Kęstučio g. pėsčiųjų
ir dviračių tako su
apšvietimu įrengimo
darbai. Tako ilgis
– apytiksliai vienas
kilometras ir šimtas metrų.
REKLAMA

Darbus vykdo UAB „Parama“. Darbų vertė – 162 933,75
Eur, iš Europos Sąjungos fondų
– 138 493,68 Eur.
Preliminari darbų užbaigimo
data – kitų metų pavasarį.
SAVIVALDYBĖS inf. 

Remiama biodujų gamyba iš
biologiškai skaidžių atliekų
Iškastinio kuro atsargos
– ne begalinės. Kad
vieną dieną jos staiga
neišsektų, energiją
svarbu pasigaminti iš
atsinaujinančių šaltinių.
Saulės, vėjo, vandens
energiją išgauname
ir naudojame gana
plačiai ir efektyviai. O
biodujų, kurios slepiasi
atliekose, gyvulių,
paukščių mėšle
ir kt., potencialas
neišnaudojamas.
Teisinamasi, kad
biodujų gavyba nėra
lengvai prieinama,
jog dujoms išgauti
reikalinga įranga yra
brangi.
Su Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020
m. programos
(KPP) priemonės „Ūkio
ir verslo plėtra“ veiklos
sritimi „Parama biodujų
gamybai iš žemės ūkio ir
kitų atliekų“ organines
šiukšles paversti energija
nėra nei brangu, nei
labai sunku. Viskas, ko
reikia – turėti tinkamų
biodujų gamybai
atliekų ir atsakingai
užpildyti paramos
paraišką, padėsiančią
įsigyti biodujų gavybai
reikalingą įrangą.
Pasistengti verta, nes
maksimali paramos
suma, į kurią gali
pretenduoti vienas
pareiškėjas, siekia net 1
mln. 600 tūkst. Eur.

Atliekos, galinčios
virsti nauda
Didesni gyvulininkystės,
paukštininkystės ūkiai, be
pieno ar kiaušinių, pagamina ir nemažai mėšlo. Jei ūkis
mišrus, organines atliekas
galima panaudoti tręšiant
laukus, jei ne – mėšlas gali
būti kompostuojamas, nau-

dojamas dirvožemiui gerinti.
Visgi ne visiems šie mėšlo
realizavimo būdai yra priimtini ir tinkami, o jei jo pagaminama daugiau nei pajėgiama
apdoroti, už tinkamą atliekų
sutvarkymą atsakingoms įmonėms tenka pakloti nemažus
pinigus.
Jau seniai žinoma, kad

naują žemės ūkio techniką,
naujus technologinius įrenginius, transformatorines ir
elektros kabelius, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, rekonstruoti ar pasistatyti
naujus dujų gamybai tinkamus pastatus, kelius, aikšteles ir degazuotojo substrato
saugyklas, vietinį vandentiekį,

Naudingas ir pelningas gali būti ne tik karvių gaminamas pienas, bet ir mėšlas.
Priklausomai nuo atliekų kiekio, iš mėšlo elektros galima pasigaminti ne tik ūkio
reikmėms užtikrinti, bet ir dalį jos parduoti. (Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka)

mėšlas ir kitokios biologiškai skaidžios atliekos – puiki
žaliava energijai išgauti. Tai
– puikus būdas ne tik sutaupyti organinėms atliekoms
tvarkyti išleidžiamus pinigus,
bet ir uždirbti. Mėšlą atitinkamai perdirbus, fermentavus,
iš jo galima pagaminti biodujas, o iš jų – elektros energiją.
Tad įmonės ir ūkininkai, kurie
atitinka labai mažos arba mažos įmonės apibrėžtį ir kurie
gamina žaliavą, tinkamą biodujų gamybai, raginami naudotis KPP parama pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“
veiklos sritį „Parama biodujų
gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“, įgalinsiančia juos
tapti alternatyvios energijos
gamintojais.

Tinkamos finansuoti
išlaidos
Su parama ūkiai ar labai
mažos, mažos įmonės, kurios
nori ar planuoja gaminti biodujas, turės galimybę įsigyti
ar įsirengti procesui užtikrinti labai svarbią infrastruktūrą:

artezinius gręžinius ir vietinę
kanalizacijos sistemą.
Nurodoma, kad ūkininko
ūkis, labai mažos arba mažos
įmonės buveinė, pretenduojantis į paramą biodujų gamybai, turi būti įregistruotas, o ir
projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Tiesa, pareiškėjai ne mažiau kaip 1 metus iki
paramos paraiškos pateikimo
turi užsiimti gyvulininkyste
ir (arba) paukštininkyste ir ne
mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gauti iš šių veiklų,
ir (arba) sudaryti ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės sutartis dėl gyvulių ar paukščių
mėšlo ir (arba) kitų biologiškai
skaidžių atliekų tiekimo.

Kuo daugiau balų,
tuo daugiau šansų
Didesnė tikimybė paramą
gauti tiems pareiškėjams, kurie surenka daugiau atrankos

balų. Pavyzdžiui, jei ūkininkas ar įmonė nurodo, kad
per metus perdirbs iki 10
000 tonų mėšlo imtinai, projektų atrankos vertintojai pareiškėjui už tai suteiks 20 balų. Tie, kas numatys perdirbti daugiau kaip 10 000 tonų
per metus, – gaus 30 balų.
Jei bus įsipareigota perdirbti mėšlą, įsigytą iš tiekėjų (nuo 3 iki 5 imtinai),
tokiems pareiškėjams
bus suteikiama 20 balų. Tiems, kam pavyks
mėšlą įsigyti daugiau
kaip iš 5 tiekėjų ir jį perdirbti, bus galima pretenduoti į 30 balų (kai
vienas tiekėjas tiekia
ne mažiau kaip 5 proc.
mėšlo). Balai skiriami
ir atsižvelgiant į biodujų
gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių
atliekų dalį: jei nuo 5 iki 10
proc. imtinai, – suteikiama
15 balų; jei daugiau kaip 10
proc., – suteikiama 20 balų.
Jeigu projektui įgyvendinti
pareiškėjas prašo mažesnio
paramos intensyvumo nuo
5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15
balų; jei daugiau kaip 10
procentinių punktų imtinai,
– suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias
projektų atrankos balų skaičius – 40 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu
nustatoma, kad projektas
nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus,
paramos paraiška atmetama. Paraiškas Nacionalinei
mokėjimo agentūrai bus galima teikti šių metų birželio
3–liepos 31 dienomis.

Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“!

UžsK. Nr. 026

Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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Čekijoje nuteisti už prekybą tigrų dalimis

Į aklą pasimatymą atvykusį vyrą apiplėšė
mergina ir jos pusbrolis

Čekijos teismas antradienį nuteisė kalėti tris vyrus dėl
sparčiai nykstančių tigrų žudymo ir nelegalios prekybos
šių gyvūnų dalimis. Jie buvo suimti pernai, Prahoje ir
kitose šalies dalyse reidus vykdžiusiai policijai aptikus
negyvą tigrą, daug didžiųjų kačių kailių ir dar 20 negyvų
kitų saugomų gyvūnų.

24 metų Joniškio rajono gyventojas sureagavo į internete
perskaitytą merginos intriguojančią žinutę. Pabendravus
su ja, jis pasisiūlė atvykti į svečius. Atvykus, paaiškėjo, kad
bute buvo dar vienas vyras, moters pusbrolis. Gurkšnojant
arbatą, kilo incidentas, kuris baigėsi plėšimu.

Požeminių konteinerių aikštelės Prienuose jau ruošiamos
eksploatacijai
Prienuose jau baigtos
įrengti ir netrukus bus
pradėtos eksploatuoti
naujos požeminės
konteinerių atliekų
aikštelės.

„Visi šių aikštelių įrengimo
darbai jau yra baigti. Šiuo metu vyksta paskutinis derybų su
paslaugos teikėju etapas, kuriam pasibaigus ir pasirašius
sutartį, naujosios aikštelės
bus pradėtos eksploatuoti“, sakė Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro Atliekų tvarkymo paslaugų ir kontrolės
padalinio vadovas Martynas
Krasauskas.
Eksploatacijai jau yra paruošta 13 požeminių aikštelių.
Artimiausiu metu bus įkasti
konteineriai ir dar trijose požeminėse aikštelėse.
„Aikštelės įrenginėjamos
pagal iš anksto parengtą ir patvirtintą schemą. Tačiau pradėjus darbus kai kur teko koreguoti konteinerių įkasimo
vietas, ieškoti naujų techninių
sprendimų dėl tose vietose
esančių komunikacijų, trasų
iškeldinimo ir tai turėjo įtakos galutiniam darbų terminui“, - sakė ARATC Veiklos
organizavimo padalinio vyr.
specialistas-energetikas Vitas

Eismo saugumo komisijos
mobilių kelių direkciją (LAKD)
posėdis
prie Susisiekimo ministerijos dėl
leidimo ženklinti pėsčiųjų perėją

Prienuose jau įrengtos modernios požeminių konteinerių aikštelės

Klimas.
Įgyvendinant Komunalinių
atliekų infrastruktūros plėtros
projektą Prienų rajono savivaldybėje iš viso bus įrengta
40 konteinerinių aikštelių: be
jau baigiamų įrengti 16 požeminių, bus pastatyta dar 12
pusiau požeminių ir 12 antžeminių.
Prienų mieste, kur yra didžiausi žmonių srautai, įrengtos požeminės aikštelės. Pusiau požeminės aikštelės bus
įrengtos tam tinkamose vietose. Antžeminės aikštelės, kurios irgi jau yra suprojektuotos, bus įrenginėjamos tik ten,
kur neįmanoma įrengti pusiau
požeminių aikštelių.
Kiekvienoje aikštelėje įrengiama po 5 konteinerius, skirtus mišrioms komunalinėms

atliekoms, plastiko ir metalo
pakuotei bei atliekoms, popieriaus ir kartono pakuotei
bei atliekoms, stiklo pakuotei
ir atliekoms bei maisto atliekoms.
Tad pradėjus eksploatuoti
naujas aikšteles Prienų miesto
daugiabučių namų gyventojai pirmieji regione turės galimybę atskirai rūšiuoti maisto
atliekas.
Iki šiol maisto atliekos regione atskirai buvo surenkamos
tik iš individualių namų gyventojų, kuriems yra išdalinti
tam skirti konteineriai. Vasarą jie ištuštinami du kartus per
mėnesį.
Įrengus naujas aikšteles, kurios atsiras visose regiono savivaldybėse, rūšiuoti maisto
atliekas privalės ir daugiabučių

namų gyventojai.
Modernių aikštelių įrengimas – tai naujas etapas atliekų
tvarkymo istorijoje. Ir ne tik
todėl, kad konteinerių aikštelės įgyja visai kitokį estetinį
vaizdą, o atliekų surinkimas
požeminiuose konteineriuose
užtikrina švaresnę aplinką.
„Labai didžiulis, bet neišvengiamas iššūkis tiek gyventojams, tiek mums, atliekų tvarkytojams, yra atskiras
maisto atliekų surinkimas.
Mes, tvarkytojai, esame tam
pasiruošę ir tikimės, kad švariau, atsakingiau gyventi norintys žmonės bus mūsų sąjungininkai šiame kelyje“, - viliasi ARATC Atliekų tvarkymo
paslaugų ir kontrolės padalinio vadovas M. Krasauskas.
ARATC inf. 

Prisiminimai apie vaikystės Kauną sugulė į knygą
Laima

DUOBLIENĖ
Birželio 4 d. Prienų Justino
Marcinkevičiaus viešojoje
bibliotekoje pristatyta
knyga „Kauno Atlantida
nuo „Inkaro“ kamino
pusės“. Knygą pristatė
jos autorė Raima Zander
(Raimonda Canderienė).

Autorė – kaunietė, gimusi
ir augusi Vilijampolėje, šalia
„Inkaro“ fabriko ir Nemuno,
į knygą sudėjo savo vaikystės atsiminimus apie šią miesto dalį. Ji pasakojo, kad labai
ilgai manė, jog rašyti gali tik
išskirtiniai žmonės, o prieš
dvejus metus jai kilo noras ką
REKLAMA

nors palikti ateities kartoms.
Knygoje pateikiamos tikros
istorijos ir atsiminimai
apie vienos kartos gyvenimą Vilijampolėje ir kai
kuriuose kituose Kauno
rajonuose praėjusio amžiaus septintame aštuntame dešimtmečiuose.
„Tai tarsi vienos kartos metraštis – paminklas
žmonių santykiams“, – sakė autorė.
Vilijampolė neatsitiktinai vadinama Slabodke.
Šis Radviloms priklausęs
kaimas tik 1919 m. buvo
prijungtas prie Kauno, o
iki tol jame gyveno laisvi – nepatyrę baudžiavos
valstiečiai. Ir jis visada buvo kitoks.

Knygoje norima parodyti,
kad Vilijampolė – tai ne tik

prastos reputacijos su nusikalstamu pasauliu siejamas

rajonas. Čia gyveno ir gyvena
daugybė puikių žmonių.
Autorė papasakojo apie
save, apie Kauno ir Vilniaus priešpriešą, apie Nemuną, kuris neatsiejamas
nuo jos vaikystės maudynių ir daugybės nuotykių,
apie ypatingus – giminiškus kaimynų santykius ir
su niekuo nesupainiojamus
kvapus, sklidusius iš „Inkaro“ fabriko...
Raima Zander džiaugėsi,
kad perskaitę knygą nemažai žmonių atpažino savo
artimuosius ir papildė jos
istorijas naujais pasakojimais. Tačiau labiausiai jai
norisi, kad jaunimas suvoktų, kaip svarbu branginti
ir saugoti istoriją.

Gegužės 31 d. vyko
pirmasis Prienų r.
savivaldybės eismo
saugumo komisijos
posėdis, kuriam
vadovavo naujoji
komisijos pirmininkė
mero pavaduotoja L.
Jakinevičienė.

Komisija svarstė seniūnijų
bei gyventojų prašymus, susijusius su eismo saugumo gerinimu
Prienų mieste ir seniūnijose.
Atsižvelgiant į Prienų Jaunystės g. gyventojų prašymą
apriboti eismą Jaunystės g., iš
kurios galima patekti į VšĮ Prienų ligoninės teritorijoje esančią
automobilių stovėjimo aikštelę,
buvo pristatytas Jaunystės g. kapitalinio remonto projektas, su
gyventojų atstovais ir specialistais aptartos esamos ir galimos
eismo sąlygos šioje gatvėje bei
galimybės jas koreguoti. Komisijos sprendimu, eismo reguliavimo sprendiniai bus priimti darbo projekto rengimo metu.
Posėdyje pritarta Veiverių
seniūnijos seniūno prašymui
įrengti sunkiasvorių transporto
priemonių eismo ribojimo ženklus Veiverių seniūnijos vietinės
reikšmės keliuose: Puziškių VE150, Tvenkinio 1 VE-154, Tvenkinio g. VE-155, Grigaliūnų
VE-141. Problemą dėl sugadintų kelių nutarta perduoti spręsti
Statybos ir ekonominės plėtros
skyriaus specialistams. Kitam
posėdžiui atidėtas prašymo dėl
draudžiamojo ženklo įrengimo
Puziškių kelyje svarstymas.
Posėdyje nemažai klausimų
svarstyta dėl pėsčiųjų perėjų
įrengimo Prienuose. Atsižvelgiant į lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorės ir Prienų seniūnijos seniūno raštus, nutarta pakartotinai kreiptis į Lietuvos auto-

F. Vaitkaus g. (ties lopšeliu-darželiu „Pasaka“), prie sankryžos
su F. Martišiaus g., kartu pateikti
ir suinteresuotų asmenų bei įstaigų prašymus. Nutarta prašyti AB
„Kelių priežiūra“ Kelių tarnybą
sudaryti sąmatą pakeltai pėsčiųjų perėjai įrengti Tyliojoje g., prie
„Iki“ parduotuvės, ir sprendimą
priimti, įvertinus Savivaldybės
finansines galimybes. Klausimo
svarstymas bus pratęstas kitame
komisijos posėdyje. Vienbalsiai
nutarta pritarti prašymui įrengti
pėsčiųjų perėjas: Pušyno g., ties
pėsčiųjų taku per pušyną; Birštono g., ties Gėlių taku; taip pat
Stadiono g., ties namais Nr. 3
ir Nr. 17.
Antrą kartą svarstytas saugaus
eismo kalnelių įrengimo Liepų
g., Strielčių k., klausimas, dėl kurio kreiptasi į LAKD. Dėl informacijos trūkumo klausimas vėl
atidėtas. Pakartotinai į LAKD
nutarta kreiptis ir dėl perėjos
įrengimo J. Basanavičiaus g.,
ties Rasos g.
Patenkintas Prienų miesto gyventojo prašymas išduoti leidimą statyti transporto priemonę
kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje.
Posėdyje pritarta prašymui dėl
kelio ženklų pakeitimo: prie įvažiavimo į Prienų autobusų stotį ir
F. Martišiaus g. du ženklus „Sustoti draudžiama“ panaikinti, o
vietoje jų įrengti vieną kelio ženklą „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“; kelio ženklą „Sustoti draudžiama“,
esantį prie laikinosios autobusų
stoties, pašalinti.
Posėdyje priimtas nutarimas
parengti Savivaldybės eismo
saugumo programą.
SAVIVALDYBĖS inf. 
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Japonijoje per „rekordinį“ reidą suimti
įtariami prekeiviai narkotikais iš Kinijos

Norvegų bendrovė „Norsk Hydro“ pranešė
apie 350–400 mln. JAV dolerių išlaidas

Per veikiausiai didžiausią reidą prieš prekeivius narkotikais
Japonijos istorijoje buvo suimti septyni Kinijos piliečiai,
trečiadienį paskelbė Tokijo policija. Policija aptiko apie
toną narkotikų, kurių vertė juodojoje rinkoje siektų 60
mlrd. jenų (493 mln. eurų).

Norvegų bendrovė „Norsk Hydro“, viena didžiausių
aliuminio gamintojų pasaulyje, pranešė, kad pirmąjį
šių metų ketvirtį patyrė 300–350 mln. Norvegijos kronų
(34,6–40,4 mln. JAV dolerių) išlaidų, o šį skaičių lėmė
didelio masto kibernetinės atakos kovo mėnesį.

Jonas Paulius II –
Europos išsilaisvinimo šauklys

Rekordinis karštis padidina širdies smūgio pavojų:
ligomis ir vartoja medika- ne apatija, nuovargiu tačiau
kaip apsisaugoti mis
mentus, kurie didina dehidra- šie pojūčiai gali pasireikšti ne
Kad ir kaip maloniai
džiugintų šilta vasara,
termometrų stulpeliams
staigiai šoktelėjus į
rekordines aukštumas,
karštis gali tapti labai
pavojingu. Karšta oro
temperatūra labiausiai
veikia vaikus, vyresnio
amžiaus asmenis ar
tuos, kurie turi lėtinių
ligų. Tvankus oras taip
pat didelį pavojų kelia ir
besiskundžiantiems širdies
bei kraujagyslių ligomis.

„Eurovaistinės“ specialistė
Elvyra Ramaškienė sako, kad
esant karštam orui, net ir pats
sveikiausias žmogus gali nukentėti nuo perkaitimo, saulės
smūgio, gali ištikti dehidratacija, skųstis sutrikusia širdies
ir kraujagyslių veikla. Visgi sunkiausia karštas dienas
išgyvens vyresnio amžiaus
žmonės ir maži vaikai.
„Mažų vaikų organizmas
nėra iki gali susiformavęs, todėl jie ne taip greitai prisitaiko prie temperatūros pokyčių:
sušilęs kūnas atvėsta gerokai
lėčiau, o prakaituojami vaikai
netenka ypač daug skysčių ir
druskų“, – sako vaistinės specialistė. Ji primena, kad maži
vaikai troškulio beveik nejaučia, todėl perkaitimo rizika dar
labiau padidėja.
Vyresnio amžiaus žmonių
termoreguliacijos sistema taip
pat pamažu sutrinka, tampa
mažiau aktyvi, be to, vyresni
žmonės neretai serga lėtinėREKLAMA

tacijos riziką. Didesnį dėmesį
sveikatai svarbu skirti ir vartojantiems raminamuosius,
šlapimą varančius ar kraujospūdį mažinančius vaistus, dėl
šių vaistų poveikio, suprakaitavus kūną atvėsinti gerokai
sunkiau.

Apkrova širdžiai
Per karščius organizmas
saugosi nuo perkaitimo ir mėgina atvėsinti kūną, todėl išsiplečia kraujagyslės, sumažėja
kraujo spaudimas, padažnėja pulsas. Dėl šių organizmo
reakcijų, pradedama gausiau
prakaituoti, žmogus gali jausti
didesnį silpnumą, gali patinti
rankos ar kojos.
„Karštis tiesiogiai veikia
širdies darbą. Dėl karščio gali
pradėti trūkti deguonies, o jeigu vartojame per mažai skysčių, tirštėja kraujas, todėl kartu
padidėja kraujo krešulių susidarymo tikimybė. Tokie kraujotakos sutrikimai pavojingi,
nes susidarę trombai yra viena
dažniausių insulto ir infarkto
priežastis“, – sako „Eurovaistinės“ specialistė.
Pajutus širdies ritmo sutrikimus, stiprų galvos skausmą
ar svaigimą, skausmą krūtinės
srityje, būtina eiti į pavėsį,
atsigerti vandens, o simptomams nepraeinant, nedelsiant
kreiptis į medikus.

Pasirūpinti skysčiais
Neretai esant dideliam karščiui žmonės skundžiasi dides-

tik dėl to, kad karšta, tačiau
ir dėl elektrolitų disbalanso
bei pagrindinių mineralų trūkumo.
„Karštą dieną pagausėja
prakaitavimas, o kartu su juo
pasišalina ir naudingi mikroelementai – kalis, magnis, cinkas, kurie svarbūs širdies veiklai. Jeigu trūksta šių elementų, gali sutrikti širdies ritmas,
pradeda varginti nuovargis,
naktį kankina raumenų trūkčiojimas, mėšlungis, atsiranda širdies permušimai, galvos
svaigimas, padidėja nervingumas, pablogėja apetitas“, – sako E. Ramaškienė.
Karštą dieną „Eurovaistinės“ specialistė rekomenduoja vengti skysčių su kofeinu,
cukrumi ir saldikliais, nes šie
tik skatina dar didesnį skysčių
išsiskyrimą. Geriausia rinktis
negazuotą mineralinį vandenį
arba nesaldintą žaliąją arbatą.
Reikėtų nelaukti kol pajusite
troškulį, o skysčius gurkšnoti nuolat.
Norint apsisaugoti nuo perkaitimo, per karščius reikėtų
atsisakyti ir intensyvios fizinės veiklos, todėl sodo darbus geriau atlikti anksti ryte
ar vakare, stengtis nepervargti, dirbti lėčiau, vengti tiesioginių saulės spindulių nuo 10 iki
16 val. Karštomis dienomis,
jeigu nėra būtinybės, reikėtų
mažiau laiko leisti automobilyje už vairo, nes karštis gali
sutrikdyti reakciją ir dėmesingumą. 

Prieš keturiasdešimt metų
Romos vyskupas, lenkas popiežius šv. Jonas Paulius II,
įveikė Europos žemyną ir pasaulį dalijusią „geležinę uždangą“, aplankydamas Lenkiją, savo gimtinę, komunistų režimo
geležine ranka valdomą šalį,
kurioje katalikų Bažnyčia ir
Kristaus tikėjimas buvo tarsi
įkyrus dyglys diktatoriško režimo kūne. Po šio vizito ir tolesnių pontifikato įvykių iš komunistinės santvarkos gniaužtų
išsivadavo Lenkija, o paskui ir
likęs Europos „Rytų blokas“.
Popiežiaus Jono Pauliaus II
kelionė į Lenkiją 1979 metų
birželį – iš viso devynių dienų vizitas – buvo ne tiek lenkų
katalikų ir lenkų kilmės popiežiaus, kiek visuotinės Bažnyčios triumfas. Šv. Jonas Paulius
II Lenkijoje lankėsi birželio
2-10 dienomis šv. Stanislovo
kankinystės jubiliejinės sukakties proga – aplankė Varšuvą,
Gniezną, Čenstakavą ir savo
buvusią vyskupiją Krokuvą.
Kai kam galėjo atrodyti, jog
ši popiežiaus Wojtylos kelionė
buvo tarsi stebuklas. Prieš keliolika metų kelionę į Lenkiją
planavo, bet nuvykti negalėjo
jo pirmtakas Paulius VI, ruošęsis 1966 metais su Lenkijos
Bažnyčia paminėti Lenkijos
krikščionybės tūkstantmetį.
Lenkijos komunistinė valdžia
boikotavo kelionės planus, sukurdama pergalės prieš Bažnyčią įspūdį, tačiau viskas nenumatomai sparčiai pasikeitė.
Kremliaus palaikoma Lenkijos
komunistinė sistema 1979 metais jau buvo bejėgė uždrausti
lenkui popiežiui apsilankyti
gimtinėje, „palaimintoje vai-

singoje žemėje, į kurią suleidęs savo kaip žmogaus, kunigo
ir vyskupo šaknis, pasisėmiau
brangios ir gyvybiškos limfos“,
– pasakė iš Lenkijos sugrįžęs
Jonas Pauliaus II.
Popiežiaus ir Bažnyčios pergalė viena vertus buvo niekieno nevaromos šimtatūkstantinės žmonių minios, atėjusios
pasiklausyti drąsinančiai kalbančio popiežiaus tautiečio; antra vertus, įtaigūs viltį žadinusio popiežiaus gestai ir mintys.
Sekminių sekmadienį Gniezno
katedroje – lenkų krikščionybės lopšyje – Jonas Paulius II
1979 birželio 3 dieną kalbėjo
įtaigiai ir konkrečiai:

„Reikia atidaryti sienas! Kai
esame stiprūs Dievo Dvasia,
esame stiprūs žmogaus tikėjimu – stiprūs tikėjimu, viltimi ir
meile, kurie neišnyksta. Nereikia bijoti! Reikia atverti sienas!
Bažnyčioje nėra imperializmo,
o vien tarnystė!“
Kalbėdamas 104-sios psalmės žodžiais, Jonas Paulius II
tęsė: „Viešpatie, kokie įvairūs
tavo kūriniai! Tau atsiuntus
savo dvasią, jie atgyja, – tu atnaujini žemės veidą“. Brangūs
tautiečiai, šis popiežius, jūsų
kraujo kraujas, jūsų kaulų kaulai šitaip giedos ir su jumis kartos: „Tebūna amžina Viešpaties
garbė, tesidžiaugia Dievas savo
kūriniais! Tepatinka jam mano
malda“. Eisime šiuo mūsų istorijos keliu, eisime prisimindami praeitį, tačiau siela verždamiesi į ateitį. Nesugrįšime praeitin, žengsime ateitin; „Imkite
Šventąją Dvasią!“
Sekminių išvakarėse, pačią
pirmąją kelionės dieną, birželio
2 d., Varšuvos „Pergalės aikštėje“ popiežiaus žodžiai Mišių
homilijos pabaigoje nuaidėjo
tarsi griausmas giedrą dieną:
„Sekminių išvakarėse šaukiuosi su jumis, kaip lenkų žemės sūnus ir kartu popiežius
Jonas Paulius II, šaukiuosi iš
tūkstantmečio gilumos ky-

lančiu balsu: „Ateik, Šventoji
Dvasia, ir atnaujink žemės veidą! Šios žemės veidą!“
Šv. Jono Pauliaus II pirmosios kelionės į Lenkiją 40 metinės paminėtos Lenkijos jaunimo dienose birželio 1 dieną
netoli Gniezno, prie Lednicos
ežero, kurio saloje prieš 1050
metų įkurta pirmoji Lenkijos
valstybės sostinė.
Po dešimtmečio nuo Jono
Pauliaus II pirmosios kelionės
Lenkijoje įvyko politinis žemės drebėjimas – 1989 metų
birželio 4 dieną buvo surengti pirmieji laisvi parlamento
rinkimai, kuriuos triuškinamai
laimėjo „Solidarumas“, dar po
kelių mėnesių krito Europą dalijusi „geležinė uždanga“, atsivėrė Berlyno sieną, prasidėjo
Vokietijos suvienijimas, atsivėrė kelias likusios Europos
laisvėjimui. Šv. Jono Pauliaus,
Berlyne einančio pro Brandenburgo vartus 1996 metų birželio 26 dieną, lydimo Helmuto
Kohlio, Vokietijos Federacijos
kanclerio ir vieno iškiliausių
Europos Sąjungos plėtos architektų, vaizdas išliko tarsi naujos
pergalės ženklas.
Jonas Paulius II šia proga
prisiminė, kad „tironai komunistai užmūrijo šiuos vartus,
nes bijojo laisvės, jų ideologai
vartus pavertė siena. Šie vartai, paversti padalijimo simboliu, atsiverdami tapo Vokietijos vienybės ir laisvės simboliu“. Berlyne lenkas popiežius
kalbėjo:
„Naujiems Europos namams
reikia „atvirų langų“, kad pro
juos galėtų ateiti taikos ir laisvės Dvasia; reikia įsitikinusių
žmonių, sugebančių atverti
duris, saugoti laisvę solidarumu ir atsakingumu. Todėl visai
Europai reikia, kad krikščionys prisidėtų savo neįkainojamu įnašu.“
„Žmogus pašauktas būti laisvas. Šios laisvės pilnatvė ir įgyvendinimas turi vardą: tai Jėzus
Kristus, kuris apie save pasakė „Aš esu vartai“. Jis padaro
žmogų tikrai laisvą. Jis įgyvendino savo kelionę kaip mūsų
brolis, leidžia kitame pamatyti
jo veidą, tikrojo brolio veidą.
Jis mūsų Išganytojas, jis mūsų laisvė!“
VATICAN NEWS
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Kinijos ekspertai Lietuvoje tikrino jautienos
produktų gamintojus

Apklausa: taupydami gyventojai mažiau
grynųjų pasilieka namuose

Pirmadienį į Lietuvą atvyko Kinijos ekspertai
– jie atliko paskutines patikras, kad Lietuva galėtų
eksportuoti šaldytą jautieną ir jos subproduktus.
Kinijos ekspertai lankėsi įmonėse „Biovela-Utenos
mėsa“, Krekenavos agrofirma ir „Agaras“.

Lietuvos gyventojų taupymo ir investavimo įpročiai
pamažu keičiasi – grynųjų pinigų taupymą namuose
keičia lėšų laikymas bankų ir kredito unijų sąskaitose,
rodo naujausia Lietuvos banko užsakymu atlikta
namų ūkių apklausa.
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SKAITYKITE 9 p.
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Birštono ugniagesių džiaugsmai ir rūpesčiai
Laima

DUOBLIENĖ
Kauno PGV Prienų
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos Birštono
komandoje dirba 14
ugniagesių gelbėtojų ir
vadovas. Yra keturios
pamainos. Ugniagesiai budi
po parą.

mobiliu, nes nuvykus į Siponis gesinti degančio šiukšlių
konteinerio, „atsisakė“ kuro
siurblys.
Birštono komandos „ZILą“ iki pietų meistrai sutaisė ir
ugniagesiai gelbėtojai vėl buvo

gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas gaus ES finansavimą, skirtą naujiems automobiliams įsigyti. Tačiau ir
čia iškyla problemų – kai kurių
modelių naujieji MAN yra per
aukšti ir netelpa į garažus.

Padovanojo skalbimo
mašiną
Praėjusią savaitę Kauno
PGV Prienų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos Birštono
komanda sulaukė dovanos iš
Juozo Palionio labdaros ir paramos fondo – naujos skalbimo mašinos.
Birštono komandos viršininkas Algis Bucevičius
džiaugėsi, kad nuo šiol grįžę
iš gaisro ar gelbėjimo darbų
visada galės išskalbti drabužius – nauja, talpi mašina tikrai
„nesiožiuos“.
Senoji, tarnavusi daugiau
kaip 11 metų, taip pat buvo
padovanota Juozo Palionio
labdaros ir paramos fondo.
Naują skalbyklę atvežė, padėjo
prijungti ir supažindino su jos
veikimu Seimo narys Andrius
Palionis.

Automobiliai – pasenę
Pasak komandos viršininko
A. Bucevičiaus, skalbyklė – ne
didžiausia problema. Praėjusią
savaitę naktį iš ketvirtadienio
į penktadienį Birštono ugniagesiai ko ne pusę paros buvo
likę su nevažiuojančiu autoREKLAMA

vieni automobiliai dirba „taksistais“ – vežioja vandenį, o
kiti juo malšina liepsnas.
Atrodo, kad Birštono savivaldybėje kur bepasisuksi
– ten arti Nemunas, bet kartais jo vandenį sunku pasiekti.
Tuomet sujungiamos kelios
8 metrų ilgio rankovės (žarnos) ir cisternos užpildomos
vandeniu.
Mieste – paprasčiau, nes
vanduo imamas iš hidrantų,
kurių kurorte ir Birštono vienkiemyje yra beveik 100.

Didžiausia bauda –
gyvybės netekimas
pasiruošę vykti į pagalbą.
Birštono ugniagesiai šiuo
metu turi vienintelį automobilį ZIL, kuris yra pagamintas
1993 m. Tai toli gražu ne pats
seniausias, kuriais gaisrus gesina ir gelbėjimo darbus atlieka
Prienų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Prienų PGT viršininko Gintauto
Baltrimo teigimu, vidutinis automobilių amžius – 35-eri metai. Antrasis birštoniškių automobilis –1981 m. pagamintas
SCANIA – nuo kovo mėnesio
neeksploatuojamas, nes yra
fiziškai ir morališkai pasenęs,
jame nėra gelbėjimo įrangos,
todėl jį kapitališkai remontuoti būtų „negaspadoriška“.Jau
trejus metus ši komanda laukia
naujo (ar apynaujo) automobilio. Kada jį gaus, priklauso nuo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento.
Labai tikimasi, kad automobilių parkas atjaunės, jei Prieš-

Liepsnas malšina keli
automobiliai
Per metus birštoniškiai gesinti gaisrų arba atlikti gelbėjimo darbų išvažiuoja vidutiniškai po 90 kartų. Jie vyksta
ne tik į Birštono savivaldybę,
bet visur, kur prireikia pagalbos. Pasak ugniagesių, vienas
automobilis gali užgesinti tik
degantį konteinerį (kaip buvo
prieš savaitę), o į visus kitus
gaisrus siunčiamų automobilių skaičius priklauso nuo
objekto, kuriame kilo gaisras,
pavojingumo klasės. Kiek automobilių reikia, sprendžia
BPC specialistai kartu su pirmojo į gaisrą atvykusio ekipažo ugniagesiais.
Ir žmonių kalbos, kad ugniagesiai gesinti gaisro atvažiavo
be vandens, neturi pagrindo,
nes viena automobilio cisterna
(3 m3) ištuštinama maždaug
per 5 minutes. Taigi kartais

Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse ugniagesiai gelbėtojai nuolat vykdo įvairias prevencines akcijas, kurių metu
tikrina krosnis ir dūmtraukius,
ragina nedeginti pernykštės
žolės, siekia, kad dūmų detektoriai būtų įrengti kiekviename
būste ir kt. Juk nuo kiekvieno
būsto savininko priklauso, ar
gyvenamasis būstas yra saugus, ar laikomasi elementarių
reikalavimų.
Prienų PGT vyriausiasis
specialistas Darius Giraitis
sakė, kad jo, aplankiusio tūkstančius būstų, jau, atrodo, niekas neturėtų stebinti. Vis tiek
kartais nustebina iš lentų sukaltas dūmtraukis ar klausimas – kokia bauda gresia, jei
namuose nebus įrengtas dūmų
detektorius.
„Gali sumokėti didžiausią
baudą – netekti gyvybės“, – tokį atsakymą visiems abejojantiems dūmų detektorių nauda
pateikia specialistas.
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Iš Birštono muziejaus fondų.
,,Birštono veidas, kai termometras
rodo 35 laipsnius šilumos“

Druskų pliažas Birštone, 20 a. 3 - 4 deš.

Šį savaitgalį, birštoniečiai
ir kurorto svečiai švęs
kasmetinę Birštono kurorto
šventę. Šiųmetės kurorto
šventės šūkis – ,,Būk
Birštone“.

Šios šventės metu prognozuojama rekordinė kaitra. Birštono muziejaus fonduose saugomuose periodinės spaudos
leidiniuose galima rasti faktų,
bylojančių apie dar įspūdingesnį karštį Birštono kurorte, tvyrojusį 1937 m. vasaros
pradžioje. Štai ką apie Birštono kurorto sezono pradžią,
gyvenimo ir laisvalaikio ypatumus jame 1937 m. gegužės
– birželio mėn. rašė laikraštis
,,Lietuvos Aidas“ (straipsnio
kalba netaisyta).
„Šiemet (1937 m. – A. S.)
vasarotojai pradėjo rinktis
žymiai anksčiau negu kitais
metais. Daugis jų norėjo pasinaudoti pigesniu gydymu. Pavasario pigusis sezonas turi ir
savo malonumus, kurių neturi
kiti sezonai. Dabar Birštone
pats smagiausias vasarojimo
laikas. Tankiuose panemunių
krūmuose rytais suokia lakštingalos, miškuose ir soduose
kukuoja gegutės. Tuščios pa-

talpos kasdien sulaukia naujų
gyventojų. Daugis geresnių
vasarnamių ar ūkininkų trobų jau išnuomota. Apypilnės
ir Raudonojo Kryžiaus laikomos sanatorijos. Dėl pigesniųjų sanatorijų kambarių jau eina
varžybos. Žiūrėk, nespėjo išvažiuoti vienas vasarotojas, jo
vietai atsirado keli kandidatai.
Kiti dar tebegyvenamus kambarius išnuomoja 2–3 savaitės anksčiau. Nors miestelyje
ir geresniuose vasarnamiuose
tuščių butų palyginti yra nedaug, tačiau Suvalkų pusės
puikūs namai dar tebėra apytuščiai. Jei bus tokia karšta vasara, kaip pernai, tai butų gali
pritrūkti. Apie tai jau dabar kalba kai kurių viešbučių ir sanatorijų savininkai, kasdien gaunantieji laiškų palikti butus ar
kambarius. Patogus nemokamas susisiekimas per Nemuną
atvykusiems svečiams sudaro
didelių patogumų. Nuo saulės
tekėjimo iki vėlyvos nakties
Nemuną skersai skrodžia du
keltai. Juose visuomet daug
žmonių. Kai kurios šeimynos net du tris kartus keliasi į
Suvalkų pusę (kairė Nemuno
NUKelta Į 8 p. 
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ES didina spaudimą Italijai dėl milžiniškos
valstybės skolos

R. Motuzas grįžta dirbti į Maskvą
Ambasadorius Remigijus Motuzas kitą savaitę grįžta
vadovauti Lietuvos ambasadai Maskvoje. Užsienio reikalų
ministerija skelbia baigusi vidinį tarnybinį patikrinimą,
kurio metu nustatyta, jog R. Motuzas tarnybinio
nusižengimo nepadarė. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl
galimo kyšininkavimo išduodant vizas.

Iš Birštono muziejaus fondų.
,,Birštono veidas, kai termometras
rodo 35 laipsnius šilumos“
ATKelta IŠ 7 p.
pusė – A. S.) ir tiek pat kartų
grįžta atgal. Mat, daugis laiką
praleidžia tyrame pušų ore. O
vasarotojai, kurie nesinaudoja gydyklomis, beveik ištisas
dienas praleidžia miške. Naujai atvykusieji ,,žaliukais“ vadinami neboja nė karštų dienų
oro, ruošia ekskursijas į puikias apylinkes: Kernuvė, Ožkų
Krosnis, Verknės žiotys kasdien sulaukia naujų svečių. Nemažas gyvumas ir paplūdimyje. Čia galima sutikti ir tokių
vandens sporto mėgėjų, kurie
saulės taip įdegę, kad daugiau
primena arabus negu baltuosius. Pernai Birštono vasarotojai be kitų malonumų galėjo
naudotis ir vandens dviračiu.
Šiemet vienas technikas savo
išradimais pralenkė vandens
dviračio savininką. Jis prie dviračio pritaisė nedidoką motorėlį, kuris trauks vandens dviratį
prieš Nemuno srovę 12 – 15 kl.
per valandą greitumu.
Dabar Birštono vasarvietėse
jau ne tik šilta, bet stačiai karšta. Kai kurie vasarotojai sako,
kad ši vieta bene bus šilčiausia visame mūsų krašte. Nuo
birželio 8 d. šiluma kasdien
didėjo. Termometrai vis
registravo aukštesnę temperatūrą. Pagaliau birželio
11 d. apie 14–15 val. nedidukės meteorologinės
stotelės termometrai rodė
35 laipsnius šilumos. Keli

užsispyrėliai ryžosi įrodyti, kad
meteorologinės stotelės termometrai esą sugedę. Ir kitose
vietose temperatūra pavėsyje
buvo nuo 31 iki 35 laipsnių
šilumos (C). Vietos fotografas meteorologines stoteles su
aukščiausiai pakilusiais termometrais nufotografavo. Vietos
meteorologinės stotelės vedėja – gailestingoji sesuo atvykusi patikrinti duomenų turėjo
į knygas įtraukti 35 laipsnius
šilumos. Daugis vasarotojų
pradėjo kalbėti, kad Birštone
šilčiau negu Ispanijoje. Net
didžiausi skeptikai turėjo progos įsitikinti, kad ,,drėgnasis
ir šaltasis Birštonas“ yra šilčiausia mūsų krašto vieta. Nenuostabu, kad esant tokiems
karščiams prie Vytauto ir Birutės šaltinių nuolat stovi būreliai žmonių. Kiti nė žingsnio
neina iš parko: malonu sėdėti
paunksnėje ir gerti tyrą mineralinių šaltinių vandenį“.
Birštono muziejaus
vyr. fondų saugotoja Angelė
Sabaliauskaitė. Straipsnyje panaudotos tarpukario fotografo
Jokūbo Skrinsko fotonuotraukos iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus ir Birštono muziejaus fondų. 

Kernuvių kalnas, 20 a. 4 deš.

Prienietis Jonas Klimas ant savo sukonstruoto vandens dviračio, 20 a. 4 deš.

Keltas per Nemuną, 20 a. 3 - 4 deš.
REKLAMA

Europos Komisija oficialiai įspėjo Italiją dėl jos didėjančio
deficito ir didžiulės valstybės skolos, taip vėl pradėdama
mūšį su populistų vadovaujama Roma. Italijos valstybės
skola šiuo metu siekia 2,3 trln. eurų arba 132,2 proc.
Italijos bendrojo vidaus produkto (BVP).

Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčiai – 110 metų
XIX a. pabaiga ir XX a.
pradžia buvo svarbi Birštono
kurorto tikintiesiems. Caro
valdžiai uždarius karmelitų
vienuolyną Vilniuje, 1899 m.
į Birštoną klebonauti atvyko
karmelitų vienuolis kunigas
Albertas Rubša OC (1829–
1904).

Vos tik pradėjęs eiti parapijos klebono pareigas, kunigas Albertas Rubša OC greitai
suprato, kad besivystančiam
Birštono kurortui, didėjant poilsiautojų skaičiui, laikas pasirūpinti ir maldos namais – vietoje esančios medinės Šv. Judo
Tado bažnyčios pastatyti mūrinę. Nors būdamas garbaus amžiaus, bet matydamas šį poreikį, jis pradeda rūpintis mūrinės
bažnyčios statyba. Tuo metu
dar galiojo naujų bažnyčių statybos ribojimai, kurie atsirado
po 1863 m. sukilimo. Šis draudimas, kuris galiojo iki 1897
metų, buvo pasibaigęs, bet bažnyčios nebuvo statomos laisvai,
todėl kunigas Albertas Rubša
OC pradėjo rūpintis statyba.
Gavęs leidimus statybai, 1900
m. mūrinės bažnyčios architektu pasirinkoVaclovą Michnevičių, kuris tuo metu buvo
vienas autoritetingiausių bažnyčių statytojų. Tuo metu bažnyčių projektuose vyravo neogotikos stilius. Projektas buvo
patvirtintas ir pradėti statybos
darbai. Kadangi naujos bažnyčios vieta buvo numatyta ta
pati kaip medinės, todėl pastaroji parduodama iš varžytinių
1902 m. birželio 16 d. už 550
rublių. Kertinis naujosios bažnyčios akmuo padėtas 1903 m.
Netrukus mirė kunigasAlbertas
Rubša OC, kurio palaikai ilsisi
Birštono senosiose kapinėse.
Jo pradėtus darbus perėmė kunigas Jonas Karvelis. Statybos
darbų priežiūrą vykdė architektas Edmundas Emilijonas
Frykas. Bažnyčia buvo statoma septynerius metus. 1909
m. naujoji bažnyčia buvo konsekruota Šv. Antano Paduviečio titulu. Tai neogotikinė trijų
altorių bažnyčia.
Bažnyčios interjero įrangą
1910 m. sukūrė garsus meistras Adomas Karalius. Vidaus
erdvės dominuojantis objek-

Mons. J. Dalinevičius ir JE vysk. J. Matulaitis

tas yra centrinis didysis altorius, kuriame kabo Aušros
Vartų Švč. Mergelės Marijos
paveikslas su aptaisu. Atvaizdą ant lentų nutapė dailininkas
Stanislovas Gobiata. Šių metų
gegužės mėnesį aptaisus nuvalė
Vilniaus dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro specialistai, dabar aptaisai
blizga lyg nauji. Antrą didžiojo altoriaus tarpsnį sudaro trys
bokštelių formos koplytėlės.
Vidurinėje, virš Aušros Vartų
Marijos paveikslo, įkomponuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, šoninėse koplytėlėse – skulptūros „Šv. Petras“
ir „Šv. Paulius“.
Šoniniame – dešiniajame
– altoriuje, skirtame šv. Antano Paduviečio garbei, stovi
natūralaus dydžio šv. Antano
skulptūra. Antrame altoriaus
tarpsnyje – paveikslas „Šv.
Jurgis“. Kairiame altoriuje –
Švč. Jėzaus Širdies skulptūra.
Bažnyčią puošia įspūdingi
vitražai. 1984–1986 m. kunigas Mykolas Marijonas Petkevičius į Birštoną pakvietė jauną vitražų specialistą Vytautą
Švarlį, kuris, sukūręs bažnyčioje įspūdingo grožio vitražus,
pelnė pasitikėjimą ir kitiems
darbams kurorte: vėliau sukūrė kultūros centro vitražą „Lietuva“ ir kitus. Vytautas Švarlys
drauge su dailininku Andriumi
Giedrimu vitražuose įamžino Lietuvos krikšto 600-ųjų ir
Lietuvos globėjo šv. Kazimiero
mirties 500-ųjų metinių sukaktis, kunigaikščius Mindaugą ir
Vytautą Didįjį, vyskupus: Motiejų Valančių ir Valerijoną Protasevičių, šv. Jurgį, šv. Kankinį
Maksimiljoną Kolbę, arkangelą Mykolą. Vitražai šiuo metu
yra restauruojami ir dalis jų yra
iškelti iš bažnyčios langų.

Be minėtų meno kūrinių,
bažnyčioje kabo Čenstachavos
Marijos ir palaimintojo Jurgio
Matulaičio paveikslai.
Bažnyčios vargonus apie
1908 m. pastatė vargonų meistras Jonas Garalevičius. 1959
m. kapitaliai vargonus remontavo meistrai Stanislovas ir Liudvikas Černiauskai, o 1999 m.

– vargonų meistras Laimonas
Pikutis iš Vilniaus. Šiais vargonais grojo bažnyčios vargonininkai Kazimieras Stasiulevičius, Povilas Čiukšys,
kurio sūnus Mindaugas šiuo
metu vargonuoja ir vadovauja
Birštono parapijos chorui. Jau
keletą metų gyvuoja moterų
ansamblis, kuriam vadovauja dainininkė Inesa Sėmėnaitė – Rutkauskienė. Vargonai
puikiai skamba, todėl vasaros
savaitgaliais vyksta koncertai,
kuriuose groja profesionalūs
vargoninkai, kūrinius atlieka
žymūs solistai.
Nuo 1994 m. į Mišias kviečia, mirusįjį išlydi trys Graikijoje nulieti varpai. Vienas
jų dedikuotas palaimintajam
Teofiliui Matulioniui, antras
– kunigui Marijonui Mykolui
Petkevičiui, o trečiasis – visų

kunigų garbei.
Bažnyčioje švenčiami Šv.
Antano Paduviečio, Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir
Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos atlaidai.
Džiugu, kad parapijoje gyvuoja tradicija atlaidų, liturginių
švenčių metu eiti eucharistinę
procesiją. Šią tradiciją palaiko parapijos klebonas dekanas mons. Jonas Dalinevičius.
Mons. J. Dalinevičius tarnauja
parapijoje ir rūpinasi bažnyčia
nuo 1992 m.
Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje tarnavę kunigai: 1899–
1904 m. – Albertas Rubša,
1904–1918 m. – Jonas Karvelis, 1918– 928 m. – Tadas Akstinas, 1928–1932 m. – Pranas
Gaidamavičius, 1932–1938
m. – Pranas Cibulskis, 1938–
1951 m. – Kazimieras Meškėnas, 1951–1957 m. – Jonas
Jonys, 1959–1962 m. – Vytautas Sidaras, 1962–1969
m. – Vytautas Melkūnas,
1969– 987 m. – Marijonas
Mykolas Petkevičius, 1987–
1989 m. – Zigmas Gustainis,
1989–1992 m. – Gediminas
Tamošiūnas, 1992–1992 m.
– Robertas Rumša, nuo 1992
m. iki dabar – mons. Jonas
Dalinevičius.
110 metų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje meldžiasi
tikintieji. Ne viena karta čia
priėmė Pirmąją šv. Komuniją,
patyrė Atgailos, Sutvirtinimo
sakramentų malonę, ne vienas tūkstantis buvo palaimintų Santuokų, Krikštų. Šiandien
jau trečią dešimtmetį bažnyčios gerove ir dvasiniu Birštono tikinčiųjų gyvenimu rūpinasi parapijos klebonas dekanas mons. Jonas Dalinevičius.
Esame dėkingi, kad Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas
Matulaitis prieš 27-erius metus
Birštonui paskyrė uolų, darbštų
ir atsakingą kunigą Joną Dalinevičių. Gerbiamam kunigui
mons. Jonui Dalinevičiui dėkojame už bendrystę, linkime
sveikatos ir sėkmingai baigti
pradėtus darbus.
(Bus daugiau)
Parengė Birštono
muziejaus muziejininkė
Daiva Valatkienė 
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Aukštakulniai būtini - Japonijos ministras

Paslaugų centrai pernai sukūrė 2 tūkst.
naujų darbo vietų

Japonijos sveikatos ir darbo ministras gynė darbovietes,
kuriose moterų reikalaujama avėti aukštakulnius, ir
įrodinėjo, kad tai „būtina ir tinkama“. Tai ministras sakė
po pateiktos peticijos prieš tokią praktiką reikalaujant
uždrausti darbovietėms reikalauti darbo ieškančių ir jau
dirbančių moterų avėti aukštakulnius.

Per metus paslaugų centrų skaičius Lietuvoje išaugo nuo
70 iki 78, o sektoriuje buvo sukurta 2 tūkst. naujų darbo
vietų – 13 proc. daugiau nei užpernai. Iš viso sektorius
2018-ųjų pabaigoje įdarbino virš 17 tūkst. žmonių, skelbia
užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“.

Pagerbti žudiką iš Latvijos sulaikę Birštono policijos pareigūnai
Kovo 30 d. Alytaus
apskr. VPK Birštono PK
patruliuojantys pareigūnai
Žydrūnas Šyvokas ir
Tomas Balnanosis gavo
nurodymą vykti padėti
kolegoms sulaikyti
magistraliniu keliu A16 Vilnius–Prienai–
Marijampolė nuo Vilniaus
Aukštadvario link
važiuojantį automobilį
su Latvijos Respublikos
registracijos valstybiniais
numeriais.

Automobilis Vilniaus mieste

nepakluso teisėtam pareigūnų
reikalavimui sustoti, jį vairavo žmogžudyste įtariamas galimai ginkluotas Latvijos gyventojas. Aukštadvaryje Birštono PK pareigūnai nestojusį
automobilį stabdė priverstinio
stabdymo priemone „Ežys“,

Laikas ėmė kitaip tekėti
Ankstyvas gegužės 24osios rytas Birštono TAU
prasidėjo labai neįprastai:
rinkomės nešini
lagaminais ir klegėdami
lipome į autobusą. Mūsų
laukė kelionė į Siguldą,
Saremos salą ir Taliną.

Visų veiduose švietė šypsenos, nors dangus ir atrodė
apniukęs. Nesvarbu, koks bus
oras, galvojome, svarbiausia,
kad visi esame džiugiai nusiteikę, pasiruošę šauniam nuotykiui. Netrukus susipažinome
su fantastiška gide Lina Čebatoriene, kuri atvyko iš Vilniaus ir lydėjo mus visos kelionės metu.
Keliavome tris dienas, tačiau įspūdžių susikaupė tiek,
tarsi būtume užtrukę kelis mėnesius, o laikas pralėkė akimirksniu. Nuostabi patirtis. Gidės Linos pasakojimai buvo be
galo gyvi, spalvingi, įsimintini.
Sužinojome istorijas apie tai,
kaip atsirado Estijos ir Latvijos
vėliavos, išklausėme pasakojimą apie lietuvių keliones į Rygą, pasižvalgėme Gaujos upės
slėnyje įsikūrusiame Siguldos
mieste. Visus be galo sudomino ekskursija po Turaidos pilį,
REKLAMA

pamestinukės Turaidos Rožės
liūdna meilės istorija. Pasigrožėjome nepaprastu Siguldos rūmų parku ir Gutmanio
ola, sužinojome, iš kur kilo šis
pavadinimas. Momentais apnikdavo tokia nuotaika tarsi
būtume kokios nepaprastos
istorijos herojai, išgyvenantys
tuos tolimos praeities įvykius.
Drąsiausi galėjo išbandyti savo
taiklumą šaudydami iš lanko
Turaidos pilies kieme. Daug
sužinojome apie smiltainio
naudojimą pastatų statybai, jo
puikias savybe. Svečiavomės
Cėsio pilyje, domėjomės riterių gyvenimu. Net ir oras neatlaikė mūsų šypsenų: debesys
išsisklaidė ir nušvito šilta saulutė. Vakare grožėjomės saulėlydžiu prie estiškos jūros Pernu
mieste, kur ir nakvojome.
Antroji kelionės diena buvo
tokia pat įdomi: kėlėmės keltu, važiavome į Kuresarės salą, apžiūrėjome pajūrį, Pangos
skardį, Kaali meteorito kraterį,
Kuresarės viduramžių tvirtovę,
susipažinome su salos istorija.
Visada galvojau, kad Kuresarė
tiesiog skambus pavadinimas,
bet sužinojau, kad išvertus iš
estų kalbos tai – gervių sala.

bet ginkluotas bėglys staiga
pasuko į akligatvį. Kai kelias
baigėsi, jis išlipo iš automobilio ir pasišalino nenustatyta
kryptimi. Birštono PK pareigūnai žmogžudyste įtariamą
ginkluotą asmenį iš Latvijos
sulaikė bandantį pasislėpti ne-

Pakeliui tikrai pastebėjau jų net
keletą. Niekada nebuvau mačiusi ir kraterio, kuris priminė
labai taisyklingos ovalo formos ežerėlį, apjuostą akmeningų skardžių. Aplink spragsėjo
fotoaparatai, visi skubėjome
įamžinti kiekvieną gražesnę
akimirką. Žinoma, nuotraukas
galima ir sunaikinti, tačiau tas
patirtas nuostabios bendrystės jausmas išliks kiekvieno
širdyje. Šito niekas neatims ir
nesunaikins.
Trečiąją kelionės dieną vykome į Taliną, svečiavomės
Jekaterinos I rūmuose, kuriuos
jai pastatė Petras I, klausėmės
nepaprastos jų meilės istorijos,
vaikštinėjome po nuostabaus
grožio parką. Rūmuose pamatėme ir Faberžė kiaušinius,
išgirdome jų meistro juvelyro Peter Carl Fabergé istoriją.
Vėliau visi kartu užkopėme
į Tompėjos kalvą, apžiūrėjome pilį, leidomės „Ilgąja koja“ vadinamu keliu į žemutinį
miestą, pasivaikščiojome po
senamiestį, sužinojome, kad
pirmieji marcipanai pagaminti būtent Taline. Pamatėme net
ir vaistinę, kurioje jų receptą sukūrė jaunas vaistininkas
Marčis merginai, kuri vėliau
tapo jo žmona. Marcipanas

toliese esančiame miške.
Atsižvelgdamas į pareigūnų operatyvumą, sumanumą
ir drąsą sulaikant pavojingą
asmenį, 2019 m. gegužės 29
d. Policijos departamente Lietuvos policijos generalinis komisaras Linas Pernavas Birštono PK vyriausiems patruliams
Žydrūnui Šyvokui ir Tomui
Balnanosiui įteikė vertingas
dovanas.
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Birštono policijos komisariato informacija

– Marčio duona (vertimas iš
estų kalbos). Taigi, vaistininkas paruošė meilės duoną jį
sužavėjusiai gražuolei, gelbėdamas ją nuo galvos skausmo
ir liūdesio.
Kiekvieną mūsų žingsnį visas tris dienas lydėjo vis nauja istorija, smagūs pajuokavimai. Aplink mačiau linksmus,
guvius žmonių veidus. Sunku
patikėti, kad dauguma jų – senjorai. Jiems galima tik pavydėti
jaunatviško linksmumo ir užsidegimo, mokėjimo viskuo
džiaugtis ir vertinti smulkmenas, begalinio optimizmo bei
tolerancijos.
Manau, kad nepameluosiu
sakydama, jog esame labai
dėkingi mūsų direktorei N.
Jakimonienei už smagius kartu praleistus ir šauniai suplanuotus mokslo metus Birštono
TAU, mums skirtą laiką ir rūpestį, „kultūros ministrui“ (taip
mes jį linksmai vadinome) A.
Kisieliui, kuris organizavo šią
kelionę ir rūpinosi, kad viskas
vyktų sklandžiai, mūsų šauniai
gidei Linai ir vairuotojui Algiui, kuris atsakingai ir saugiai
visus vežiojo, ir savo bendrakeleiviams – už tas šypsenas ir
puikią nuotaiką, mielą rūpestį
ir dosnumą dalijantis sumuštiniais ir gerumu.
Grįžome po vidurnakčio,
bet nesinorėjo atsisveikinti. Vis
mojavome vieni kitiems. Manau, kad, prisiminę šią kelionę,
šypsosimės ir bus gera žinoti,
kad jos metu net laikas ėmė tekėti savaip: daugybė išgyventų
įspūdžių sutilpo į kelias nuostabias akimirkas.
Birštono TAU dekanė
A. Ferevičienė

Šilagėliečiai dalyvavo festivalyje
,,Sportas visiems 2019“ Palangoje

Paskutinis gegužės
savaitgalis Palangoje
buvo kupinas sportinio
entuziazmo ir puikios
nuotaikos. Čia jau 25ą kartą vyko festivalis
„Sportas visiems“.

Festivalyje dalyvavo daugiau kaip 7 tūkstančiai dalyvių,
tarp jų ir 35 šilagėliečiai. Renginio programa šiais metais
buvo itin gausi: daugiau nei
70 skirtingų sporto renginių,
varžybų, konkursų, paskaitų ir
kitų aktyvių užsiėmimų.
Fantastiškai šilagėliečiams
sekėsi komandinėse pasagos
mėtymo rungtyje, kur po metų pertraukos vėl iškovojo pirmąją vietą. Birštono sveikos
gyvensenos klubo ,,Šilagėlė“
rezultatas – 239 taškai. Antrą
vietą iškovojo Lietuvos šaulių
sąjunga – 132 taškai. Trečioje
vietoje liko LKKMA (Lietuvos kūno kultūros mokytojų
asociacija) – 129 taškai.
Moterų grupėje pasagos
mėtymo varžybose varžėsi
105 dalyvės. Visas nugalėtojų
pjedestalas priklausė Birštono sveikos gyvensenos klubo
narėms. Pirmą vietą iškovojo Irma Bagdanavičienė – 71
taškas, antroje vietoje liko Vita Vainauskienė – 54 taškai ir
trečioje su tiek pat taškų Jolanta Rasiukevičienė (pagal
pirmą geresnį metimą serijoje
aukštesnė vieta atiteko Vitai

Vainauskienei). Vyrų grupėje varžėsi 98 dalyviai. Antras
liko šilagėlietis Vytautas Vaitkevičius – 60 taškų o pirmas
buvo Renatas Zdanavičius iš
Radviliškio – 62 taškai, trečioje vietoje liko Vaclovas Rimašius iš Vilniaus, kuris priklauso blaivios gyvensenos klubui
,,Optimalietis“. Jo sąskaitoje
– 51 taškas.
Dviračių figūrinio vairavimo varžybose sėkmingai pasirodė Algimanta Gedminienė, iškovojusi sidabrinį apdovanojimą, o analogiškoje vyrų
rungtyje Vytautas Gedminas
finišą kirto trečias ir gavo bronzinį apdovanojimą.
Vytautas Vaitkevičius sėkmingai pasirodė svarmens
metimo rungtyje ir savo amžiaus grupėje iškovojo trečią
vietą, o tarp moterų savo amžiaus grupėje Laura Rybnikova liko ketvirta. Vida Gadliauskienė liko ketvirta ir dešimties
kilometrų bėgime.
Visi šilagaliečiai įkvėpė gaivaus pajūrio oro, turiningai
praleido savaitgalį tarp bendraminčių ir išsivežė pačius
geriausius įspūdžius.
Už autobusą dėkojame Birštono parapijos klebonui, monsinjorui Jonui Dalinevičiui, o
už saugią kelionę – Rimvydui
Rasiukevičiui.
Klubo prezidentas
Vytautas Gedminas 

10

laikraščio priedas Birštono
savivaldybės gyventojams

PRIE VYTAUTO KALNO
ŠEŠTAdienis, 2019 m. BIRŽELIO 8 d., www.naujasisgelupis.lt

JAV ir Kinijos prekybos karas tęsiasi: Pekinas
skyrė baudą „Ford“ bendrajai įmonei

D. Trumpas leido perduoti Rijadui
branduolinių techninių žinių

Vis didėjant įtampai Vašingtono ir Pekino prekybos
santykiuose, už konkurenciją atsakinga Kinijos
reguliavimo institucija JAV automobilių gamintojos „Ford“
bendrajai įmonei Kinijoje skyrė 23,6 mln. JAV dolerių
baudą už minimalios pardavimo kainos nustatymą.

JAV prezidento administracija po žurnalisto Džamalo
Chašogdžio nužudymo du kartus leido perduoti Saudo
Arabijai branduolinės srities techninių žinių. D. Trumpas
nepripažįsta įtakingiausio žmogaus Saudo Arabijoje, sosto
įpėdinio princo dalyvavimo nužudymo organizavime.

Lietuviško žodžio kelias

tas Mineral SPA“ vasaros terasoje,
Karalienės Barboros al. 2)

Kartu su vaiskia pirmąja
vasaros diena prasidėjo
projektas „Po žvaigždėtu
vasaros dangum.
Literatūriniai vakarai
Birštone 2019 m.“.
Džiugu, kad pirmuosius
projektas šiais metais
aplankė Siponių krašto
bendruomenę, kuri
kiekvienais metais
labai svetingai ir su tyru
džiugesiu priima mūsų
susitikimus.

8.30 Rytinė mankšta su treneriu
(Miesto stadione, B. Sruogos g.
18)

Šventasis raštas teigia „Pradžioje buvo Žodis“, tad simboliška, kad ir projektas prasidėjo
literatūrine-muzikine kompozicija „Žodžio kelias“, kurią
kūrė ir atliko aktorius Egidijus
Stancikas, jam akomponavo
talentinga ir pripažinta smuikininkė Ilona Klusaitė. „Žodžio
kelias“ buvo sukurtas atskleisti
ne tik istorinę lietuvių kovą už
kalbą, bet ir atkreipti dėmesį į
lietuvių kalbos svarbą ir grožę,
todėl alsavo begaline meile jai
– lietuvių kalbai. Kompozicija
prasidėjo ištrauka iš S. Santvaro monologo lietuviškajam žodžiui „Mano ištikimasis ir vienintelis draugas“. Turint laisvę
kalbėti prigimtąja kalba, sunku
besuprasti, kad kalbama apie
lietuvišką žodį.

Literatūrinė-muzikinė kompozicija priminė, kad lietuvių
kalbą bandė išstumti net trys
kalbos: rusų, lenkų ir vokiečių, tačiau atsirado šviesuolių,
kurie matydami, kad žūsta kalba, savo formos tobulumu ir
skambesiu prilygstanti indų,
romėnų ir graikų kūriniams,
skatino priešintis lietuviško
žodžio draudimui. Susitikimo metu skambėjo ištraukos
iš F. Bajoraičio, A. VištelioVišteliausko, P.Vaičiūno, H.
Radausko, B. Brazdžionio V.
Mačernio, S. Daukanto, M.
Daukšos, M. Mažvydo, M.
Valančiaus ir kt. kūrybos bei
faktai iš P. Zinkevičiaus knygos „Lietuvių kalbos istorija“.
Draudimai, grasinimai, Sibiro

tremtys, kankinimai ir baimė
iš mūsų neišplėšė protėvių
kalbos. Vien per 40 spaudos
draudimo metų, daugiau nei
3000 knygnešių paaukojo savo gyvybę, kad neprarastume savo šaknų. Juk gimtosios
kalbos net mokytis nereikia.
Sakoma, kad ją gauname su
motinos pienu, į ją įsigeriame
ir ji betarpiškai susijusi su mąstymu. Kalba moko pažinti savo ir artimo jausmus – atskirti
liūdesį nuo gedulo, džiaugsmą
nuo linksmumo. Kalba atkreipia dėmesį į supančią aplinką:
lietuvių kalboje esantis žodis
sengirė mažai ką reikštų eskimui, kuris turi kone trisdešimt
žodžių baltai spalvai apibūdinti. Kalba patarlėmis ir priežodžiais mums perduoda protėvių išmintį. Kalba kuria tautą
ir ją stiprina. Gaila, kad turime
netekti, jog įvertintume, kad
kažkas turi pabaksnoti, pagirti, pasigrožėti, jog ir patys imtume didžiuotis. Skaudu buvo
prisiminti, kad kadais lietuvių kalba laikyta prastuomenės kalba.
Aktorius Egidijus Stancikas
literatūrinę-muzikinę kompoziciją užbaigė paskutiniu Lietuvių kalbos žodyno, išleisto
2012 m., žodžiu – žvirgždė,
kuris perteikia lietuvių kalbos turtingumą ir vaizdingumą. Turtinga kalba – turtingas
žmogus ir kaip to įrodymą nejučia prisiminiau dabar dažnai
vartojamą vertinį iš anglų kalbos „turėti gerą laiką”, kuris
lietuviškai skambėtų „gerai
praleidome laiką, maloniai pasibuvome”. Įdomi koreliacija
tarp kalbos ir vertybių. Lietuviui visada buvo svarbu būti,
o anglų kalboje atsiskleidžia
siekis turėti… Skirtingi žodžiai
komunikuoja skirtingą žinią.
Vidujai jaučiu, kad nešantis
atsakomybę jausis prasčiau,
nei tiesiog esantis atsakingas,
žinantis anglų kalbą bus prastesnis vertėjas nei ją mokantis, susituokę žmonės gyvens
ilgiau, nei apsivedę...
Lietuvių kalba – santarvės
ir darnos kalba. Puoselėkime
ją savo kasdienybėje.
Projektą remia Lietuvos
kultūros taryba, LR Kultūros
ministerija ir Birštono savivaldybė.
Ledina Tamošiūnienė 
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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 Muzikinis kurorto žadinimas
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:

9.00 Teniso mėgėjų vasaros sezono
atidarymo turnyras „TenisoNamai.
lt“ dvejetų taurei laimėti (Teniso
kortuose, Kęstučio g. 14)

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

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“

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

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

SKELBIMAI, REKLAMA
tel. 8 604 80 752
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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 Hil- Šeimos gydytojo patarimai (40)
so nindzė 13:05 Žuvelės pasa- 09:30 Tėvas Motiejus (6) 10:50
ka 14:50 Žydroji pakrantė 17:00 Būrėja (61,62) 12:00 Klasikiniai
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus vis- kepiniai. 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
DETEKTYVO
VAKARAS Nu06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo
sikaltimas
prie
Baltijos jūros.
plauko istorija 1, 12 07:00 Keršytojų 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
ūkis 5, 40 10:30 Noriu šio darbo!
1, 8 11:30 Alfa ir Omega 13:10
Šoklieji bičiuliai 14:50 Po priedanga 16:45 Ekstrasensų mūšis
19, 9 18:30 TV3 žinios Rinkimai
159 19:17 TV3 sportas 1 19:22
TV3 orai 159 19:25 Eurojackpot
23 19:30 Turtuolis vargšas 1, 15
21:00 Bėgantis labirintu 23:15
Juodosios raganos metai 00:30
Juodoji auklės knygelė 02:05
Įsikūnijimas 04:55 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26, 22,33

06:05 Nutrūkę nuo grandinės
(4,5,6) 07:30 Džiunglių princesė Šina (11) 08:29 „Top Shop“
televitrina 08:45 Sveikatos ABC
televitrina 09:00 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas
10:00 Vaikai šėlsta (14) 10:30
Žemė iš paukščio skrydžio (3)
11:40 Iš visų jėgų (6) 12:10 Būk
ekstremalas (32) 12:40 Pragaro viešbutis (3) 13:40 Policijos
akademija (1) 14:40 Ekstrasen-

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džesis ir Petas 07:30
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji žemė
08:30 ARTS21 09:00 Aš – laidos
vedėjas 10:00 Į sveikatą! 10:30
Už kadro 11:00 Pradėk nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba 12:00
Legenda apie Pilėnus. Muzikinė drama pagal Vytauto Klovos
operą „Pilėnai“ 13:30 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas.
Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos)
bažnyčia. 13:40 Muzikos talentų
lyga 2019. 2 d. 15:15 Auto Moto 15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
gatvė 16:00 Euromaxx 16:30
Klauskite daktaro 17:20 Stilius
18:15 Misija – Pasaulio Lietuva 19:00 Daiktų istorijos 19:45
Stambiu planu 20:30 Panorama
20:52 Sportas. Orai 21:00 Kino
žvaigždžių alėja. Daktaras Ne
22:50 Kauno miesto simfoninio
orkestro koncertas 00:20 Dabar
pasaulyje 00:50 ARTS21 01:20
Vorų ratilinis 01:50 Kompozitoriaus Algimanto Raudonikio 85mečio jubiliejinis koncertas 04:15
Klauskite daktaro 05:05 Stilius

Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.

Sekmadienis, birželio 9 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 12:00 Pasaulio dokumentika. Gamtos genijai 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. Laisvės kaina. Sąjūdis 22:00 Atostogos 00:10 Upė
02:10 Pasaulio dokumentika.
Gamtos genijai 03:05 Pasaulio
dokumentika. Dramblių šeimyna ir aš 03:55 Klausimėlis 04:20
Mis Marpl 2
06:15 Tomo ir Džerio šou (19)
06:40 Įspūdingasis Žmogus-voras (10) 07:05 “Nickelodeon” valanda. Sveiki atvykę į “Veiną” (13)
07:35 Kung Fu Panda (17) 08:05
Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys
(25) 08:35 Tomo ir Džerio pasakos (5) 09:00 Tomas ir Džeris lobių saloje 10:30 Džesikos Darling
sąrašiukas 12:10 Nepaprasta komanda 14:00 Paskutinis veiksmo
filmų herojus 16:40 Ne vienas kelyje 17:20 Teleloto 18:30 Žinios
19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
Nepaprastas Žmogus-Voras 2
22:25 Zoologijos sodo prižiūrėtojo žmona 00:55 Kaulų kolekcininkas 03:05 Anoniminis tėtis

TV3

06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo
plauko istorija 1/13s 07:00 Keršytojų komanda 1/33s. 07:30
Aladinas 1/171s. 08:00 Ilgo plauko istorija 1/14s. 08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 1/153s. 09:00
Ūkio šefas 1/2s. 09:30 Penkių
žvaigždučių būstas 6/23s. 10:00
Pasaulis pagal moteris 7/23s.
10:30 Svajonių sodai 40 11:30
Mikė Pūkuotukas 12:30 Šuniukas žvaigždė 14:20 Audros
karys 16:10 Romanas su brangakmeniu 18:30 TV3 žinios 160
19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3
orai 160 19:30 Bibliotekininkas 3:
Judo taurės prakeiksmas 21:20
Brangus krovinys 23:15 Persekiojama daktaro. Sugrįžimas
01:05 Bėgantis labirintu 03:00
12 galimybių 05:00 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/36,37s.
06:30 Baltijos galiūnų komandinis čempionatas 07:30 Džiunglių
princesė Šina (12) 08:30 Tauro
ragas 09:00 Sveikatos kodas
09:30 Sveikatos kodas televitrina 10:00 Vaikai šėlsta (15) 10:30
Žemė iš paukščio skrydžio (4)
11:40 Iš visų jėgų (7) 12:10 Būk
ekstremalas (33) 12:40 Pragaro viešbutis (4) 13:40 Policijos
akademija (2) 14:40 Ekstrasensų mūšis (11) 17:10 Muchtaro
sugrįžimas. Naujas pėdsakas
(2) 18:15 “Spa Classic” lenkty-

nės 18:55 Nusikaltimų miestas
(9) 19:30 Tiltas (7) 20:45 Tiltas
(8) 22:00 Iliuzija (13) 23:00 Mirties įšalas (5) 00:05 300. Imperijos gimimas 02:00 Laimės
sausainiai
07:03 Programa 07:04 TV parduotuvė 07:20 „Gluchariovas“
(2/29) 08:30 Kaimo akademija 09:00 „Neprijaukinti. Afrika“
09:30 Grilio skanėstai 10:00
Šiandien kimba 11:00 „Detektyvas Linlis“ (13) 13:00 PREMJERA. „Loch Neso byla“ (2) 14:00
PREMJERA. „Tu esi mano“
(3; 4) 16:00 Žinios 16:18 Orai
16:20 Krepšinio pasaulyje su
V 17:00 „Nuostabūs pojūčiai“
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30
„Pamiršk mane“ (4; 5; 6) 20:00
Žinios 20:28 Orai 20:30 PREMJERA. „Šviesoforas“ (3; 4) 21:30
„24/7“ 22:30 Žinios 22:58 Orai
23:00 „Loch Neso byla“ (1; 2)
01:00 „Širdies plakimas“ (18;
19) 02:45 „24/7“ 03:25 „Detektyvas Linlis“ (11) 04:55 „Kelrodė
žvaigždė“ (45) 05:40 „Pasaulio
turgūs. Atėnai“

TV6

06:15 Televitrina 62 06:30 Ledo kelias 10/7s. 07:30 Pragaro
kelias 4/4s. 08:30 Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai
26/17,18s. 09:30 Vienam gale
kablys 20/23s. 10:00 Beveik
neįmanoma misija 2/2s. 11:00
Žygis per Himalajus 1/2s. 12:00
Beveik neįmanoma misija 2/3s.
13:00 Žygis per Himalajus 1/3s.
14:00 Išlikimas 28/2814s. 15:00
Ledo kelias 10/8s. 16:00 Iš peties
7/4s. 17:00 Sandėlių karai 4/1,2s.
18:00 Blogas policininkas 1/1s.
19:00 Pragaro kelias 4/5s. 20:00
Transporteris 2/211s. 21:00 Žinios 160 21:50 Orai 160 21:55
Sportas 1 22:00 Nakties TOP.
Vasara 3/2s. 22:30 Geriausi mūsų metai 1/2s. 01:10 Dievo šarvai
02:45 Dainų dvikova 3/8s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Duokim garo! 07:30
Kultūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 07:45 Kultūrų kryžkelė.
Menora 08:00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita 08:15 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 08:30
Kelias. Laida apie evangelikų
bendruomenes Lietuvoje 08:45
Krikščionio žodis 09:00 Premjera. Pasižvalgykime po... 09:30
Euromaxx 10:00 Lietuvos mokslininkai. Kalbininkė Danguolė
Mikulėnienė 10:30 Atspindžiai
11:00 7 Kauno dienos 11:30
Linija, spalva, forma 12:00 Kalbantys tekstai 12:30 Pašauktieji
13:00 Sekminės iš Vilniaus Kalvarijų. Šv. Mišių tiesioginė transliacija. 15:00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje 15:30 Šventadienio
mintys 16:00 Mokytojų kambarys
16:30 Mokslo sriuba 17:00 Vartotojų kontrolė 18:00 Kultūringai su
Nomeda 18:45 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“ 19:40
Dauntono abatija 3 20:30 Panorama 20:52 Sportas. Orai 21:00
Nacionalinis turtas 21:30 UEFA
Tautų taurė. Finalas. Tiesioginė
transliacija iš Porto. 00:00 Da
Vinčio demonai 3 01:45 Kino
žvaigždžių alėja. Daktaras Ne
03:30 Muzikinė pramoginė programa „Du balsai – viena širdis“
05:30 Nacionalinis turtas

Pirmadienis, birželio 10 d.

Antradienis, birželio 11 d.

02:15 Mirties įšalas (5) 03:05
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų
06:00 Lietuvos Respublikos him06:00 Lietuvos Respublikos him- tyrimų skyrius (18)
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
nas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:00 Senis
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė po- 06:13 Programa 06:14 TV par- 10:00 Respublikos Prezidentės
licija 6 11:10 Komisaras Reksas duotuvė 06:30 Krepšinio pasau- Dalios Grybauskaitės metinis pra13 12:00 Beatos virtuvė 13:00 lyje su V 07:00 Šiandien kimba nešimas. Tiesioginė transliacija
Klauskite daktaro 13:58 Loteri- 08:00 Ant bangos 09:00 „24/7“ iš LR Seimo 11:10 Komisaras
jos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 14:00 10:00 „Gyvybės langelis“ (2/15) Reksas 13 12:00 Stilius 13:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:15 La- 11:05 „Raudonoji karalienė“ (6) Klauskite daktaro 13:58 Loterijos
ba diena, Lietuva 15:00 Žinios. 12:10 „Bruto ir Neto“ (1/4) 12:40 „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 14:00 ŽiOrai. 16:40 Premjera. Ponių rojus „Šviesoforas“ (1/1; 1/2) 13:40 nios. Sportas. Orai. 14:15 Laba
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 TV parduotuvė 13:55 „Miškinis“ diena, Lietuva 16:40 Premjera.
TV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 (4/40) 15:00 Lrytas tiesiogiai Ponių rojus 17:30 Žinios. Sportas.
Klauskite daktaro 19:30 Vartoto- 16:00 Reporteris 16:48 Sportas Orai 18:00 TV žaidimas „Kas ir
jų kontrolė 20:25 Loterijos „Keno 16:55 Rubrika „Verslo genas“.” kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro
Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 Panorama 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ 19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Lote21:00 Dienos tema 21:20 Spor- (2/6) 18:00 Reporteris 18:45 rijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 20:30
tas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.” Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miški- Panorama 21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas. Politinių dis- nis“ (4/6) 20:00 Reporteris 20:48 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterikusijų laida 22:30 Dviračio žinios Sportas 20:55 Rubrika „Verslo ja „Jėga“.” 21:30 Ekspedicija „Nuo
23:00 Kostiumuotieji 1 00:20 Sa- genas“.” 20:58 Orai 21:00 „Bru- Baltijos iki Bengalijos“ 22:30 Dvivaitė su „Dviračio žiniomis“ 01:00 to ir Neto“ (1/6) 21:30 „Pamiršk račio žinios 23:00 Kostiumuotieji
LRT radijo žinios 01:05 Savaitė mane“ (1/7; 1/8) 22:30 Reporteris 1 23:45 Klausimėlis 00:00 LRT
02:00 LRT radijo žinios 02:05 23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30 radijo žinios 00:05 Tvin Pyksas
Klauskite daktaro 03:00 LRT radi- „Miškinis“ (4/6) 00:35 Lrytas 3 01:00 LRT radijo žinios 01:10
jo žinios 03:05 TV žaidimas „Kas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ Istorijos detektyvai 02:00 LRT rair kodėl?“ 03:30 Dviračio žinios (2/6) 02:35 „Bruto ir Neto“ (1/6) dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro
04:00 LRT radijo žinios 04:05 03:00 Pamiršk mane (1/7; 1/8) 03:00 LRT radijo žinios 03:05 TV
Vartotojų kontrolė 05:00 LRT ra- 03:40 „Šeimininkė“ (1/3) 04:30 žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dvi„Gyvybės langelis“ (1/3) 05:20 račio žinios 04:00 LRT radijo žinios
dijo žinios 05:10 Ponių rojus
„Raudonoji karalienė“ (10)
04:05 (Ne)emigrantai 05:00 LRT
radijo žinios 05:10 Ponių rojus
TV6
06:05 Mano gyvenimo šviesa
06:15 Televitrina 3 06:30 Iš peties
(862,863,864) 07:35 Tomo ir
7/3s. 07:30 Havajai 5.0 7/22s.
06:05 Mano gyvenimo šviesa
Džerio šou (20) 08:00 Volkeris,
08:30 Moterų lyga. Vyrai, pini(865,866,867) 07:35 Tomo ir DžeTeksaso reindžeris (48,49) 10:00
gai ir meilė 78 09:00 Autopilotas
rio šou (21) 08:00 Volkeris, TeksaMirtis rojuje (3) 11:15 Namai, kur
2/23s. 09:30 CSI kriminalistai
so reindžeris (50,51) 10:00 Mirtis
širdis (92) 12:00 Neklausk meilės
723 10:30 Simpsonai 13/4,5s.
rojuje (4) 11:15 Namai, kur širdis
vardo (11,12) 13:00 Mano likimas
11:30 Makgaiveris 3/12s. 12:30
(93) 12:00 Neklausk meilės vardo
(78) 14:00 Našlaitės (6) 15:00
Vedęs ir turi vaikų 9/910,911s.
(13,14) 13:00 Mano likimas (79)
Svajoklė (6) 16:00 Labas vaka13:30 Univeras. Naujas bendri14:00 Našlaitės (7) 15:00 Svajoklė
ras, Lietuva 17:30 Yra, kaip yra
kas 1/53,54s. 14:30 Televitrina
(7) 16:00 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27
13 15:00 Havajai 5.0 7/23s. 16:00
17:30 Yra, kaip yra 18:30 Žinios
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki...
CSI kriminalistai 724 17:00 Mak19:20 Sportas 19:27 Orai 19:30
20:30 Sala 21:30 Žinios 22:20
gaiveris 3/13s. 17:55 Vedęs ir turi
KK2 20:00 Nuo... Iki... 20:30 Sala
Sportas 22:27 Orai 22:28 Televaikų 9/912,913s. 18:55 Unive21:30 Žinios 22:20 Sportas 22:27
foninė loterija 1634 22:30 VAKAras. Naujas bendrikas 1/55,56s.
Orai 22:30 VAKARO SEANSAS.
RO SEANSAS Tamsioji banga
20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai
PREMJERA Cimbelinas 00:25
00:50 Išbandymų diena (12)
ir meilė 79 20:30 Žinios 114 20:55
Išbandymų diena (13) 01:25 Tam01:45 Zoologijos sodo prižiūrėOrai 114 21:00 Farai 12/10s.
sioji banga
tojo žmona
22:00 Naša Raša 1/1,2s. 23:00
Karštinė 2. Pavasario karštligė
TV3
TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Ker- 00:40 Kaip aš susipažinau su jū- 06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1/170s. 06:55 Simpsonai
šytojų komanda 1/32s. 07:55 sų mama 8/9,10,11,12s.
18/20,21s. 07:55 Atsargiai! MerSvajonių sodai 40 08:55 Meilės
ginos 1/9,10s. 08:55 Meilės sūsūkuryje 3092 10:00 Meilės sparnai 1/11,12s. 12:00 Tarp mūsų, 06:00 Lietuvos Respublikos him- kuryje 3093 10:00 Meilės sparnai
mergaičių 1/116s. 13:00 Paža- nas 06:05 Džiazo muzikos vaka- 1/13,14s. 12:00 Tarp mūsų, merdėtoji 6/433,434,435,436s.. 15:00 ras. XX tarptautinis džiazo festiva- gaičių 1/117s. 13:00 Pažadėtoji
Simpsonai 18/20,21s. 16:00 TV3 lis „Birštonas 2018“ 07:30 Alvinas 6/437,438,439,440s. 15:00 Simpžinios 114 16:25 TV3 orai 114 ir patrakėliai burundukai 3 07:40 sonai 18/22s. 15:30 Simpsonai
16:30 TV Pagalba 11/16s. 18:30 Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė 19/1901s. 16:00 TV3 žinios 115
TV3 žinios 161 19:22 TV3 spor- 1 08:20 Pašauktieji 08:50 Kačių 16:25 TV3 orai 115 16:30 TV Patas 1 19:27 TV3 orai 161 19:30 ABC 3 09:15 Labas rytas, Lietuva galba 11/17s. 18:30 TV3 žinios 162
Atsargiai! Merginos 1/9,10s. 12:00 DW naujienos rusų kalba. 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3
20:30 Prakeikti 7/66s. 21:00 TV3 12:15 Savaitė 13:10 Istorijos de- orai 162 19:30 Atsargiai! Merginos
vakaro žinios 91 21:52 TV3 spor- tektyvai 14:00 Dauntono abatija 3 1/11,12s. 20:30 Prakeikti 7/67s.
tas 1 21:57 TV3 orai 91 22:00 14:50 Kačių ABC 3 15:40 Premje- 21:00 TV3 vakaro žinios 92 21:52
Siuntinys 23:55 Kalėjimo bėgliai ra. Alvinas ir patrakėliai burundu- TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 92
1/1s. 00:55 X failai 10/1s. 01:45 kai 3 15:50 Šikšnosparnis Patas 22:00 Pagrobimas 23:55 Kalėjimo
Amerikiečiai 5/8s. 02:40 Tėvynė 16:05 Lesė 1 16:30 Laba diena, bėgliai 1/2s. 00:55 X failai 10/2s.
5/6s. 03:35 Kalėjimo bėgliai 1/1s. Lietuva 18:00 Mokslo ekspresas 01:45 Amerikiečiai 5/9s. 02:40 Tė04:25 Paskutinis iš Magikianų 18:20 Ten, kur namai 4 19:15 Pu- vynė 5/7s. 03:35 Kalėjimo bėgliai
tino kerštas 20:10 Kultūros diena 1/2s. 04:30 Tarp mūsų, mergaičių
5/7,8s. 05:20 Virtuvė 6/11s.
20:30 Panorama 21:00 Dienos 1/116s. 05:20 Virtuvė 6/12s.
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
06:30 Pragaro virtuvė (4) 07:25 Europos futbolo čempionato atSudužusių žibintų gatvės (9) rankos rungtynės. Serbija – Lie- 06:30 Mentalistas (65) 07:25 Pra08:25 Nemiga (3) 09:25 Kobra tuva. Tiesioginė transliacija iš Bel- garo virtuvė (5) 08:25 Sudužusių
11 (1) 11:25 Ekstrasensų mūšis grado. 23:50 Laisvę rokui! 00:45 žibintų gatvės (10) 09:25 Nemiga
(10) 13:50 Pragaro virtuvė (5) DW naujienos rusų kalba 01:00 (4) 10:25 Kobra 11 (6) 11:25 Eks14:50 Sudužusių žibintų gatvės Dabar pasaulyje 01:30 Džiazo trasensų mūšis (11) 13:50 Pragaro
(10) 15:55 Nemiga (4) 17:00 muzikos vakaras. XX tarptautinis virtuvė (6) 14:50 Sudužusių žibinInfo diena 17:30 Kobra 11 (6) džiazo festivalis „Birštonas 2018“ tų gatvės (11) 15:55 Nemiga (5)
18:30 Mentalistas (65) 19:30 02:15 Atspindžiai. Paveldo kolek- 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų cija 02:40 Da Vinčio demonai 3 (7) 18:30 Mentalistas (66) 19:30
tyrimų skyrius (18) 20:30 Varom! 04:20 Į sveikatą! 04:45 Kultū- Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty(1) 21:00 Trigubas X 23:30 Kar- rų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis rimų skyrius (19) 20:30 Varom! (2)
21:00 Prezidento patikėtinis 22:55
tą Meksikoje 01:25 Iliuzija (13) 05:05 Ten, kur namai 4

Trigubas X 01:30 F. T. Budrioji akis
(21) 02:15 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (19)
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“ (2/5)
10:00 „Gyvybės langelis“ (2/16)
11:05 „Raudonoji karalienė“ (7)
12:10 „Bruto ir Neto“ (1/5) 12:40
„Šviesoforas“ (1/3; 1/4) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ (1) 15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Gluchariovas“ (2/7) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas 18:53
Orai 18:55 „Miškinis“ (4/7) 20:00
Reporteris 20:23 Sportas 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto“ (1/7) 21:30 „Pamiršk
mane“ (1/9; 1/10) 22:30 Reporteris
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
„Miškinis“ (4/7) 00:35 Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ (2/7)
02:35 „Bruto ir Neto“ (1/7) 03:00
„Pamiršk mane“ (1/9; 1/10) 03:40
„Šeimininkė“ (1/4) 04:30 „Gyvybės
langelis“ (1/4) 05:20 „Raudonoji karalienė“ (11)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Iš peties
7/4s. 07:30 Havajai 5.0 7/23s.
08:30 Prakeikti 7/66s. 09:00 Nuo
amato iki verslo 5/3s. 09:30 CSI
kriminalistai 724 10:30 Simpsonai 13/6,7s. 11:30 Makgaiveris
3/13s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų
9/912,913s. 13:30 Univeras.
Naujas bendrikas 1/55,56s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
7/24s. 16:00 CSI kriminalistai 801
17:00 Makgaiveris 3/14s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 9/914,915s.
18:55 Univeras. Naujas bendrikas
1/57,58s. 20:00 Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė 80 20:30 Žinios 115
20:55 Orai 115 21:00 Karštos galvos! 2 22:50 Aukščiausia pavara
7/3s. 23:55 Daktaras Hausas
8/809s. 00:55 Kaip aš susipažinau
su jūsų mama 8/13,14,15,16s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018“. 06:50 Auto Moto 07:05 Kalbantys tekstai 07:30
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55
Lesė 1 08:20 Lietuvos mokslininkai. Fizikas Arūnas Krotkus 08:50
Kačių ABC 3 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų
kalba. 12:15 Gimę tą pačią dieną
13:10 Misija – Pasaulio Lietuva
14:00 Muzikos talentų lyga 2019. 1
d. 15:25 ..formatas. Poetas Rimvydas Stankevičius 15:40 Premjera.
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
15:50 Šikšnosparnis Patas 16:05
Lesė 1 16:30 Laba diena, Lietuva
18:00 Mokslo ekspresas 18:20
Ten, kur namai 4 19:15 Šveicarija
– Hitlerio seifas 20:10 Kultūros diena. 20:30 Panorama 21:00 Dienos
tema 21:20 Sportas. Orai 21:30
Damos 23:15 Premjera. Caravaggio. Siela ir kraujas 00:45 DW
naujienos rusų kalba 01:00 Dabar
pasaulyje 01:30 Džiazo muzikos
vakaras. XX tarptautinis džiazo
festivalis „Birštonas 2018“ 02:25
Kauno miesto simfoninio orkestro koncertas 03:55 Laisvę rokui!
04:55 Kultūrų kryžkelė. Menora
05:10 Ten, kur namai 4
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akis (22) 01:45 Įstatymas ir tvarka.
Specialiųjų tyrimų skyrius (20)
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
Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.”
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 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.” 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
Kostiumuotieji 1 23:45 Klausimėlis 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
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(868,869,870) 07:35 Tomo ir Džerio šou (22) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (52,53) 10:00 Mirtis
rojuje (5) 11:15 Namai, kur širdis
(94) 12:00 Neklausk meilės vardo
(15,16) 13:00 Mano likimas (80)
14:00 Našlaitės (8) 15:00 Svajoklė
(8) 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
Užpuolikai 00:40 Gyvi numirėliai
(1) 01:45 Cimbelinas

TV3

06:10 Televitrina 3 06:25 Aladinas 1/171s. 06:55 Simpsonai 18/22s. 07:25 Simpsonai
19/1901s. 07:55 Atsargiai! Merginos 1/11,12s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3094 10:00 Meilės sparnai 1/15,16s.. 12:00 Tarp mūsų,
mergaičių 1/118s. 13:00 Pažadėtoji 6/441,442,443,444s. 15:00
Simpsonai 19/1902,1903s. 16:00
TV3 žinios 116 16:25 TV3 orai 116
16:30 TV Pagalba 11/19s. 18:30
TV3 žinios 163 19:22 TV3 sportas 1 19:27 TV3 orai 163 19:30
Atsargiai! Merginos 1/13,14s.
20:30 Prakeikti 7/68s. 21:00 TV3
vakaro žinios 93 21:52 TV3 sportas 1 21:57 TV3 orai 93 22:00 Pagrobti vaikai 22:25 Vikinglotto 24
23:55 Kalėjimo bėgliai 1/3s. 00:55
X failai 10/3s. 01:50 Amerikiečiai
5/10s. 02:40 Tėvynė 5/8s. 03:40
Kalėjimo bėgliai 1/3s. 04:30 Tarp
mūsų, mergaičių 1/117s. 05:20
Virtuvė 6/13s.
06:25 Mentalistas (66) 07:20 Pragaro virtuvė (6) 08:20 Sudužusių
žibintų gatvės (11) 09:20 Nemiga
(5) 10:20 Kobra 11 (7) 11:20 Ekstrasensų mūšis (10) 13:50 Pragaro
virtuvė (7) 14:50 Sudužusių žibintų gatvės (12) 15:55 Nemiga (6)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(8) 18:30 Mentalistas (67) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (20) 20:30 Varom! (3)
21:00 Kylanti audra 23:00 Prezidento patikėtinis 00:55 F. T. Budrioji

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“ (2/6) 10:00
„Gyvybės langelis“ (2/17) 11:05
„Raudonoji karalienė“ (8) 12:10
„Bruto ir Neto“ (1/6) 12:40 „Pamiršk mane“ (1/7; 1/8) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ (2) 15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai
17:00 „Gluchariovas“ (2/8) 18:00
Reporteris 18:45 Sportas 18:53
Orai 18:55 „Miškinis“ (4/8) 20:00
Reporteris 20:23 Sportas 20:30
Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00
„Bruto ir Neto“ (1/8) 21:30 „Pamiršk
mane“ (1/11; 1/12) 22:30 Reporteris 23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30
„Miškinis“ (4/8) 00:35 Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ (2/8)
02:35 „Bruto ir Neto“ (1/8) 03:00
„Pamiršk mane“ (1/11; 1/12) 03:40
„Šeimininkė“ (1/5) 04:30 „Gyvybės
langelis“ (1/5) 05:20 „Raudonoji karalienė“ (12)

TV6

06:15 Televitrina 3 06:30 Išlikimas 28/2813s. 07:30 Havajai
5.0 7/24s. 08:30 Prakeikti 7/67s.
09:00 Statybų gidas 5/40s. 09:30
CSI kriminalistai 801 10:30 Simpsonai 13/8,9s. 11:30 Makgaiveris
3/14s. 12:30 Vedęs ir turi vaikų
9/914,915s. 13:30 Univeras.
Naujas bendrikas 1/57,58s. 14:30
Televitrina 13 15:00 Havajai 5.0
7/25s. 16:00 CSI kriminalistai 802
17:00 Makgaiveris 3/15s. 17:55
Vedęs ir turi vaikų 9/916,917s.
18:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/59,60s. 20:00 Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir meilė 81 20:30
Žinios 116 20:55 Orai 116 21:00
Universalus karys. Kita karta 23:00
Aukščiausia pavara 7/4s. 00:00
Daktaras Hausas 8/810s. 01:00
Kaip aš susipažinau su jūsų mama 8/17,18,19,20s.
06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Džiazo muzikos vakaras. XX tarptautinis džiazo festivalis
„Birštonas 2018“ 07:00 Vienuolynų
kelias Lietuvoje 07:30 Alvinas ir
patrakėliai burundukai 3 07:40
Šikšnosparnis Patas 07:55 Lesė
1 08:20 Pradėk nuo savęs 08:50
Kačių ABC 3 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Aš – laidos vedėjas 13:10 Kultūringai su Nomeda
14:00 Pradėk nuo savęs 14:30
Putino kerštas 15:25 ..formatas.
Poetas Jonas Liniauskas 15:40
Premjera. Alvinas ir patrakėliai burundukai 3 15:50 Šikšnosparnis
Patas 16:05 Lesė 1 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 Mokslo
ekspresas 18:20 Ten, kur namai
4 19:15 Didžiosios Visatos paslaptys su Morganu Freemanu 3
20:00 Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas. Šv. apaštalų Petro
ir Povilo arkikatedra bazilika. 20:10
Kultūros diena 20:30 Panorama
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas.
Orai 21:30 Elito kinas. Premjera.
Šlovė 23:15 Frankofonija 00:40
DW naujienos rusų kalba. 00:55
Dabar pasaulyje 01:30 Džiazo
muzikos vakaras. XX tarptautinis
džiazo festivalis „Birštonas 2018“
02:20 Damos
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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 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.” 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 Loterijos „Keno Loto“
ir „Jėga“.” 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 Kostiumuotieji 1 23:45
Klausimėlis 00:00 LRT radijo žinios 00:05 Tvin Pyksas 3 01:00
LRT radijo žinios 01:05 Vakaras
su Edita 02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 03:00 LRT
radijo žinios 03:05 TV žaidimas
„Kas ir kodėl?“ 03:30 Dviračio žinios 04:00 LRT radijo žinios 04:05
Specialus tyrimas 05:00 LRT radijo
žinios 05:10 Ponių rojus
06:05 Mano gyvenimo šviesa
(871,872,873) 07:35 Tomo ir Džerio šou (23) 08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris (54,55) 10:00 Mirtis
rojuje (6) 11:15 Namai, kur širdis
(95) 12:00 Neklausk meilės vardo
(17,18) 13:00 Mano likimas (81)
14:00 Našlaitės (9) 15:00 Svajoklė (9) 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.
PREMJERA Kraujo kerštas 00:40
Gyvi numirėliai (2) 01:40 Užpuolikai 03:20 Alchemija. Švietimo amžius 03:50 RETROSPEKTYVA

TV3

05:20 Virtuvė 6/13s. 06:10 Televitrina 3 06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 1/152s. 06:55 Simpsonai
19/1902,1903s. 07:55 Atsargiai!
Merginos 1/13,14s. 08:55 Meilės
sūkuryje 3095 10:00 Meilės sparnai 1/17,18s. 12:00 Tarp mūsų,
mergaičių 1/119s. 13:00 Pažadėtoji 6/445,446,447,448s. 15:00
Simpsonai 19/1904,1905s. 16:00
TV3 žinios 117 16:25 TV3 orai 117
16:30 TV Pagalba 11/23s. 18:30
TV3 žinios 164 19:22 TV3 sportas
1 19:27 TV3 orai 164 19:30 Atsargiai! Merginos 1/15,16s. 20:30 Prakeikti 7/69s. 21:00 TV3 vakaro žinios 94 21:52 TV3 sportas 1 21:57
TV3 orai 94 22:00 12 galimybių 2.
Perkrauta 23:55 Kalėjimo bėgliai
1/4s. 00:55 X failai 10/4s. 01:45
Amerikiečiai 5/11s. 02:35 Tėvynė 5/9s. 03:35 Kalėjimo bėgliai
1/4s. 04:25 Tarp mūsų, mergaičių
1/118s. 05:20 Virtuvė 6/14s.
06:25 Mentalistas (67) 07:20 Pragaro virtuvė (7) 08:20 Sudužusių
žibintų gatvės (12) 09:20 Nemiga
(6) 10:20 Kobra 11 (8) 11:20 Ekstrasensų mūšis (11) 13:50 Pragaro
virtuvė (8) 14:50 Sudužusių žibintų gatvės (13) 15:55 Nemiga (7)
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
(9) 18:30 Mentalistas (68) 19:30
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21) 20:30 Varom! (4)
21:00 Kova iki mirties 23:00 Kylanti
audra 01:00 F. T. Budrioji akis (23)

01:50 Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius (21)
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“ (2/7) 10:00
„Gyvybės langelis“ (2/18) 11:05
„Raudonoji karalienė“ (9) 12:10
„Bruto ir Neto“ (1/7) 12:40 „Pamiršk mane“ (1/9; 1/10) 13:40 TV
parduotuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ (3) 15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris 16:23 Sportas
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58
Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/9)
18:00 Reporteris 18:45 Sportas
18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ (4/9)
20:00 Reporteris 20:23 Sportas
20:30 Lietuva tiesiogiai 20:58 Orai
21:00 „Bruto ir Neto“ (1/9) 21:30 Ne
spaudai 22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30 „Miškinis“ (4/9) 00:35 Lrytas tiesiogiai
01:35 „Gluchariovas“ (2/9) 02:35
„Bruto ir Neto“ (1/9) 03:00 Ne spaudai 03:40 „Šeimininkė“ (1/6) 04:30
„Gyvybės langelis“ (1/6) 05:20 „Namas su lelijomis“ (1)

TV6
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Lrytas tiesiogiai 08:00 Reporteris
08:50 Sportas 08:58 Orai 09:00
„Gluchariovas“ (2/8) 10:00 Ne
spaudai 11:05 „Raudonoji karalienė“ (10) 12:10 „Bruto ir Neto“ (1/8)
12:40 „Pamiršk mane“ (1/11; 1/12)
13:40 TV parduotuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ (4) 15:00 Lrytas
tiesiogiai 16:00 Reporteris 16:23
Sportas 16:30 Kitoks pokalbis
su D 16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/10) 18:00 Reporteris
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55
„Miškinis“ (4/10) 20:00 Reporteris
20:23 Sportas 20:30 Kitoks pokalbis su D 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir
Neto“ (1/10) 21:30 „Nusikaltimas ir
bausmė. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 2“ 22:30 Reporteris 23:20
Sportas 23:28 Orai 23:30 „Miškinis“ (4/10) 00:35 Lrytas tiesiogiai 01:35 „Gluchariovas“ (2/10)
02:35 „Bruto ir Neto“ (1/10) 03:00
„Nusikaltimas ir bausmė. Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis 1“ 03:40
„Šeimininkė“ (1/7) 04:30 „Gyvybės
langelis“ (1/7) 05:20 „Namas su
lelijomis“ (2)

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Misija
Sibiras’17: iš mokyklos suolo į
ekspedicijos traukinį 10:00 Minėjimas, skirtas Gedulo ir vilties bei
Okupacijos ir genocido dienoms
atminti. Tiesioginė transliacija iš
LR Seimo 12:00 Gedulo ir vilties
diena. Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje, Vilniuje. Tiesioginė
transliacija 12:30 Okupacijos,
genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija
Aukų gatvėje Vilniuje. Tiesioginė
transliacija 13:15 Dokumentinė
apybraiža „Mes nugalėjom“ 13:40
Dainuoju Lietuvą 13:58 Loterijos
„Keno Loto“ ir „Jėga“.” 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 Premjera. Neužmiršti 19:30 Misija Sibiras’18. Surasti savus 20:25 Loterijos „Keno
TV6
Loto“ ir „Jėga“.” 20:30 Panorama
06:15 Televitrina 3 06:30 Beveik
20:52 Sportas. Orai.
neįmanoma misija 2/3s. 07:30
Skorpionas 1/101s. 08:30 Pra06:05 Mano gyvenimo šviesa keikti 7/69s. 09:00 Simpsonai
(874,875,876) 07:35 Tomo ir 13/11s. 09:30 CSI kriminalistai
Džerio šou (24) 08:00 Volkeris, 803 10:30 Simpsonai 13/12,13s.
Teksaso reindžeris (56,57) 10:00 11:30 Makgaiveris 3/16s. 12:30
Mirtis rojuje (7) 11:15 Namai, kur Vedęs ir turi vaikų 9/918,919s.
širdis (96) 12:00 Neklausk meilės 13:30 Univeras. Naujas bendrivardo (19,20) 13:00 Mano likimas kas 1/61,62s. 14:30 Televitrina
(82) 14:00 Našlaitės (10) 15:00 13 15:00 Skorpionas 1/102s.
Svajoklė (10) 16:00 Labas vaka- 16:00 CSI kriminalistai 804 17:00
ras, Lietuva 17:30 Yra, kaip yra Makgaiveris 3/17s. 17:55 Vedęs ir
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 turi vaikų 9/920,921s. 18:55 UniveOrai 19:30 KK2 penktadienis ras. Naujas bendrikas 1/63,64s.
21:00 SAVAITĖS HITAS Keršto 20:00 Farai 12/10s. 21:00 Žinios
valanda 22:40 Gilus sukrėtimas 165 21:50 Sportas 1 21:58 Orai
01:05 Anakonda 2. Kruvinosios 165 22:00 Dievo šarvai 2. Operaorchidėjos beieškant 02:50 Krau- cija Kondoras 00:15 Universalus
karys. Kita karta 02:00 Karštos
jo kerštas
galvos! 2

06:15 Televitrina 3 06:30 Išlikimas 28/2814s. 07:30 Havajai
5.0 7/25s. 08:30 Prakeikti 7/68s.
09:00 Vienam gale kablys 20/23s.
09:30 CSI kriminalistai 802 10:30
Simpsonai 13/10,11s. 11:30 Makgaiveris 3/15s. 12:30 Vedęs ir turi
vaikų 9/916,917s. 13:30 Univeras. Naujas bendrikas 1/59,60s.
14:30 Televitrina 13 15:00 Skorpionas 1/101s. 16:00 CSI kriminalistai 803 17:00 Makgaiveris
3/16s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų
9/918,919s. 18:55 Univeras. Naujas bendrikas 1/61,62s. 20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 82
20:30 Žinios 117 20:55 Orai 117
21:00 Burtininko mokinys 23:10
Aukščiausia pavara 7/5s. 00:20
TV3
Daktaras Hausas 8/811s. 01:15 05:20 Virtuvė 6/14s. 06:10 TeleviKaip aš susipažinau su jūsų ma- trina 3 06:25 Kempiniukas Plačiama 8/21,22,23,24s.
kelnis 1/153s. 06:55 Simpsonai
19/1904,1905s. 07:55 Atsargiai!
Merginos 1/15,16s. 08:55 Aš
06:00 Lietuvos Respublikos him- matau tave 1/2s. 10:00 Meilės
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka- sparnai 1/19,20s. 12:00 Tarp mūras. XX tarptautinis džiazo festivalis sų, mergaičių 1/120s. 13:00 Paža„Birštonas 2018“ 07:00 Pasižvalgy- dėtoji 6/449,450,451,452s. 15:00
kime po 07:30 Alvinas ir patrakėliai Simpsonai 19/1906,1907s. 16:00
burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis TV3 žinios 118 16:25 TV3 orai 118
Patas 07:55 Lesė 1 08:20 Į svei- 16:30 TV Pagalba 11/24s. 18:30
katą! 08:50 Kačių ABC 3 09:15 TV3 žinios 165 19:22 TV3 sporLabas rytas, Lietuva 12:00 DW tas 1 19:27 TV3 orai 165 19:30
naujienos rusų kalba 12:15 Lie- Džiunglių knyga 21:10 Sugyventuvos tūkstantmečio vaikai 13:10 ti su Džounsais 23:15 Motinos
Stambiu planu 14:00 Kalbantys nuojauta 01:05 Brangus krovinys
tekstai 14:30 Didžiosios Visatos 02:45 Siuntinys 04:20 Moderni
paslaptys su Morganu Freemanu šeima 7/4s. 04:50 Moderni šeima
3 15:15 Kauno bažnyčios: miesto 7/5s. 05:10 Juokingiausi Amerikos
tapatumo kodas. Šv. apaštalų Pe- namų vaizdeliai 26/38,39s.
tro ir Povilo arkikatedra bazilika.
15:25 ..formatas. Poetas Marius
Burokas 15:40 Premjera. Alvinas 06:25 Mentalistas (68) 07:20 Prair patrakėliai burundukai 3 15:50 garo virtuvė (8) 08:20 Sudužusių
Šikšnosparnis Patas 16:05 Lesė žibintų gatvės (13) 09:20 Nemiga
1 16:30 Laba diena, Lietuva 18:00 (7) 10:20 Kobra 11 (9) 11:20 EksMokslo ekspresas 18:20 Sporto trasensų mūšis (12) 13:50 Pragaro
galia 18:50 Europos vyrų rankinio virtuvė (9) 14:50 Sudužusių žibinčempionato atrankos rungtynės. tų gatvės (14) 15:55 Nemiga (8)
Lietuva – Prancūzija. Tiesioginė 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11
transliacija iš Klaipėdos. 20:30 (10) 18:30 Mentalistas (69) 19:30
Panorama 21:00 Dienos tema Amerikietiškos imtynės (22) 20:30
21:20 Sportas. Orai 21:30 Kultū- Amerikietiškos imtynės (22) 21:30
ros diena. 21:55 Baleto aristokra- Snaiperis 23:25 Kova iki mirties
tas 22:50 Honkongo trilogija 00:15 01:25 F. T. Budrioji akis (24)
DW naujienos rusų kalba 00:30
Dabar pasaulyje 01:00 Kaunas
Jazz 2019 01:45 Elito kinas. Šlo- 06:13 Programa 06:14 TV parduotuvė 06:30 Čempionai 07:00
vė 03:25 Stambiu planu

06:00 Lietuvos Respublikos himnas 06:05 Kaunas Jazz 2019
06:50 Kauno bažnyčios: miesto
tapatumo kodas. Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
07:00 Mokytojų kambarys 07:30
Alvinas ir patrakėliai burundukai 3
07:40 Šikšnosparnis Patas 07:55
Lesė 1 08:20 Euromaxx 08:50
Kačių ABC 3 09:15 Labas rytas,
Lietuva 12:00 DW naujienos rusų kalba. 12:15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“ 13:10 Daiktų istorijos 14:00 Pašauktieji 14:30
Šveicarija – Hitlerio seifas 15:25
..formatas. Poetas Donaldas Kajokas 15:40 Premjera. Alvinas ir
patrakėliai burundukai 3 15:50
Šikšnosparnis Patas 16:05 Lesė
1 16:30 Vienuolynų kelias Lietuvoje 17:00 Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“ 17:30 Gedulo
ir Vilties diena. Šv. Mišių tiesioginė
transliacija iš Vilniaus arkikatedros
18:45 Dainuoju Lietuvą 19:00
Premjera. Sujungęs amžius 19:55
Poezija. LRT aukso fondas 20:00
Vienas eilėraštis 20:10 Kultūros
diena. 20:30 Panorama 20:52
Sportas. Orai 21:00 Europos
kinas. Slogus ruduo 22:30 Koncertas. Broliai. Grupė „Skylė“.”
00:05 DW naujienos rusų kalba
00:20 Dabar pasaulyje 00:50
Kaunas Jazz 2019 01:40 Neužmiršti 02:35 Baleto aristokratas
03:30 Atspindžiai 04:00 Muzikinė
pramoginė programa „Du balsai
– viena širdis“
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miestas (12) 19:30 Lietuvos balsas. Vaikai 21:30 MANO HERO06:00 Lietuvos Respublikos him- JUS Nusikaltėlių šalis 23:40 AŠnas 06:00 Ekspedicija “Nuo Bal- TRUS KINAS Skrodimas 01:20
tijos iki Bengalijos” 07:00 Slimų F. T. Budrioji akis (23,24)
šeimynėlė 08:30 Karinės paslaptys 09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios. Orai 12:00 Lauki- 07:03 Programa 07:04 TV parnės gamtos sekliai 12:55 Euro- duotuvė 07:20 „Partizanų kepos tyrai 13:50 Džesika Flečer liais“ (2/5) 07:50 „TV Europa
18,19 s. 15:25 Klausimėlis 15:43 pristato. Vyrų šešėlyje. Gražina
Loterijos “Keno Loto” ir “Jėga” Pigagaitė“ 08:30 „TV Europa
15:45 Žinios. Orai 16:00 Svei- pristato. Vyrų šešėlyje. Joana
kinimų koncertas 17:30 Žinios. Bilevičiūtė-Narutavičienė“ 09:00
Sportas. Orai 18:00 Euromaxx „Neprijaukinti. Turkija“ 09:30
18:30 Vakaras su Edita 19:30 Vantos lapas 10:00 Skonio reiStilius 20:25 Loterijos “Keno kalas 10:30 Kitoks pokalbis su
Loto” ir “Jėga” 20:30 Panorama D 11:00 „Inspektorius Luisas.
20:52 Sportas. Orai 21:00 Šven- Viduržiemis“ (4/1) 13:00 „Loch
tinis koncertas “Su gimtadieniu, Neso byla“ (3) 14:00 „Tu esi
Birute”1 23:10 Su meile, Rouzė mano“ (5; 6) 16:00 Žinios 16:18
01:15 Gyvenimas 02:05 Gimę Orai 17:00 „Nuostabūs pojūčiai“
tą pačią dieną 03:00 LRT radijo 17:20 Čempionai 18:00 Žinios
žinios 03:05 TV žaidimas “Kas 18:28 Orai 18:30 „Pamiršk mair kodėl?” 03:30 Šventadienio ne“ (1/7; 1/8; 1/9) 20:00 Žinios
mintys 04:00 LRT radijo žinios 20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas“
04:05 Nacionalinė paieškų tar- (1/5; 1/6) 21:30 „Nusikaltimas ir
nyba 05:00 LRT radijo žinios bausmė. Mirties nuosprendis“
22:30 Žinios 22:58 Orai 23:00
05:10 Ponių rojus
„Konsultantas“ (5; 6) 01:05
„Moterų daktaras“ (3/25; 3/26)
06:05 Tomo ir Džerio šou (23) 02:50 „Nusikaltimas ir bausmė.
06:30 Įspūdingasis Žmogus- Kruvinoji „Svainijos“ paslaptis
voras (11) 07:00 “Nickelodeon” 1“ 03:30 „Šeimininkė“ (1/19;
valanda. Sveiki atvykę į “Vei- 1/20) 05:10 „Pamiršk mane“
ną” (14) 07:35 Kung Fu Panda (1/1; 1/2; 1/3)
(18) 08:00 KINO PUSRYČIAI
TV6
Pramuštgalviai Paryžiuje 09:25
06:15 Televitrina 14 06:30 Ledo
Viščiukų maištas 11:10 Šaukelias 10/8s. 07:30 Pragaro kenioji beždžionė 13:05 Griauslias 4/5s. 08:30 Sandėlių karai
mingieji Čarlio angelai 15:10
4/2s. 09:00 Nuo amato iki verslo
Žydroji pakrantė. Pabudimas
5/4s. 09:30 Statybų gidas 5/41s.
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30
10:00 Įspūdingiausios atostogų
Bus visko 18:30 Žinios 19:20
vietos 1/2s. 10:30 Autopilotas
Sportas 19:27 Orai 19:30 SU2/24s. 11:00 Žygis per HimalaPERKINAS Smokingas 21:25
jus 1/3s. 12:00 Beveik neįmanoKvailių auksas 23:50 Žinių vema misija 2/4s. 13:00 Žygis per
dėjas 2. Legenda tęsiasi 02:00
Himalajus 1/4s. 14:00 Išlikimas
Gilus sukrėtimas
28/2815s. 16:00 Iš peties 7/5s.
17:00 Sandėlių karai 4/3,4s.
TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo 18:00 Blogas policininkas 1/2s.
plauko istorija 1/14s. 07:00 19:00 Pragaro kelias 4/6s. 20:00
Keršytojų komanda 1/34s. 07:30 Transporteris 2/212s. 21:00 ŽiAladinas 1/172s. 08:00 Ilgo plau- nios 166 21:50 Sportas 1 21:58
ko istorija 1/15s. 08:30 Kem- Orai 166 22:00 Karalius Artūras
piniukas Plačiakelnis 1/154s. 00:30 Dievo šarvai 2. Operaci09:00 Virtuvės istorijos 9/24s. ja Kondoras 02:25 Burtininko
09:30 Skaniai ir paprastai 2/7s. mokinys
10:00 Svajonių ūkis 5/41s. 10:30
Bibliotekininkai 4/1s. 11:30 Dinozauras 13:05 Pašėlęs Raselas 06:00 Lietuvos Respublikos
14:55 Valgyk, žaisk, mylėk 16:45 himnas 06:05 Duokim garo!
Ekstrasensų mūšis 19/10s. 07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim18:30 TV3 žinios 166 19:17 toji žemė 08:30 ARTS21 09:00
TV3 sportas 1 19:22 TV3 orai Aš – laidos vedėjas 10:00 Į
166 19:25 Eurojackpot 24 19:30 sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00
Princesės dienoraštis 21:50 Bė- Pradėk nuo savęs 11:30 Moksgantis labirintu 2 00:25 Legenda. lo sriuba 12:00 Juozas TumasDrakono imperatoriaus kapas Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.
02:05 12 galimybių 2. Perkrau- 13:30 Poezija. LRT aukso fonta 03:40 Pagrobti vaikai 05:15 das 13:40 Muzikos talentų lyJuokingiausi Amerikos namų ga 2019. 3 d. 15:15 Auto Moto
15:30 Kultūrų kryžkelė. Rusų
vaizdeliai 26/40,41s.
gatvė 16:00 ...formatas. Poetas
Rimvydas Stankevičius 16:15
06:05 Nutrūkę nuo grandinės Klauskite daktaro 17:05 Stilius
(7,8,9) 07:30 Džiunglių prince- 18:00 Misija – Pasaulio Lietuva
sė Šina (13) 08:29 „Top Shop“ 18:50 FIFA U-20 pasaulio vaikitelevitrina 08:45 Sveikatos ABC nų futbolo čempionatas. Finalas.
televitrina 09:00 Lietuvos galiūnų Tiesioginė transliacija iš Lodzės.
komandinis čempionatas 10:00 21:00 Kino žvaigždžių alėja. Iš
Vaikai šėlsta (16) 10:30 Žemė iš Rusijos su meile 22:55 Koncerpaukščio skrydžio (5) 11:40 Iš vi- tas „Operetės šventė“. Stasio
sų jėgų (8) 12:10 Būk ekstrema- Domarko jubiliejui.” 00:30 Dalas (34) 12:40 Pragaro viešbutis bar pasaulyje 01:00 Dokumen(5) 13:40 Policijos akademija (3) tinė apybraiža „Mes nugalėjom“
14:40 Ekstrasensų mūšis (12) 01:25 Neužmiršti 02:20 Euro16:55 Muchtaro sugrįžimas. pos kinas. Slogus ruduo 03:50
Naujas pėdsakas (3) 17:50 Kas ARTS21 04:15 Klauskite daktaro
žudikas? (6) 18:55 Nusikaltimų 05:05 Stilius
Redakcija už galimus TV programos pakeitimus ir netikslumus neatsako.
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Gerb. žemės sklypo (unikalus Nr. 6901-0002-0043), esančio Topolių g. 26, Bačkininkų k., Pakuonio sen., Prienų r.
sav., (toliau – Žemės sklypo) bendraturčiai ir mirusios bendraturtės Danutės Baranauskienės įpėdiniai, pranešu Jums,
kad aš, šio Žemės sklypo bendraturtė Marijona Hermanienė
ketinu parduoti man asmeninės nuosavybės teise priklausančią dalį – 3,6000 ha – žemės sklypo (unikalus Nr. 69010002-0043), esančio Topolių g. 26, Bačkininkų k., Pakuonio
sen., Prienų r. sav. (toliau – Žemės sklypo dalis), už 12 960
Eur (dvylika tūkstančių devyni šimtus šešiasdešimt eurų)
kainą. Prašau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio pranešimo viešo paskelbimo dienos pareikšti man, aukščiau
nurodyto Žemės sklypo bendratutei, arba Prienų rajono 3iajam notaro biurui adresu: J. Brundzos g. 3-2, Prienai, savo
norą ar atsisakymą pirkti aukščiau nurodytą Žemės sklypo
dalį. Jeigu per nurodytą terminą neatsakysite, laikysiu, kad
nenorite pasinaudoti pirmumo teise ir Žemės sklypo dalis
bus parduota kitiems asmenims.

Dėmesio!
Pranešame, kad Prienų mieste termofikacinio vandens vamzdynų
hidraulinių bandymų metu karšto vandens tiekimas bus laikinai nutrauktas šiems gyvenamiesiems namams:
2019-06-17 – 2019-06-26 Tylioji g. 5, Statybininkų g. 3; 4; 5; 7; 9;
11; 13; 17; 19, Stadiono g. 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 24A; 26,
Kęstučio g. 71; 73, Birutės g. 4, Vytenio g. 10, Pramonės g. 20.
2019-07-01 – 2019-07-10 Liepų g. 11, J. Basanavičiaus g. 15/2; 10;
16; 19; 20A; 26, Brundzos g. 10; 12A, Vytauto g. 34; 36; 55; 4A; 13; 14;
20; 22; 30; 32; 27; 31; 25; 23, Janonio g. 3; 5, Laisvės a. 3/14, Vaitkaus g.
2; 6; 12, Kęstučio g.5, Revuonos g. 4.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
AB „Prienų šilumos tinklai“

Nekilnojamas turtas

Žemės sklypus

Vietiniai sertifikuoti Nekilnojamojo Turto agentūros „21Amžius“ brokeriai parduos Jūsų butą,
namą, žemę už aukščiausią rinkos kainą! Išsamios nemokamos
konsultacijos telefonu, įvertinimas atvykus į vietą, dokumentų
sutvarkymas. Dalyvaujame patvirtinant sandorius pas notarą.
Tel. Prienuose 8 683 91121.

12 a namų valdos žemės sklypą
gražioje vietoje prie miško Žalgirio g. 171, Prienuose. Tel. 8 606
61216.

Parduoda
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.

Sodybas, sodus
Sodybą (rąstinis namas su patogumais, ūkiniai pastatai, rūsys,
57 a sklypas, asfaltuotas privažiavimas, šalia Prienlaukio ežeras,
23 500 Eur) Klebiškio k., 8 km iki
Prienų. Tel. 8 683 91121.
Sodo sklypą (yra gyvenamas namas, 12 a žemės, su vaismedžiais)
Šilėnų k., Birštono sav. Tel. 8 652
08363.
REKLAMA

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

Automobiliai, dalys

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

„VW Sharan“ (1997 m., 1,9 l, 81
kW, D, TA iki 2020 m. 07 mėn.,
sidabrinės spalvos, 950 Eur). Tel.
8 648 16788.

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

Perka

Brangiai
perkame mišką.

Avansinis atsiskaitymas.
Konsultacijos.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 687 42959.

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.

Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670
02470.
Brangiausiai Lietuvoje miškus
(brandžius, jaunus, malkinius,
iškirstus), žemes, sodybas.
Atsiskaito iš karto. Tel. 8 676
41155.

6YDMRQLǐQDPąNXUNLPHNDUWX
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Brangiai perkame
automobilius,
mokame nuo 50
Eur iki 5000 Eur.
Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKlIUS, JAUČIUS,

Romanovo veislės avįTElYČIAS,
su 3 mėn. KARVES.
traktorių, „SZ 3,6“ dvi
avyte. Tel. 8 655 35350. Tel. 8 625„MTZ-82“
93 679
rusiškas diskines sėjamas, keturŪkininkas parduoda svilintą tonę traukinę priekabą, „2PTS-6“
kiaulių skerdieną, perkant 2 priekabos dokumentus, „Claas
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,45 Mercur“ javų kombainą dalimis.
Eur/kg. Motininių kiaulių sker- Tel. 8 607 52203.
diena – 1,99 Eur/kg. Tel. 8 607
12690.
Paršelius. Tel. 8 679 70797.
7 m. melžiamą karvę Stakliškėse.
Tel. 8 604 24557.

Grūdus ir mažai naudotą vartomą
3 korpusų plūgą ir dinapolio 3,6 m
germinatorių. Tel. 8 618 51957.

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

Išsinuomoja
Šeima išsinuomotų 2 k. butą arba
pusę namo arba namelį Prienuose. Tel. 8 676 38636.
Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!

'YLSXVLRGDå\PRPHWDOLQơV
WYRUDOHQWơVQXR(XU

WLNQXR(XUP2

Žirnius, kviečius ir miežius. Pageidaujant atveža. Tel. 8 609
68381.

1,94 ha žemės ūkio paskirties
sklypą su tvenkiniu ir klojimu
(6300 Eur) Medžionių k., Prienų
r. Tel. 8 683 91121.

Perka

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

Perka

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

Kviečius ir avižas.
Tel. 8 650
PERKAME
41295.
MIŠKĄ Brangiai perka įvairius veršelius
ir apvaliąją
nuo 2 sav. iki 8 sav. amžiaus.
Kviečius, belukštesmedieną
avižas, žirnius.
su žeme
arba išsikirsti.
Šieno rinktuvą, grėblį
5 ratų ir Sveria el. svarstyklėmis. Atsivietoje, iš karto. Tel. 8
Atliekame
sanitarinius
kirtimus
„SZT“ rusišką sėjamąją.
Tel.
8 skaito
bei retinimus. Konsultuojame.
612
34503.
650 48440.
Tel. 8 680 81777

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.

Ūkio paskirties žemę. Taip pat
parduoda medžio apdirbimo
stakles, akselinę, stiklą (0,5x1,35
m), plytas, centrinio šildymo
katilą (nenaudotas), radiatorius,
cemento maišyklę. Tel. 8 677
72818.

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

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

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“).
BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

A. Bagdono PĮ – brangiai veršelius auginti. Moka 6–21 proc.
Sveria el. svarstyklėmis. Pasiima
patys. Tel.: 8 699 93682, (8 319)
69541.
Įmonė tiesiogiai galvijus aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613
79515.
Viena didžiausių įmonių Lietuvoje tiesiogiai perka karves, bulius,
telyčias. Sveria el. svarstyklėmis.
Moka 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 635 07197
(Ričardas Lukauskas).
Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jaučius,
telyčias. Vežame į užsienį. Atsiskaitome vietoje. Tel. 8 615
28106.
Bet kokią žemės ūkio techniką,
pvz., traktorių, priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti
neveikiantys. Tel. 8 680 77728.
NUKelta Į 14 p. 
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Įvairios prekės
Parduoda

M A L KO S

Nuolat prekiaujame
lapuočių malkomis. Skaldytos,
kaladėmis arba rąsteliais.
Malkos tvarkingai sukrautos.
Skubus nemokamas pristatymas.
Tel. 8 672 51171
Miško savininkas – lapuočių ir
spygliuočių malkas. Pristato.
Perka mišką. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio
malkas (skaldytas, kaladėmis,
rąsteliais). Prienuose atvežimas
nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Statybinę dvigubo pjovimo medieną (gegnės, lentos ir kt.). Tel.
8 675 17683.
Pigiai: sofas-lovas, kampą, spintą
stumdomomis durimis, ąžuolinę
batų dėžę, virtuvinį komplektą,
16 balkių (15x15 cm). Tel. 8 619
78963.
Nebrangiai naudotus svetainės
baldus: dvi sofas ir fotelį. Tel. (8
319) 58039.

Paslaugos

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

Mobilaus kubilo (jacuzzi) nuoma.
Tel. 8 657 57395, www.7verslai.
lt

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

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

SKLYPŲ KADASTRINIAI
MATAVIMAI

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,
♦ geodeziniai ir topografiniai
matavimai,
♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo projektai.

UAB „GEONETAS“
Adresas: Vytauto g. 11A,
Prienai (priešais Autobu
sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043,
8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas,
montavimas, kaminų valymas.
Tel. 8 645 87304 (Vytautas).
Skardinimo darbai: kraigai, vėjinės, pakalimai, kaminai ir t.t.
Montuojame „Cedral“ dailylentes. Dengiame stogus. Patirtis.
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636
94394.

Kokybiškai taisau
automatines

Profesionali stogdengių brigada
atlieka visus stogo remonto, įrengimo darbus. Sudarome sąmatas, pristatome medžiagas, suteikiame garantijas.
Tel. 8 677 68382.
Mūriju, betonuoju, šiltinu stogus
ir atlieku kitus statybos darbus.
Taip pat montuoju valymo įrenginius. Tel. 8 607 14112.
Dažome medinius namus (fasadus ir stogus) savo ir užsakovo
medžiagomis. Patirtis. Kokybė.
Tel. 8 636 94394.
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.

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

Atliekame įvairius žemės kasimo,
lyginimo darbus: kasame, valome
tvenkinius, darome pylimus,
šlaitus, lyginame, tvarkome teritorijas. Konsultuojame. Turime
patirtį. Dirbame kokybiškai. Tel.
8 640 50090.

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

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

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

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

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

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.

Atlieku įvairius vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 689
80927.

Ieškome veterinarijos farmacininko (-ės) dirbti veterinarijos
vaistinėje. Būtinas veterinarinis
išsilavinimas. Tel. 8 609 97785.

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

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

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

REKLAMA

SKALBIMO
MAŠINAS

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.

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

Reikalinga

Vežame žvyrą, smėlį (02-04 frakcija), skaldą, įvairų gruntą ir kitus
birius krovinius. Galime dirbti
statybų objektuose. Tel. 8 603
11424.

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.
Pjaunu žolę, pjaunu ir kapoju
malkas. Tel. 8 606 17618.
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.

Prenumeruokite „Naująjį
Gėlupį“ ir neatsilikite
nuo svarbiausių krašto
ekonomikos, kultūros ir
politikos naujienų!

Reikalingas pardavėjas (-a) prekiauti lietuviškomis uogomis.
Atlyginimas 1200 Eur/mėn. Tel.
8 676 00479.
Ūkininko ūkyje reikalingas detalių tiekėjas, mechanikas. Alga
nuo 1000 Eur. Tel. 8 652 65769.

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

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

UAB „Saulės langai“ ieško pardavimų vadybininko ir langų
surinkimo meistro. Privalumas
– šių darbų patirtis. Tel. 8 603
26773.
Baldų įmonei – stalius ir staliaus
padėjėjas. Gaminame nestandartinius medinius baldus
ir duris. Tel. 8 679 11884,
www.baldaiirspalvos.lt

Siūlo sezoninį ir
nuolatinį darbą

Įmonei reikalingas elektrikas su darbo patirtimi. Tel.
8 698 46063.

SANDĖLIO DARBININKUI
Mauručiuose (Prienų r.)

Sezoniniam darbui reikalingi darbuotojai braškėms ir šilauogėms skinti.
Tel. 8 605 79693.

Gyvenimo aprašymus siųsti:
personalas@agrokoncernas.lt
Telefonas pasiteirauti:
(8-611) 17527

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

reikalingas

socialinis darbuotojas,

vykdantis globos koordinatoriaus funkcijas, 0,5 etato.

Darbo pobūdis: koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių
globotojų, ir budintiems globotojams, teikti ar organizuoti šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę,
konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą), teikti psichosocialinę, konsultacinę, teisinę
ir kitą pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams ir jų prižiūrimiems, globojamiems vaikams, vertinti budinčio globotojo,
socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę, bendradarbiauti
su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su
šeimomis, atvejo vadybininkais, pagal poreikį bendradarbiauti su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams, vykdyti kitas teisės
aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Reikalavimai kandidatui: turėti universitetinį socialinių mokslų išsilavinimas
(socialinis darbas, socialinė pedagogika); turėti socialinio darbo patirtį, dirbant su
šeima ar vaikais, gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kurti tarpusavio santykius,
gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, būti komunikabiliu, tolerantišku, lanksčiu, turėti B kateg. vairuotojo pažymėjimą ir praktinę vairavimo patirtį.
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.
Darbo laikas: 5 darbo dienos, 40 val. per savaitę.
Kontaktai pasiteiravimui: Direktorius Gintas Pačėsas, tel. (8 319) 43722, 8 650
72399, el. paštas gintas.pacesas@nemajunudc.lt

Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
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Metalo apdirbimo įmonei reikalingas suvirintojas pusautomačiu. Gali būti be patirties,
apmokome. Darbo vieta: Ilgakiemio k., Kauno r. Tel. (8 37)
536110.
Įmonei reikalingi pagalbiniai
darbininkai be žalingų įpročių.
Tel. 8 698 46063.

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

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 aikštėje. 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 7–9 dienomis Prienų
sporto arenoje – 45-asis Lietuvos

stalo teniso veteranų čempionatas. Varžybų pradžia birželio
7 d. – 12.00 val., birželio 8– 9
dienomis – 10.00 val. Birželio 7
d. (70 m. ir vyresni žaidėjai)
12.00 val. Moterys ir vyrai – visos
grupės nuo 70 m. žaidžia vienetų
susitikimus. 16.00 val. Moterys ir
vyrai (70, 80 m.) – žaidžia dvejetų
susitikimus. 17.30 val. Mišrūs
dvejetai (70, 80 m.). Birželio 8 d.
(50–69 m. amžiaus grupės) 10.00
val. Moterys ir vyrai (50–69 m.)
žaidžia vienetų susitikimus. 17.00
val. Moterys ir vyrai (50–69 m.)
žaidžia dvejetų susitikimus. 18.30
val. 50–69 metų žaidėjai žaidžia
mišrių dvejetų susitikimus. Birželio 9 d. (30–49 m. amžiaus
grupės) 10.00 val. Moterys ir
vyrai (30–49 m.) žaidžia vienetų
susitikimus. 15.30 val. Moterys ir
vyrai (30–49 m.) žaidžia dvejetų
susitikimus. 17.00 val. 30–49
metų žaidėjai žaidžia mišrių dvejetų susitikimus.* tikslus dvejetų
varžybų laikas gali keistis.
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

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

reikalingas

atvejo vadybininkas
0,5 etato.

Darbo pobūdis: formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją
naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas, tarpusavio susitarimo principu, įtraukiant šeimą, vertinti šeimos
poreikius pagalbai bei numatyti galimus pagalbos šeimai būdus, telkti
pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir jo šeimai, organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su
šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir
įgyvendinant pagalbos planą, koordinuoti pagalbos plano įgyvendinimą,
koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant
komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui,
teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt., vykdyti kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Reikalavimai: turėti universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį, turėti ne mažesnę kaip
1 metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtį, turėti
organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku
kitus pagalbos teikėjus ir pan.), privalumas - B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.
Darbo laikas: 5 darbo dienos, 40 val. per savaitę.
Kontaktai pasiteirauti: Direktorius Gintas Pačėsas, tel.: (8 319) 43722, 8
650 72399, el. paštas gintas.pacesas@nemajunudc.lt
Pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV), kvalifikaciją atitinkančius dokumentus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
REKLAMA

seniūnijos vasaros šventė „Po
mėlynu gimtinės dangumi“, skirta Vietovardžių metams. 15.00
val. – Krepšinio 3x3 turnyras.
Norinčius dalyvauti krepšinio
komandas kviečiame registruotis iš anksto tel. 8 685 31578.
18.00 val. – Pramogos vaikams:
laikinų tatuiruočių piešimas,
balionų lankstymas, piešiniai
ant skaidrios plėvelės. 19.00 val.
– Šventės atidarymas, svečių
sveikinimai, sporto varžybų nugalėtojų apdovanojimai, Šilavoto
pagrindinės mokyklos ir Šilavoto
laisvalaikio salės mėgėjų meno
kolektyvų pasirodymas. 20.00
val. – Pakuonio laisvalaikio salės
moterų vokalinio ansamblio „RE
nata“ ir linijinių šokių grupės
„Prienų linija“ pasirodymas.
21.00 val. – Grupės AGE koncertas. Šventės metu vyks lauko
prekyba, seniūnijos bendruomenės visus vaišins gardžia sriuba ir
žirnių koše.
Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties
dieną, kviečiame visus dalyvauti
Visuotinėje tylos minutėje ir
akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
11 val. 59 min. kviečiame visus
minutei sustoti ir pagerbti nuo
tremties bei kalinimų nukentėjusius tautiečius. Daugiau apie
akciją – www.tylosminute.lt.
13.00 val. Prienų Laisvės aikštėje
– akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“.
Akcijos tikslas – atkreipti dėmesį
į tai, kad istorijoje su ištremtųjų
skaičiais susiduriama dažnai, bet
pamirštama svarbi tiesa: ištremti
buvo ne skaičiai, o žmonės. Kviečiame drauge perskaityti 5 000
tremtinių bei politinių kalinių
vardų, pavardžių ir likimų (liko
tremtyje / grįžo į Lietuvą / likimas
nežinomas). Planuojama skaitymų trukmė – 6 val. Norinčius dalyvauti skaitymuose, kviečiame

registruotis internete https://misijasibiras.lt. Laisvės aikštėje veiks
paroda „Jie neturėjo sugrįžti“,
kurioje bus eksponuojamos Prienų krašto muziejuje saugomos
tremtinių nuotraukos, laiškai,
dokumentai).
Birželio 14 d. Stakliškėse, prie
paminklo Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti
– Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Sudužę viltys ir likimai“.
11.59 val. – Visuotinė tylos minutė. 12.00 val. – Minėjimas.
Birželio 14 d. Balbieriškyje, prie
koplytstulpio skirto miestelio
įkūrimui – Gedulo ir vilties dienos
minėjimas „Laiškai iš toli...“. 11.59
val. – Visuotinė tylos minutė.
12.00 val. – Minėjimas, poezijos
skaitymai.
Birželio 14 d. Jiezne – Gedulo ir
vilties dienos minėjimas „Sugrįžimas prisiminti“. 10.00 val. – Šv.
Mišios Jiezno parapijos bažnyčioje. Malda prie tremtinių kryžiaus
bažnyčios šventoriuje. 11.15 val.
– Minėjimas ir pilietinės dainos
prie paminklo partizanams Jiezne. 11.59 val. – Visuotinė tylos
minutė. 12.00 val. – Pilietinė iniciatyva „Tremtinių vaikų žaislai“.
Jiezno gimnazijos mokinių darbų
parodos pristatymas Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre.
Birželio 16 dieną – Gedulo ir
vilties dienai skirtas renginys
Veiverių seniūnijoje. 9.30 val.
– Šv. Mišios Veiverių Šv. Liudviko
bažnyčioje. 10.30 val. – Minėjimas prie Mauručių geležinkelio
stoties. Dalyvauja Vilkaviškio
Petro Karužos 406-osios šaulių
kuopos ansamblis, Veiverių Tomo
Žilinsko gimnazijos mokiniai,
Veiverių kultūros ir laisvalaikio
centro meno kolektyvai.

HOROSKOPAS
Birželio 10-16 d.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

REŽisierius Algimantas Puipa

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



AVINAS
(03.21-04.20)

Būkite šią savaitę itin dėmesingas.
Gali būti bandoma įvelti jus į neaiškius reikalus. Pagalvokite apie
teisinius dalykus. Ar tikrai verta rizikuoti? Laikas jūsų pusėje, verčiau
luktelėkite, kol padėtis išaiškės.



JAUTIS
(04.21-05.21)

Kad ir ko šią savaitę imsitės, darbai
degte degs jūsų rankose. Pasistenkite, kad ir viršininkas tai pastebėtų. Jūs užsitarnavote patikimo
žmogaus vardą ir, labai galimas
daiktas, tai atsilieps jūsų karjerai.
Labai atsargiai leiskite pinigus- galite net nepastebėti, kaip išlaidos
viršys pajamas.



DVYNIAI
(05.22-06.21)

Retsykiais sandėriai turi malonią
finansinę pusę. Bent vienas toks
šią savaitę laukia ir jūsų. Būkite atsargus, slapti priešai jau savaitės
pradžioje regs intrigas, siekdami
pristatyti jus nepalankioje šviesoje.
Antradienį ir trečiadienį galite būti
emociškai nestabilus.



VĖŽYS
(06.22-07.22)

Energiją švaistote nenaudingai ir
neracionaliai. Turite įvairiausių norų ir norėtumėte, kad jie visi išsipildytų iš karto. Bent kiek kruopščiau
planuodamas išties galite tikėtis
stebuklo. Pabandykite viską pradėti iš naujo. Kad ir nuo pirmadienio.
Saugokite piniginę, ypač antroje
savaitės pusėje.



LIŪTAS
(07.23-08.21)

Akistatoje su tam tikrais asmenimis turėsite progos susipažinti su
jums svetimomis gyvenimo sritimis
ir per tai galutinai ateisite į protą.
Būtų puiku, kad iš įgytos patirties
išties pasimokytumėte. Ketvirtadienis ir penktadienis bus labai vaisingos dienos kūrybos žmonėms.



MERGELĖ
(08.22-09.23)

Toks progresas, kokį jūs įsivaizduojate, deja, neįmanomas. Teks
susitaikyti su ribotomis savo galimybėmis. Savaitės viduryje labai
tikėtinos dar ir finansinės problemos. Savaitgalį būtinai pasportuokite. Ypač seksis komandiniai
žaidimai.



SVARSTYKLĖS
(09.24-10.23)

Jūs žinote, ką turite padaryti, tačiau savaitės pradžioje galite su-

sidurti su visiškai netikėtomis kliūtimis. Jei norite, kad jūsų darbai
ir toliau išsiskirtų kokybe, teks atmesti visus prašymus prisiimti dar
papildomų darbų. Patikėkite, realus pelnas vis vien nebūtų toks didelis, kokį jums žada.



SKORPIONAS
(10.24-11.22)

Jums teks šią savaitę susidurti su
išties grėsmingu priešininku. Todėl
būkite atsargus ir nekelkite dulkių
be tikro reikalo. Truputis egoizmo
taip pat praverstų. Nepamirškite
apgalvoti ne tik puolimo, bet ir
saugaus atsitraukimo kelius. Antradienį ir trečiadienį ypač venkite
konflikto su giminaičiais.



ŠAULYS
(11.23-12.22)

Nuobodulys- jūsų priešas, tad venkite jo visais įmanomais būdais.
Nebandykite auklėti suaugusių
žmonių ir nesileiskite auklėjamas
pats. Kad žmonės galėtų rasti bendrą kalbą, jie nebūtinai turi būti
panašūs. Savaitės viduryje ką nors
žadėdamas būkite tikras, kad tikrai
sugebėsite tesėti žodį, kitaip galite
turėti nemenkų rūpesčių.



OŽIARAGIS
(12.23-01.20)

Savaitės pradžioje pagaliau nudirbsite beprotišką darbą. Jus vilioja
dideli siekiai ir kilnūs tikslai. Daug
ką iš savo aplinkos kaip reikiant nustebinsite neišsenkama energija ir
organizuotumu. Savaitgalio poilsis
taip pat turėtų būti aktyvus, šeštadienį - pageidautina su šeima.



VANDENIS
(01.21-02.18)

Jau visai į pabaigą einantys darbai
gali pareikalauti netikėtų papildomų investicijų. Teks peržiūrėti savo finansinę padėti ir gal kiek pataisyti biudžetą. Savaitės viduryje
jokiu būdu nepraleiskite progos
kur nors nukeliauti. Netgi turint
galvoje šiaip jau nemažas pinigines išlaidas šią savaitę, dar turėtų
likti ir savaitgalio poilsio planams
įgyvendinti...



ŽUVYS
(02.19-03.20)

Kažkas esminio, bet dar labai neapibrėžto kirba jūsų galvoje, todėl
užsispyręs laikotės savo tariamos
tiesos. Labai nenustebkite, jei nesulauksite pritarimo. Būtų tikrai
protinga iš jūsų pusės išklausyti
ir kitas pasaulio aiškinimo versijas. Savaitgalį - geras metas pradėti seniai planuotus fizinius užsiėmimus.
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Birželio 8 d.
ŠEŠTADIENIS
Pasaulinė vandenynų diena
Saulė teka 04:45
leidžiasi 21:51
Dienos ilgumas 17.06
Jaunatis (5 mėnulio diena)
Medardas, Merūnas, Eigintė
Tinkamas laikas sėti:
česnakus, laiškinius svogūnus,
pomidorus, paprikas.
Sode, darže:
tinkamas laikas skinti ir šaldyti
vaisius, naikinti piktžoles, netinkamas laikas tręšti.

Matematinis galvosūkis

Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9
taip, kad matematiniai veiksmai
atitiktų gautus rezultatus.
Kiekvienas skaitmuo gali būti panaudotas tik vieną kartą.
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Birželio 10 d.
PIRMADIENIS
Saulė teka 04:44
leidžiasi 21:53
Dienos ilgumas 17.09
Priešpilnis (7 mėnulio diena)
Diana, Liutgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė, Margarita
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže:
tinkamas laikas dirbti sodo
darbus, netinkamas laikas
kaupti ir konservuoti vaisius.
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Birželio 11 d.
ANTRADIENIS
Saulė teka 04:43
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.11
Priešpilnis (9 mėnulio diena)
Barnabas, Tvirmantas, Aluona, Flora
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

Šio kryžiažodžio atsakymas –
Laukinukas.

Birželio 13 d.
KETVIRTADIENIS
Šv. Antanas, Šienapjūtė
Tarptautinė albinosų diena
Saulė teka 04:42
leidžiasi 21:55
Dienos ilgumas 17.13
Priešpilnis (11 mėnulio diena)
Antanas, Kunotas, Skalvė,
Akvilina
Tinkamas laikas sėti:
netinkamas laikas sėti.
Sode, darže:
tinkamas laikas pjauti žolę,
laistyti.

Š E ŠTA D I E N I S

BIRŽELIO

+18 +27

Birželio 9 d.
SEKMADIENIS
Sekminės
Saulė teka 04:44
leidžiasi 21:52
Dienos ilgumas 17.08
Jaunatis (6 mėnulio diena)
Efremas, Felicijonas, Gintas,
Gintė, Felicijus, Vitalija
Tinkamas laikas sėti:
česnakus.
Sode, darže:
tinkamas laikas dirbti sodo
darbus, netinkamas laikas
kaupti ir konservuoti vaisius.

Birželio 12 d.
TREČIADIENIS
Pasaulinė kovos prieš dirbančius vaikus diena
Saulė teka 04:43
leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.11
Priešpilnis (10 mėnulio diena)
Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma, Kristė
Tinkamas laikas sėti:
šaknines petražoles, ropinius
svogūnus, ridikus, ridikėlius,
ropes, grieščius, bulves, topinambus, svogūnines gėles.
Sode, darže:
netinkamas laikas laistyti.

ORAI

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

Lošimas
Nr. 1369
2019-06-05

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 03, 04, 11,
15, 38, 45
Vikingo skaičius: 06

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

3000000.00€ 0

6

902320.50€ 0

5+1

13746.00€ 0

5

837.50€

3

4+1

97.00€

31

4

9.00€

214

3+1

5.00€

588

3

1.50€

4337

2+1

1.25€

4465

2

0.75€

32388

Kito tiražo prognozė:

3 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį
Teleloto lošiama sekmadienį

KET VIRTADIENIS

+22
+26
KLAIPĖDA

VILNIUS

+21 +27

Savaitė istorijos puslapiuose

1953

m. birželio 8 d.: JAV Aukščiausiasis teismas nusprendė, kad
Kolumbijos apygardos restoranai negali atsisakyti aptarnauti juodaodžių klientų.

1963
1965
2000
1669

m. birželio 8 d.: Amerikos kardiologai paskelbė pirmą kampaniją
prieš rūkymą.
m. birželio 8 d.: JAV pajėgoms
duotas įgaliojimas Pietų Vietname vykdyti puolamojo pobūdžio operacijas.
m. birželio 8 d.: Vladimiras Putinas Čečėnijoje įvedė tiesioginį
valdymą iš Maskvos.
m. birželio 9 d.: per Sekmines
pašventintos Vilniaus Kalvarijos. Anuomet Vilniaus vyskupas Aleksandras
Kazimieras Sapiega pats vedė maldininkus
Kryžiaus keliais, barstydamas iš Jeruzalės atvežtą žemę.

1815

m. birželio 9 d.: baigėsi Vienos
kongresas, kuriame Belgija ir Liuksemburgas buvo suvienyti su Jungtinėmis Nyderlandų Provincijomis ir sudarė Nyderlandus,
Šveicarija buvo paskelbta neutralia valstybe,

BIRŽELIO
Atsakymai

Sudoku

+20 +25

14

+19 +22

P E N K TA D I E N I S

+14
+23
KLAIPĖDA

VILNIUS

+13 +23

+13 +18

VANDENS TEMPERATŪRA

1895

m. birželio 13 d.: Prancūzijoje
rytinė Lenkijos dalis atiduota Rusijai, o vakariįvyko pirmosios automobilių
nės provincijos – Prūsijai.
lenktynės. Vidutinis automobilio greitis bum. birželio 9 d.: Kinija Jungtinei vo 24 km per valandą.
Karalystei 99 metams išnuomom. birželio 13 d.: Rusijos Dūmojo Honkongą.
je priimtas įstatymas, turėjęs
m. birželio 10 d.: per trečiąjį Kry- sustiprinti Suomijos rusifikaciją.
žiaus žygį Jeruzalei išvaduoti pam. birželio 13 d.: naktį iš biržeskendo šventosios Romos imperijos imperalio 13 į 14 d. Latvijoje, Lietuvotorius Frydrichas I Barbarosa.
je ir Estijoje sovietai pradėjo masines dem. birželio 10 d.: Paryžiuje atida- portacijas.
rytas pirmasis pasaulyje viešas
m. birželio 14 d.: paskelbtas Tazoologijos sodas.
rybų Sąjungos ultimatumas Liem. birželio 11 d.: Vašingtone tuvai, kuriame reikalaudama sudaryti naują
prasidėjusiose derybose su JAV Vyriausybę bei priimti papildomą sovietinės
vadovais Viačeslavas Molotovas nesėkmin- kariuomenės kontingentą.
gai stengėsi išgauti Lietuvos, Latvijos ir Estijos
m. birželio 14 d.: pradėti maaneksijos pripažinimą.
siniai Lietuvos žmonių trėmim. birželio 12 d.: Leningrado gy- mai į Sibirą.
ventojai referendume balsavo už
m. birželio 14 d.: Kontinentiniatai, kad miestui būtų grąžintas senasis pavame kongrese Filadelfijoje padininmas – Sankt Peterburgas.
tvirtinta nacionalinė JAV vėliava su 13 baltų
m. birželio 13 d.: Sąjūdžio ini- žvaigždučių mėlyname fone ir 13 raudonų
ciatyvinė grupė pristatė veiklos bei baltų juostų. Nuo to laiko juostų skaičius
programą, ėmė leisti nelegalų leidinį „Sąjū- nekito, o žvaigždžių daugėjo prisijungiant vis
džio žinios“.
naujoms valstijoms.

1898
1190
1793
1942
1991

1988

1909
1941
1940
1941
1777

+21 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+22 KAUNO MARIOS
+16 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+24 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
41

KAUNE
nSv/val.

ALYTUJE
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE
8843 nSv/val.
ČERNOBYLIO AE
8420 nSv/val.

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

