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Vyraujant kaitrai, kai kur šalyje prašoma 
naudoti mažiau vandens
Lietuvoje tęsiantis sausiems ir karštiems orams, išaugo 
vandens suvartojimas. Komunalininkai sako po praėjusių 
metų sausros pasimokę ir šiemet vandens pritrūkti 
neturėtų, tačiau didžiuosiuose miestuose gyventojų 
prašoma taupiau vartoti vandenį.

Borisas Johnsonas ES sako nemokėsiantis, 
jei „Brexit“ sutartis nebus geresnė
Buvęs britų užsienio reikalų sekretorius B. Džonsonas 
intensyvina savo kampaniją dėl Jungtinės Karalystės 
ministro pirmininko posto ir pareiškė, kad atsisakytų 
sumokėti sutartą 44 mlrd. eurų „skyrybų“ išmoką, jei ES 
nepasiūlys JK geresnio išstojimo susitarimo.

Tarptautinis konkursas 
„Jaunimas Europos 
miškuose“ siekia didinti 
jaunimo žinias apie 
miškininkystę ir miškus 
Europoje, supažindinti 

moksleivius su tvariu 
miško naudojimu ir 
kompleksinio miškų ūkio 
principais, vystyti jaunimo 
aktyvumą ir integraciją 
švietime. 

Lietuvoje nacionalinį kon-
kurso etapą inicijuoja Aplin-

kos ministerija, o organizuo-
ja Aukštaitijos nacionalinio 
parko ir Labanoro regioni-
nio parko direkcija, Molėtų 
krašto muziejus, Valstybinė 
saugomų teritorijų tarnyba ir 
Lietuvos miškininkų sąjun-

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Autobusų stotis – 
kiekvieno miesto vizitinė 
kortelė. 

Tvarkinga ir funkcionali, 
keleivių poreikius atitinkan-
ti miesto autobusų stotis su 
patogia laukimo sale, siuntų 
terminalu, maitinimo įstaiga, 
taip pat ir viešuoju tualetu ro-
do, kaip savivaldybė rūpinasi 

savo gyventojų poreikiais ir 
miesto įvaizdžiu.

Prienų savivaldybės vado-
vai, pagaliau pradėję senosios 
autobusų stoties rekonstrukci-
ją (geriau būtų sakyti – statyti 

Šiemet žemės reforma bus 
baigta, žada G. Surplys

Šiais metais žemės reforma 
bus baigta, žada žemės 
ūkio ministras Giedrius 
Surplys.

„Tvirtai galime teigti, kad 
šiais metais žemės reforma ti-
krai bus pabaigta (...) Mes tu-
rime pabaigtą tą reformą, nes 
ji tęsiasi daugiau nei 20 me-
tų“, – šią savaitę Seimo libe-
ralų sąjūdžio frakcijoje teigė 
ministras.   

G. Surplys taip pat pabrė-
žė, kad kompensacijų už že-
mę neketinama skaičiuoti pa-
gal jos rinkos vertę, nes tokiu 
atveju valstybei reikėtų mili-
jardų eurų. 

„Jau yra dalis žmonių, kurie 
už žemę gavo kompensacijas 
ne rinkos verte, o nominalia, 
dėl to kitiems pradėti grąžinti 
rinkos verte būtų neteisinga“, 
– paaiškino ministras. 

Ministras atkreipia dėmesį ir 
į „teisingumo principą“: „Rei-
kėtų sutikti, kad Vilniaus mies-
te dabar esantys sklypai kažka-
da buvo visiškas kaimas ir jų 
vertė anuomet tikrai buvo ki-

tokia, negu yra šiuo metu, kai 
žmogus pretenduoja atgauti 
šiuos sklypus.“  

Sovietų laikais nusavintos 
žemės mieste grąžinimo ar 
kompensacijų dar laukia 5,9 
tūkst. gyventojų, o kaime – 4,4 
tūkst. Pirmieji siekia atgauti 
3,3 tūkst. ha, o antrieji – 5,9 
tūkst. ha žemės. 

Nacionalinė žemės tarnybos 
(NŽT) duomenimis, mieste 
jau atkurtos nuosavybės teisės 
45,8 tūkst. žmonių (91,5 proc. 
norinčių), jiems grąžinta 36 
tūkst. ha žemės, o kaime  – 783 
tūkst. žmonių (99,9 proc.) grą-
žinta 4 mln. ha žemės.  

NŽT nurodo, kad žemės 
grąžinimas miestuose užtru-
ko, nes trūksta savivaldybių 
suformuotų ir tam skirtų skly-
pų, ne visiems paveldėtojams 
priimtina rinktis kitus kom-
pensacijų būdus, pavyzdžiui, 
pinigus ar mišką vietoj dirba-
mos žemės.

Kaime ne visi gyventojai at-
gavo nuosavybę, nes šiuo pro-
cesu per mažai rūpinasi.  BNS

Už 350 eurų kyšio paėmimą Marijampolės 
gydytojui skirta 18 tūkst. eurų bauda
Marijampolės apylinkės 
teismas kyšininkavimu 
kaltinamam Marijampolės 
gydytojui skyrė 18 tūkst. 
eurų baudą ir dvejus metus 
uždraudė dirbti gydytoju 
psichiatru. 

Nuteistasis A. J. dirbo Ma-
rijampolės pirminės sveika-
tos priežiūros centro Psichi-
nės sveikatos centro gydytoju 
psichiatru.

Specialiųjų tyrimų tarnybos  
(STT) atlikto ikiteisminio ty-
rimo duomenimis, gydytojas 
reikalavo ir paėmė 350 eurų 
kyšį. Neteisėtas atlygis pri-
imtas už pacientės psichinės 
sveikatos būklės įvertinimą 
ir diagnozės nustatymą bei už 
kuo skubesnį medicininių do-
kumentų parengimą Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnybai.  BNS
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PREKEVIČIuS

Turbūt ne vienas pasa-
kys, jog šiluma yra pats 

nuostabiausias pojūtis. Ne 
veltui sakoma, kad šiluma 
nelaužo kaulų taip kaip šal-
tis. Pati nuostabiausia yra 
šilta vasara. Suprantama, kad 
geriau, kai pavasaris ir ruduo 
irgi būna šiltas. O žiema tegul 
būna šalta, kad nepamirštu-
me, kaip malonu vėl sulaukti 
šilumos, ir koks malonumas 
Kalėdų rytą pro langą žvelg-
ti į palengva skriejančias 
snaiges. 

Bet ar galime tiksliai pasa-
kyti, kas yra šiluma? Kur ta 
riba, kuri skiria šilumą nuo 
karščio arba vėsumos? Iš ti-
krųjų, riba – labai slidi. Tai 
priklauso nuo kiekvieno iš 
mūsų nuomonės. Beje, ir nuo 
mūsų kraujotakos. Žiūrėk, 
vienas žmogus saulei švie-
čiant nusirengia net paskuti-
nį drabužį, kitas vis dar sėdi 
susigūžęs. 

Lietuvą užpuolus karš-
čiams galime įžvelgti kelis 
esminius aspektus. Pirma-
sis – klimatas iš tikrųjų pa-
sikeitė. 

Jeigu prieš keletą metų 
skųsdavomės, kad sunkiai 
ištveriame 27 laipsnių ir di-
desnį karštį, tai dabar netgi 
alinant 32 laipsnių karščiui 
jaučiamės dar pakenčiamai. 
Santykinis oro drėgnumas, 
dėl kurio sustiprėja šilumos 
ar šalčio pojūtis, – pasikeitė. 
Lietuva šiemet nebėra lietaus 
šalis ir joje jau karaliauja sau-
sas klimatas. Pasikeitęs oro 
drėgnumas leidžia lengviau 
ištverti termometro stulpelį 
į neregėtas aukštumas iške-
liančius karščius. 

Suprantama, ne visiems. 
Deja, reikia pripažinti, juo 
labiau tobulėja medicina ir 
farmacija, tuo daugiau žmo-
nių serga fatalinėmis ligomis. 
Paradoksas. Nors medicinos 
technologinis šuolis suteikė 
ilgaamžiškumo galimybę, ta-
čiau pasikeitusios gyvenimo 

sąlygos, aplinkybės, judru-
mas bei, suprantama, tokie 
radiaciniai „džiaugsmai“ kaip 
Černobylio, Fukušimos ava-
rijos bei astronominiu greičiu 
didėjanti ozono skylė mus 
paverčia ligų kratiniais. Taip, 
karščius pasitinkame ne tik 
apsinuoginę ir su šalto van-
dens ąsočiu, bet ir su kraujo-
takos problemomis. 

Iš tikrųjų klimatas, pana-
šu, keitėsi kartu su žmonijos 
evoliucija. Drastiški klimato 
pokyčiai nelabai skiriasi nuo 
žmogaus gyvenimo pokyčių. 
Perkaitimas neigiamai veikia 
silpnesnę ir ydingesnę krau-
jotaką turinčius žmones, o 
kartais, panašu, perkaitina ir 
pačias galvas. Jeigu skųsda-
vomės, kad vienas ar kitas 
žmogus mirė dėl ligos, tai 
dabar skaičiuojame įvairių 
nelaimingų ar tyčinių įvykių 
aukas. Kartais susidaro įspū-
dis, kad skenduolių, eismo 
įvykių ir nusikaltimų aukų 
skaičius tuoj pralenks ser-
gančiųjų sunkiomis ligomis 
statistiką. Jeigu pradėjome 
vertinti savo gyvybę ir svei-
katą vaistais bei medicinine 
pagalba, tai kodėl nevertina-
me socialiai atsakingai. 

Jeigu tik pradėję sloguoti 
griūdami bėgame į vaistinę, 
tai kodėl sėsdami už vairo 
spaudžiame akceleratoriaus 
pedalą net nepagalvodami, 
kad automobilio smūgis į ki-
tą žmogų ar objektą tikrai yra 
rizikingesnis už slogą. 

Geriame saujomis 
įvairius vaistus, kad 
būtume sveiki ir 
nesloguotume, bet 
kartu vartojame 
alkoholį, nors žinome, 
kad jis kenkia 
gyvybiškai svarbiems 
organams – pirmiausia 
kepenims. 

Peršalę skundžiamės gy-
dytojams kosuliu, bet vis tiek 
valgome iki valiai nesveiko 
maisto, laiką leidžiame ne-
aktyviai, nors būtent mityba 

bei judėjimas stiprina mūsų 
imuninę sistemą ir apsaugo 
kūną nuo ekstremalių oro 
sąlygų. 

Ir įrodykite, kad tai – ne 
„saulės smūgis“ mūsų varg-
šėms galvelėms! O kur dar 
įvairios streso kupinos situa-
cijos, kai, rūpindamiesi sve-
timų žmonių gyvenimais bei 
skleisdami apkalbas, esame 
pasirengę ir sau, ir kitiems 
sugriauti vieną iš svarbiausių 
– žmogaus psichologinę sis-
temą, kurios gedimas sukelia 
dar didesnę puokštę sveikatos 
sutrikimų!

Žmogaus laisvė elgtis 
kaip nori, daryti ką 
nori ir kalbėti ką nori 
kuo toliau, tuo labiau 
darosi ne laisve, 
o priklausomybe. 
Priklausomybe nuo 
aplinkybių. 

Jeigu visi šiandien vartoja 
alkoholį, kodėl ir aš negaliu? 
Juk turiu laisvę rinktis tai, ko 
noriu. Griauti savo gyvenimą 
– taip pat. Nenorite griauti sa-
vo gyvenimo?! Jūs turite lais-
vę pasirinkti! Jeigu visi teršia 
gamtą, tai kodėl aš turėčiau 
rūšiuoti atliekas? Juk turime 
laisvę elgtis kaip norime. Gy-
venti taršą skleidžiančiame ir 
mūsų sveikatą naikinančiame 
šiukšlyne – taip pat. Nenorite 
gyventi šiukšlyne?! Jūs turite 
laisvę pasirinkti!

Kodėl visada renkamės tai, 
ko norime, o ne tai, kas nau-
dinga, teisinga ir gera. Neži-
note, kas yra gera? Turbūt per 
mažai susidūrėme su blogiu, 
kad nežinome, kas yra gerai. 
O gal tiesiog apgaudinėja-
me save? Gyvename blogai, 
skundžiamės, kad gyvename 
blogai, ir gyvename toliau... 
blogai. Nes... taip norime. 
Mums patinka tai, kas yra 
ekstremalu, kas yra iššūkis, 
kas atkreipia kitų dėmesį. 
Netgi tada, kai tas dėmesys 
gali sukelti mirtį. Patys lais-
va valia pasirenkame mirtį ir 
garsiai šaukiame, kad mus tai 
privertė kažkas padaryti. Pri-
vertė noras būtų tokiu kaip ki-
ti, tokie patys nelaimėliai.

Rusijos pirkimus laimintys verslininkai dirba 
strateginėse Lietuvos įmonėse - LRT
Rusijos valstybinius pirkimus laimintys Klaipėdos 
verslininkai Lietuvoje gauna strateginių įmonių ir 
kariuomenės užsakymų. Dviejų Lietuvos verslo grupių 
– „Novikontas“ ir „Garant Group“ – akcininkų įmonės 
dalyvauja Rusijos valstybiniuose pirkimuose.

Kinijos ekspertai Lietuvoje tikrina jautieną
pirmadienį į Lietuvą atvyksta Kinijos ekspertai – jie atliks 
paskutines patikras, kad Lietuva galėtų eksportuoti 
šaldytą jautieną ir jos subproduktus. Anot Maisto ir 
veterinarijos tarnybos, jų vizitas tęsis visą savaitę. Jo 
metu Kinijos ekspertai lankysis įmonėse „Biovela-Utenos 
mėsa“, Krekenavos agrofirma ir „Agaras“. 

naują), įtikino, kad jiems rūpi  
miesto gyventojų ir į Prienus 
užsukančių svečių patogumas. 
Miesto nepuošusioje stoty-
je laikas buvo sustojęs nuo 
sovietmečio. Tačiau pama-
žu kilo naujas statinys, buvo 
rengiamas peronas ir tvarko-
ma aplinka. Iš tikrųjų, dabar 
Prienai turi gražų, modernų 
ir funkcionalų pastatą, kuris 
miestui suteikia visai kitokį 
įvaizdį.

Gegužės 6 dieną po be-
veik metus trukusių statybos 
ir rekonstrukcijos darbų duris 
atvėrė Prienų autobusų sto-
tis. Prienų savivaldybės me-
ras Alvydas Vaicekauskas, 
administracijos direktorė Jū-
ratė Zailskienė, mero pava-
duotoja Loreta Jakinevičienė 
bei „Kautros“ generalinis di-
rektorius Linas Skardžiukas 
perkirpo simbolinę atidarymo 
juostelę ir pakvietė gausiai su-
sirinkusius prieniškius ir sve-
čius į vidų.

„Džiaugiuosi, kad Prienuo-
se atidarome dar vieną naują 
ir modernų objektą. Taip mies-
tas gali judėti pirmyn ir augti. 
Tikimės, kad keleiviams pa-
tiks stotis ir jų kasmet vis dau-
gės“, – kalbėjo Prienų rajono 
savivaldybės meras, džiaug-
damasis šiuolaikišku pastatu, 
puikiai įrengtomis darbo vie-
tomis, naujomis paslaugomis, 
kurias gaus Prienų rajono gy-
ventojai ir svečiai. 

Administracijos direktorė 
J. Zailskienė vylėsi, kad nau-
joji stotis vežėjų ir savivaldy-
bės bendromis pastangomis 
prisidės prie ambicingų tikslų 
– kurti palankią aplinką turiz-
mui ir sveikatinimui.

prienuose atidaryta nauja autobusų 
stotis

Autobusų stoties atidarymo 
dalyviai apžiūrėjo patalpas. 
Pastate įsikūrė ne tik stoties 
administracija, kasos, lauki-
mo salė, siuntų terminalas, bet 
įrengtas ir tualetas, pagalbinės 
patalpos, kepyklėlė. Ateityje 
planuojama sutvarkyti auto-
busų stoties aplinką, autobusų 
stovėjimo aikštelę. 

Daugelį dalyvavusių rengi-
nyje pradžiugino patogi ir er-
dvi bei karštą dieną vėsi lau-
kimo salė, puikios sąlygos ir 
ilgesnį laiką palaukti autobu-
so. Tai aktualu visiems keliau-
tojams, neišskiriant atokesnių 
kaimų gyventojų, kurių auto-
busų maršrutai reti ir ilgokai 
tenka palaukti.

Projekto „Prienų miesto au-
tobusų stoties ir aplinkinės te-
ritorijos pritaikymas bendruo-
menės ir verslo poreikiams“ 
vertė – apie 400 tūkst. eurų. 
Jis finansuotas iš Europos Są-
jungos fondo ir Prienų rajono 
savivaldybės lėšų.

Naujosios stoties keleivių 
laukimo salė daug erdvesnė, 
iš jos keleiviams patogu ma-
tyti atvykstančius į peroną au-
tobusus.

Autobusų stotyje įsikūrusi 
kepyklėlė kviečia paskanau-
ti šviežių kepinių, kavos bei 
arbatos, veikia bilietų kasos, 
siuntų terminalas, įrengtas 
viešasis tualetas. Netrukus bus 
sutvarkytos ir pradės veikti in-
formacinės lentos, tablo, kur 
bus surašyti visi maršrutai ir 
kita keliautojams reikalinga 
informacija. 

Laimėjusi savivaldybės 
skelbtą konkursą autobusų 
stoties operatoriumi tapo ke-
leivių vežėja UAB „Kautra“. 
Pagal susitarimą įmonė au-
tobusų stotyje veiklą vykdys 
10 metų.

„Matydamas tiek daug susi-
rinkusių žmonių į stoties atida-
rymą džiaugiuosi, kad kelei-
viai ir toliau keliaus į Prienus ir 
iš jų. Gražu matyti atnaujintą 
stotį, kurioje ir darbuotojai, ir 
keleiviai galės jaustis patogiai. 
Smagu, kad savivaldybė ryžo-
si ir įgyvendino šį projektą“, – 
kalbėjo „Kautros“ generalinis 
direktorius.

Anot UAB „Kautra“ gene-
ralinio direktoriaus L. Skar-
džiuko, viešojo transporto 
kokybės ir prieinamumo ge-
rinimas yra ne tik alternatyva 
asmeniniam automobiliui, bet 
ir aplinkos tausojimas, spūsčių 
mažinimas. Kaip teigė vežė-
jų atstovas, iš Prienų autobu-
sų stoties per dieną išvyksta 
apie 150 autobusų, apytiksliai 
2000 žmonių kasdien. Nema-
žai žmonių naudojasi siuntų 
terminalo paslaugomis. Au-
tobusų stotis keleivių lauks 
nuo 6.30 iki 18.30 val. Tačiau 
UAB „Kautra“ vadovas pami-
nėjo, kad reikalui esant grafiką 
bus galima koreguoti.

Po išsamios ekskursijos po 
visą naujos autobusų stoties 
pastatą valdžios ir visuome-
nės atstovai buvo pakvies-
ti pasivaišinti čia įsikūrusios 
kepyklėlės kolektyvo iškep-
tu tortu.
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Vašingtone nunyko D. Trumpo ir E. Macrono 
draugystę simbolizavęs medelis
Baltųjų rūmų sode JAV prezidentas ir prancūzijos 
lyderis Emmanuelis Macronas pasodino ąžuoliuką, 
simbolizuojantį abiejų valstybių vadovų draugystę. Tačiau 
vėliau jųdviejų santykiai – dėl tokių klausimų, kaip Iranas 
ir prekyba – atšalo, o medelis nunyko.

penki pagrindiniai punktai iš 
G-20 finansinio pareiškimo
Per dvi dienas trukusį 
susitikimą Japonijos 
vakaruose esančiame 
Fukuokos mieste Didžiojo 
dvidešimtuko (G-20) 
finansų ministrai ir 
centrinių bankų valdytojai 
atkreipė dėmesį į pasaulio 
ekonomikai nepalankių 
tendencijų tikimybę 
padidėjus įtampai dėl 
prekybos.

Jie taip pat pažadėjo inten-
syvinti pastangas dėl tarptau-
tinės mokesčių sistemos re-
formavimo įtraukiant interne-
to milžines ir pirmą kartą ap-
tarė spartaus senėjimo poveikį 
pasaulio ekonomikai.

Toliau pateikiame penkis 
pagrindinius punktus iš jų 
bendro pareiškimo.

Pasaulio ekonomika
G-20 nurodė, kad pasaulio 

ekonomikos augimas, kaip 
„atrodo, stabilizuojasi“ ir tu-
rėtų „nuosaikiai gerėti vėliau 
šiais metais ir 2020-aisiais“.

Tačiau pareiškime pridu-
riama, kad „augimas tebėra 
lėtas ir rizikuoja toliau būti 
linkęs kristi“.

„Svarbiausia, kad suinten-
syvėjo prekybinė ir geopoli-
tinė įtampa. Toliau spręsime 
šias rizikas ir būsime pasiren-
gę imtis tolesnių veiksmų“, 
– sakoma jame.

Ministrai taip pat pabrėžė, 
kad „tarptautinė prekyba ir 
investicijos yra svarbūs augi-
mo, produktyvumo, inovaci-
jų, darbo vietų kūrimo ir plė-
tros varikliai“.

Pasaulinis disbalansas
Pareiškime pažymima, kad 

pasaulinis einamųjų sąskai-
tų disbalansas sumažėjo po 
2008 metų finansinės krizės, 
bet „išlieka didelis“.

Senėjimas
Pirmą kartą G-20 aptarė se-

nėjimo, kaip potencialaus pa-
vojaus ekonomikos augimui, 
klausimą.

Didžiausios pasaulio eko-
nomikos turėtų svarstyti „da-
lyvavimo darbo rinkoje, ypač 
moterų ir pagyvenusių žmo-
nių, rėmimą ir pagyvenu-
siems žmonėms palankios 
pramonės skatinimą“, sako-
ma pareiškime.

Didžiosios šalys taip pat ra-
ginamos svarstyti galimybes 
„tvarkyti mokesčių sistemą 
teisingai ir augimui palankiu 
būdu, kad būtų galima geriau 
reaguoti į senėjimo keliamus 
iššūkius“.

Be to, ministrų buvo pa-
prašyta apsvarstyti galimybes 
„padėti finansinėms instituci-
joms padaryti bet kokius rei-
kiamus savo verslo modelių ir 
paslaugų pakeitimus“.

Skaitmeniniai 
mokesčiai

Ministrai pažadėjo bendra-
darbiauti dėl „globaliai tei-
singos, tvarios ir modernios 
tarptautinės mokesčių siste-
mos, ir sveikinti tarptautinį 
bendradarbiavimą augimui 
palankiai mokesčių politikai 
skatinti“.

Reaguodami į „skaitmeni-
nimo keliamus iššūkius dėl 
mokesčių“ ir vykstant disku-
sijai apie pasaulinę sistemą 
tokioms interneto milžinėms 
kaip „Google“ ir „Facebook“ 
apmokestinti, ministrai paža-
dėjo dėti didesnes „pastan-
gas dėl konsensusu pagrįsto 
sprendimo su galutine atas-
kaita iki 2020-ųjų“.

Kriptovaliuta
Technologijų naujovės, to-

kios kaip kriptovaliuta, „gali 
atnešti reikšmingos naudos 
finansinei sistemai ir plates-
nei ekonomikai“, sakoma G-
20 pareiškime.

Vis dėlto jame priduriama, 
kad „nors kriptoturtas šiuo 
metu nekelia pavojaus pasau-
liniam finansiniam stabilu-
mui“, G-20 „nepraranda bu-
drumo dėl rizikos“. BNS-AFP

Dėl sausros prienų rajone 
paskelbta ekstremali padėtis

Birželio 7 d. Savivaldybėje 
vyko Ekstremalių situacijų 
komisijos posėdis, 
kuriame vienbalsiai 
nutarta paskelbti Prienų 
r. savivaldybės teritorijoje 

ekstremalią padėtį. 
To priežastis – dėl sausros 

ir šalnų susidariusios nepalan-
kios sąlygos žemės ūkyje. 

Prienų r. savivaldybės  
informacija  

Svilinant didžiuliam karščiui Indijoje 
beždžionių bandą ištiko šilumos smūgis
Indiją jau daugiau kaip savaitę svilinantis didžiulis karšis 
nesigaili nei žmonių, nei gyvūnų: nuo šilumos smūgio 
šalies centrinėje dalyje nugaišo beždžionių banda. Karštis 
alina didelę Indijos dalį, o termometro stulpelis šalies 
šiaurėje pakilo virš 50 laipsnių Celsijaus.

Trakų rajone eismo įvykyje žuvo mergina
Trakų rajone lengvajam automobiliui susidūrus su 
krovininiu, žuvo mergina. Automobilis „Ford Fiesta“, 
vairuojamas 20-metės merginos, pirminiais duomenimis 
išvažiavo į priešingą eismo juostą ir susidūrė su 
priešpriešiais važiavusiu krovininiu automobiliu. per eismo 
įvykį žuvo lengvojo automobilio vairuotoja.

Laimėjimas IX tarptautiniame 
YpEF konkurse
gos JMBS.

Birželio 5 dieną Molėtų 
krašto muziejaus Mindūnų 
padalinyje vyko nacionalinė 
„Young People in European 
Forests“ (liet. „Jaunimas Eu-
ropos miškuose“) konkurso 
atranka. Dėl laimėtojo vietos 
varžėsi penkiolika komandų 
iš įvairių Lietuvos miestų bei 
miestelių, tarp kurių ir jaunų-
jų miškininkų „Žiburiukai“ 
komanda, kurią sudarė trys 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
3 kl. mokinės: Ugnė Karpa-
vičiūtė, Paulina Mozūraitė, 
Airida Vaikšnytė (jas ruo-
šė biologijos mokytoja Rasa 
Kučinskienė ir anglų kalbos 
mokytoja Vilija Gustaitytė). 
Dalyviai turėjo pristatyti pra-
nešimą, išspręsti teorinių ži-
nių testą anglų kalba ir atlik-
ti praktines užduotis miške. 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
mokinės parengė pristaty-
mą „Pelkiniai miškai Punios 
šile – vandens naudotojai ir 
saugotojai“, kuriame akcen-
tavo vieno vertingiausių miš-
kų Europoje, t. y. Punios šilo, 
pelkių sąveiką su nykstančių 
rūšių buveinėmis bei augalija. 
Moksleivės dėmesį atkreipė į 
opią aplinkosauginę proble-
mą – miškų kirtimus, kurie 
nėra svetimi Punios šilui. Jų 
nuomone, svarbu dalintis in-
formacija, kad medžių nerei-
kalingas naikinimas skatina 
miško buveinių degradaciją, 
negrįžtamai kenkia vertingų 
sengirių kraštovaizdžiui, su-
trikdo vandens balansą. Ki-
toje konkurso dalyje dalyviai 
sprendė testą, patikrinusį ži-
nias apie įvairių Europos ša-

lių miškus bei juose gyvanan-
čius gyvūnus. Žinių patikrini-
mas pasibaigė praktine veikla 
– moksleivių laukė testas apie 
žvejų ir medžiotojų gyvenimo 
subtilybes bei užduotis vieti-
niame miške atpažinti augan-
čios augalijos rūšis. Suskai-
čiavus balus, paaiškėjo, kad 
tarptautiniame konkurse Če-
kijoje rugsėjo mėnesį Lietuvai 
atstovaus „Žiburio“ gimnazis-
tės. Pirmosios vietos laimėto-
jos taip pat buvo apdovano-
tos idealiai ilgiems žygiams 
tinkama atributika bei penkių 
dienų stovykla „Mūsų žalioji 
vasara“ Dzūkijos nacionali-
niame parke.

„Šis tarptautinis konkursas 
tikrai vertingas. Įgavau daug 
patirties bei sužinojau daug 
naujų dalykų apie ekologiją. 
Nors priklausiau tik palaiky-
mo komandai, diena buvo 
pilna veiklų: turėjau galimybę 
klausytis įdomių pranešimų, 
apsilankiau Ežerų žvejybos 
bei Antano Truskausko me-
džioklės ir gamtos muziejuo-
se, užlipau į 170 m aukščio 
Molėtų apžvalgos bokštą, nuo 
kurio atsiveria Aukštaitijos 
nacionalinio parko kraštovaiz-
dis. Labai džiaugiuosi, kad da-
lyvavau šiame nuostabiame 
renginyje!“, – savo įspūdžiais 
dalijosi į konkursą drauge vy-
kusi gimnazistė Kamilė. 

Nuoširdžiai dėkojame Ne-
muno kilpų regioniniam par-
kui bei Prienų girininkijai už 
suteiktą naudingą informaciją, 
pagalbą ruošiantis konkursui. 
Džiaugiamės, kad rengiami 
konkursai, kurie skatina rūpin-
tis aktualiomis aplinkosaugos 
problemomis, o laimėtojoms 
linkime sėkmės Čekijoje! 

Paulina Mozūraitė 

„Titanai“
Winston S. Churchill. Mano 

jaunystė. 1874–1904.Vertėja 
Rasa Drazdauskienė  – Vilnius: 
Briedis. – 464 p., iliustr.

Leidykla „Briedis“ pristato 
serijos apie iškilias istorines 
asmenybes „Titanai“ naujieną 
– Sero Winstono S. Churchillio 
atsiminimų knygą „Mano jau-
nystė. 1874–1904“. Winstono 
S. Churchillio vardas neabejo-
tinai labiausiai susijęs su Jung-
tinės Karalystės ir jos Sąjungi-
ninkų pergale Antrajame pa-
sauliniame kare. Tačiau tai jau 
brandaus vyro, pasaulinio garso 
politiko, Didžiosios Britanijos 
premjero ir vienos garsiausių 
XX a. asmenybių istorija. 

Bet kažkada W.Churchillis 
nebuvo toks garsus ir įtakingas. 
Ši knyga – tai jo paties ranka 
rašytas pasakojimas apie vai-
kystę, jaunystę, kario, rašytojo 
ir politiko karjeros pradžią. Joje 
autorius dalijasi prisiminimais 
apie savo tėvus, mokslus, da-
lyvavimą kovos veiksmuose 
kolonijinėje Indijoje, Pakistane 
ir Sudane, karo korespondento 
darbą, patekimą į būrų nelaisvę 
ir pabėgimą iš jos. 

Nemažai dėmesio skiriama 
aprašant Britų imperijos kolo-
nijose tarnaujančių karininkų 
gyvenimą, jų buitį, pomėgius 
ir pramogas, požiūrį į vietos 
gyventojus. Kai kurie W. Chur-
chillio vertinimai, mūsų dienų 
skaitytojo akimis, gali pasiro-
dyti pernelyg kategoriški ir net 
nepolitkorektiški. Tačiau nerei-

kėtų tuo stebėtis. Čia aplinkinis 
pasaulis pateikiamas jauno ir 
ambicingo, energingo ir nar-
saus XIX a. pab. – XX a. pr. 
kovoti ir nugalėti auklėto anglų 
džentelmeno akimis. Žmogaus, 
kuriam Imperija, jos interesai ir 
dominavimo pasaulyje klausi-
mai buvo savaime suprantamas 
dalykas. Tuometės autoriaus 
pažiūros visiškai nesiskyrė nuo 
daugelio jo aplinkos žmonių 
požiūrio. 

Ši knyga dėl kvapą gniau-
žiančių įvykių ir netikėtų siu-
žeto posūkių labiau primena 
nutrūktgalvišką nuotykių ro-
maną nei solidaus valstybės 
vyro autobiografiją. Lengvas 
stilius, šmaikšti kalba, neįtikėti-
nai daug įdomių, mažai žinomų 
faktų liudija puikius literatūri-
nius autoriaus gebėjimus. 

„Pamaniau, kad naujosios 
kartos atstovams galėtų būti 
įdomu paskaityti apie jaunystės 
nuotykius, todėl atvirai ir kiek 
įmanydamas paprasčiau pamė-
ginau išdėstyti savo asmeninius 
išgyvenimus“, –knygos pratar-
mėje rašo W. Churchillis.  

Kazlų Rūdos valdžia įpareigojo skelbti apie 
laisvas darbo vietas viešajame sektoriuje
Kazlų Rūdos savivaldybės taryba įpareigojo pavaldžias 
įstaigas ir įmones viešai pranešti apie neužimtas darbo 
vietas. Savivaldybės interneto svetainėje sukurta speciali 
reklamjuostė „Dirbk Kazlų Rūdai“, kur publikuojami 
skelbimai apie laisvas darbo vietas.
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Dalase ant namo užvirtus statybiniam 
kranui žuvo moteris, dar šeši - sužeisti
Dalase, Teksase, sekmadienį per audrą ant gyvenamojo 
namo užvirtus statybiniam kranui žuvo viena moteris, o 
dar šeši žmonės buvo sužeisti. per incidentą žuvo moteris, 
buvusi to namo viduje. Dar dviejų žmonių būklė yra 
kritinė. Manoma, incidentas įvyko dėl stipraus vėjo.

Kinijoje įgriuvus anglių kasyklai žuvo 
devyni žmonės
Šiaurės rytinėje Kinijos Dzilino provincijoje įgriuvus 
anglių kasykloje žuvo devyni žmonės, o dar 10 
asmenų buvo sužeisti. preliminariais duomenimis, 
nelaimė kilo po 2,3 balo žemės drebėjimo.

Milijoninė parama – galimybė 
atnaujinti drenažo infrastruktūrą

Iki liepos pabaigos 
priimamos paraiškos 
pagal Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 
metų programos 
priemonės „Investicijos į 
materialųjį turtą“ veiklą 
,,Parama žemės ūkio 
vandentvarkai“. Šiam 
paraiškų teikimo etapui 
skirta beveik 24 mln. Eur 
paramos lėšų. Priemonė 
finansuojama iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir valstybės 
biudžeto. 

Ir vieni, ir su 
partneriais

Dėl paramos pagal prie-
monės veiklos sritį gali 
kreiptis savivaldybės, me-
lioracijos sistemų naudoto-
jų asociacijos, fizinių ir (ar) 
juridinių asmenų grupės. 
Paramos paraiškas vanden-
tvarkos projektams finan-
suoti pareiškėjai gali teikti 
kartu su partneriais. 

Remiama veikla – lau-
ko drenažo inžinerinės inf-
rastruktūros atnaujinimas, 
lauko drenažo sistemų pri-
taikymas pagal keliamus 
aplinkosaugos reikalavimus 
bei vietinės reikšmės vidaus 
kelių rekonstravimas ir įren-
gimas ir ariamos žemės kal-
kinimas pagal projektą. 

Vienam projektui 
– 300 tūkst. Eur

Šiam paraiškų teikimo 

etapui skirta 23 634 348 Eur 
paramos lėšų. Didžiausia pa-
ramos suma vienam projek-
tui siekia iki 300 tūkst. Eur, 
rekonstruojamiems polde-
riams – iki 600 tūkst. Eur. 

Pareiškėjas per vieną pa-
ramos paraiškų teikimo eta-
pą gali pateikti tik vieną pro-
jektą, o paramą toms pačioms 
drenažo sistemoms rekons-
truoti galima gauti tik vieną 
kartą per visą 2014–2020 m. 
laikotarpį. Išimtis taikoma 
savivaldybėms – jos gali  pa-
teikti iki dviejų projektų. 

Finansuojama iki 80 proc. 
visų tinkamų finansuoti pro-
jekto išlaidų su PVM.

Paraiškos, kurias pareiš-
kėjai pateiks iki liepos pa-
baigos, bus vertinamos atsi-
žvelgiant į 6 projektų atran-
kos kriterijus. Jie nurodyti 
priemonės veiklos srities 
įgyvendinimo taisyklėse. 
Privalomas mažiausias pro-
jektų atrankos balų skaičius 
– 25. Jų nesurinkus, paraiška 
atmetama. 

Pasinaudoję parama 
įvertino: sąlygos geros

Parama vandentvarkos 
projektams finansuoti jau 
pasinaudojo Lazdijų r. ūki-
ninkus vienijanti asociacija 

UžsK. Nr. 027

„Aštriosios Kirsnos meli-
oracija“. Asociacijos pre-
zidentas Nerijus Antanas 
Narauskas sako, kad gauti 
paramą nebuvo sudėtinga. 
„Tačiau svarbu pasirinkti 
tinkamus konsultantus. Taip 
pat svarbu tinkamai paruoš-
ti techninius projektus. Kaip 
žinia, melioracijos projek-
tuotojų nėra gausu ir jų pa-
slaugos gana brangios, to-
dėl tai – pati sudėtingiausia 
dalis. O patį projektą atlikti 
yra pakankamai paprasta, 
sąlygos geros“, – pasakoja 
N. A. Narauskas. 

Už gautą paramą, sieku-
sią 300 tūkst. Eur, asociacija 
sutvarkė didelius apleistus 
plotus, kuriuose dabar ūki-
ninkauja ne tik „Aštriosios 
Kirsnos melioracijos“ na-
riai. „Melioracija šiose že-
mėse buvo labai aktuali, nes 
ten aukštas vandens lygis. 
Beje, mūsų asociacija ne-
turi daug narių, bet plotai, 
kuriuos sutvarkėme, pri-
klauso ir kaimyniniams ūki-
ninkams, ir Savivaldybei. 
Išvalėme daug griovių, pa-
keitėme daug žiočių. Pasi-
žiūrėjome į viską bendruo-
meniškai, o ne tik siekėme 
individualių tikslų“, – sako 
N. A. Narauskas. 

„Mūsų asociacija neturi daug narių, bet plotai, kuriuos sutvarkėme, priklauso ir kaimyniniams ūkininkams, 
ir savivaldybei. Pasižiūrėjome į viską bendruomeniškai, o ne tik siekėme individualių tikslų“, – sako parama 
pasinaudojusios asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ prezidentas N. A. Narauskas.      (Etaplius.lt nuotr.)

prienų „Revuonos“ pagrindinės 
mokyklos mokytojų edukacinė išvyka 

Prienų „Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
gamtos, socialinių ir 
tiksliųjų mokslų mokytojų 
metodinės grupės nariai 
surengė edukacinę išvyką 
„Patirtinio mokymo(si) 
edukacinės erdvės ir jų 
pritaikymas gamtos, 
socialinių ir tiksliųjų 
mokslų pamokose“. 

Pirmiausia nuvykome į Ož-
kabalių kaimą, kur Jono Ba-
sanavičiaus gimtinėje prista-
toma XIX a. pabaigos–XX 
a. pradžios pasiturinčio Su-
valkijos ūkininko vienkie-
mio sodyba su tradiciniais 
gyvenamaisiais ir ūkiniais 
trobesiais. Čia augo tautinio 
sąjūdžio veikėjas, gydytojas, 
visuomenininkas dr. Jonas 
Basanavičius (1851–1927). 
Atstatytoje stuboje eksponuo-
jami to meto baldai, interjero 
detalės, tekstilė. Ekspozicijo-
je yra keletas Jonui Basana-
vičiui priklausiusių asmeni-
nių daiktų. Klojimo šalinėje 
eksponuojami javų kūlimo ir 
vėtymo mechanizmai, žemės 
dirbimo padargai. Kitoje klo-
jimo dalyje įrengta erdvi sce-
na su žiūrovų sale, kur šiltuo-
ju metų laiku vyksta įvairūs 
muziejaus renginiai, mėgėjų 
teatrų bei folkloro festivaliai. 
Ūkiniuose sodybos pastatuo-
se įrengtos dvi parodų salės ir 
erdvi edukacinė klasė.

Jono Basanavičiaus gimti-
nę supa Lietuvos tautinio at-
gimimo ąžuolynas. 1989 m. 
balandžio mėnesį buvo už-
sodintas 30 hektarų plotas. 
Kasmet ąžuolynas didėjo. Da-
bar 40 hektarų plote auga per 
8000 ąžuolų.

Aplankėme ir Kudirkos 
Naumiestį. Vinco Kudirkos 
muziejaus ekspozicijos pir-

mojo aukšto salėje pristato-
ma Kudirkos Naumiesčio 
istorija. 

Ekspoziciją pagyvina XIX 
a. pabaigos tradicinė zanavy-
kų apranga, sukomplektuota 
iš Lietuvos nacionalinio mu-
ziejaus etnografinės aprangos 
rinkinyje saugomų autentiškų 
eksponatų ir jų kopijų.

Antrajame aukšte pateko-
me tarsi į „labirintą“ ir eida-
mi praeities takais susipaži-
nome su knygnešystės ir XIX 
a. antrosios pusės tautinio ju-
dėjimo veikėjų – varpininkų 
– epocha.

Išskirtinis dėmesys eks-
pozicijoje skiriamas Vinco 
Kudirkos asmenybei. Vincas 
Kudirka, „Tautiškos giesmės“ 
autorius, idėjinis „Varpo“ ve-
dlys, visą dešimtmetį iki pat 
mirties rūpinosi laikraščio 
leidyba. Trijuose ekspozicijos 
informaciniuose terminaluo-
se galėjome pavartyti Vinco 
Kudirkos rankraščius, varpi-
ninkų periodinius leidinius 
„Varpą“, „Ūkininką“, „Nau-
jienas“, knygnešių slaptai per 
sieną gabentą spaudą.

Atidavėme pagarbą V. Ku-
dirkai Kudirkos Naumiesčio 
kapinėse. Apžiūrėjome Prano 
Sederevičiaus daugiau kaip 
20 skulptūrų ansamblį. Ce-
mentinės, betoninės su me-

talo konstrukcijomis viduje 
skulptūros eksponuojamos 
privačios sodybos teritorijo-
je. Ansamblis sukurtas 1951–
1979 m. Tai bene vienintelis 
Lietuvoje panašaus pobūdžio 
primityviojo liaudies meno 
pavyzdys.

Skubėjome į Zyplių dvarą. 
XIX a. viduryje įkurtą Zy-
plių dvaro ansamblį sudaro 
11 išlikusių pastatų, apsuptų 
vieno iš didžiausių parkų su 
balzaminių tuopų ir skroblų 
alėjomis.

Lukšių miestelio seniūno 
Vido Cikanos rūpesčiu 2002 
m. pradėti dvaro tvarkymo 
ir atstatymo darbai. 2012 m. 
atidaryti restauruoti dvaro 
rūmai. Buvusioje dvaro ve-
žiminėje įsikūrė Zanavykų 
muziejus. Šiuo metu dvare 
eksponuojama daug meno 
dirbinių: paveikslų, rankdar-
bių, medžio, akmens skulp-
tūrų, keramikos, kalvystės, 
stiklo dirbinių, vyksta kon-
certai, spektakliai, plenerai, 
stovyklos.

Restorane „Kuchmistrai“ 
paragavę „Baumkucheno 
šaltkošės“ –ledų su šakočio 
trupiniais, išskubėjome namo, 
kad patirtus įspūdžius perduo-
tume savo mokiniams. 

Istorijos mokytoja  
Irena Vincekienė  
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Kazachstanas išsirinko naują lyderį, 
beeinant kritikų sulaikymų bangai
Kazachstanas sekmadienį šalies vadovu išsirinko 
atsistatydinusio prezidento Nursultano Nazarbajevo 
nominuotą šalies įpėdinį Kasymą Žomartą Tokajevą, 
o rinkimus pažymėjo šimtų opozicijos protestuotojų 
sulaikymo banga. 

Kauno maratoną laimėjęs R. Kančys 
pagerino 28-erius metus gyvavusį rekordą
Sekmadienį į Laikinosios sostinės širdį susirinkę žiūrovai 
tapo istorinio reginio dalimi – Remigijus Kančys „Citadele 
Kauno maratone“ pasiekė Lietuvos maratonuose 
lietuviams neregėtą laiką, 42,195 km distanciją nubėgęs 
per 2 val. 18 min. 36 sek.

Rusijos teismas skyrė baudą „banginių 
kalėjimą“ įkūrusiai žvejybos įmonei
Rusijos teismas nubaudė vieną žvejybos įmonę už 
tai, kad ši neteisėtai gaudė didžiąsias orkas ir laikė jas 
perpildytuose baseinuose. Jūros žinduoliais pramogų 
parkus aprūpinanti bedrovė orkas laikė daug kritikos 
sulaukusiame aptvare netoli Nachodkos miesto.

Lenkijoje per šešių automobilių ir 
sunkvežimio susidūrimą žuvo 6 žmonės
Lenkijos vakaruose per šešių automobilių ir sunkvežimio 
susidūrimą žuvo šeši žmonės, o dar 11 buvo sužeisti, 
pranešė šalies žiniasklaida. Avarija įvyko sekmadienį po 
pietų autostradoje netoli Ščecino Vokietijos pasienyje.

Stasė
ASIPAVIČIENĖ

Šeštadienį nuo pat ankstaus 
ryto galėjome džiaugtis šilta 
prasidedančia diena. 

Iš vakaro kai kur truputį pa-
lynojo, tad rytas išaušo gaivus, 
į turgų žmonės rinkosi su gera 
nuotaika. Kada oras puikus, gali-
ma ir ilgiau pasivaikščioti, geriau 
prekes apžiūrėti, o gal ką tinkamo 
ir nusipirkti.

Atrodo, kad nieko naujo ant 
turgaus prekystalių neatsirado – 
kol kas tos pačios uogos ir švie-
žios bei nuo praeitų metų liku-
sios daržovės. Nors šiemetinės 
daržovės ir brangesnės, žmonės 
mieliau renkasi šviežias. Žinoma, 
jeigu leidžia galimybės.

Įsibėgėja braškių sezonas – dar 
daugiau augintojų nori parduoti 
savo išaugintas uogas. Už kilo-
gramą lietuviškų braškių parda-
vėjai prašė 3,5–4 eurų, o už grai-
kiškų ar lenkiškų – 2,0-2,5 euro. 
Beje, pereitais metais tokiu metu 
braškės buvo pigesnės. Reikia ti-
kėtis, kad kitą savaitę braškės gal 
dar labiau atpigs ir bus galima 
pasiruošti atsargų žiemai. Par-
davėjai dar siūlė pirkti šilauogių, 
kurių kilogramas kainavo 5,5–6 
eurus, bei trešnių, kainuojančių 
4,8–5,5 euro.

Keletas moterų ir vaikų turėjo 
atsinešę kvapnių miško žemuo-
gių, kurių stiklinaitė kainavo 
1,8–2 eurus. Kadangi miškuose 
labai sausa, tai ir uogytės nedide-
lės, smulkios.

Bitininkai dar daugiau prisuko 
šviežio medaus ir kvietė pirkti dar 
ne žiemai, ne dėl ligos, bet pa-
skanavimui. Dabar galima medų 
valgyti su baltu varškės sūriu ar 
šviežiais agurkais. Kai kas mėgs-
ta paskanauti medaus su juoda 
namine duona ir pienu.

Žinoma, nereikia pamiršti sai-
ko, nes padauginus medaus gali 
kilti problemų. Pusės litro stiklai-
nis medaus kainavo 3,5–4,5euro, 
o 100 g bičių žiedadulkių ar duo-
nelės – 2eurus. 

Nemažai buvo šviežių daržo-
vių: burokėlių su lapais, morkų 

ir svogūnų galvučių. Kilogra-
mas pernykščių bulvių kainavo 
0,4–0,5 euro, o lietuviškų švie-
žių bulvių kilogramą siūlė pirkti 
už 1,5–2,5 euro. Tokių brangių 
bulvių dar neteko regėti. Žinoma, 
jos tik prasideda. Kai kurie pre-
kiautojai daržovėmis sakė, kad 
kasti ir pardavinėti bulves pra-
dės tik po Joninių. Iš Graikijos ar 
Kipro atvežtų bulvių kilogramas 
kainavo 0,8–1,2 euro. Ryšuliuką 
šviežių morkų buvo galima nu-
sipirkti už 1–1,2 euro, burokėlių 
su lapais – už 0,8–1 eurą, šviežią 
kopūstą – už 0,8–1,2 euro. 

Nuo praeito savaitgalio nė kiek 
neatpigo agurkai, nors šiltomis 
dienomis jų kiekviename šiltna-
myje turėtų būti užtektinai. Už ki-
logramą trumpavaisių lietuviškų 
agurkų reikėjo mokėti 1–1,5 eu-
ro. Kilogramas paraugintų švie-
žių agurkų kainavo 2 eurus.

Kilogramas pernykščių svo-
gūnų galvučių kainavo 1 eurą, 
burokėlių – 0,4–0,5 euro, morkų 
– 0,6–0,7 euro.  

Kaip ir kiekvieną šeštadienį, 
netrūko  prekiautojų pienu ir jo 
produktais. Litras pieno kainavo 
0,5 euro, grietinės – 3,4–3,6 euro, 
pusė kilogramo sviesto – 3,8–4 
eurus, varškės – 0,8–1,2 euro, o 
sūrius pardavė po 1,5–3,5 euro, 
priklausomai nuo dydžio ir nuo 
sudėties (pagamintas iš varškės 
ar saldaus pieno). Už nedidukus 
ožkos pieno sūrius gamintojai 
prašė 2–3 eurų, o už keptus ar 
šiek tiek parūkytus, su priesko-
niais – 2,5–3,5 euro.

Dešimtį kaimiškų vištų kiau-
šinių buvo galima nusipirkti už 
1,2–1,5 euro, paukštyno vištų 
– už 1,2–1,3 euro. Dešimtis an-
tinių kiaušinių kainavo 2 eurus, 
o kalakučių – 2,5 euro.

Kai orai karšti, sumažėjo švie-
žių žuvų pasiūla. Ledais apkrau-
tas gulėjo tik karšis, kurio kilo-
gramas kainavo 1,99 euro. Beje, 
ir žmonės žuvų perka mažiau, 
nebent silkės.

Nepasikeitė rūkytos mėsos 
kainos. Kilogramas rūkytų nesto-
rų lašinukų su raumeniu kainavo 
5,3–6,5 euro, su kumpiu – 6,5–
7,6 euro, dešros – 5,5–6,7 euro, 
dešrelių – 4–4,5 euro.  

Paviljone ir kioskuose buvo 
galima įsigyti šviežios mėsos. 
Daugiausia buvo kiaulienos, ne-
mažai vištienos ir kalakutienos. 

Kilogramas šoninės kainavo 

prienų 
turguje

PAPRASTO SKELBImO KAINA VIENAm KARTuI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,7� EuR, VERSLO KLIENTAmS - �,�0 EuR.

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 pro-
blemas, 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, orga-
nizuoti 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 pa-
reigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Reikalavimai: turėti universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedago-
gikos (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 pažymė-
jimas 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 ati-
tinkančius dokumentus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

BĮ Nemajūnų dienos centrui, Topolių g. 1, Geležūnų k., LT-59452 Birš-
tono 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 bu-
dintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, 
konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą), teikti psichosocialinę, konsultacinę, teisinę 
ir kitą pagalbą budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams gimi-
naičiams ir jų prižiūrimiems, globojamiems vaikams, vertinti budinčio globotojo, 
socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę, bendradarbiauti 
su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriu-
mi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinė-
mis organizacijomis, bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais, dirbančiais su 
šeimomis, atvejo vadybininkais, pagal poreikį bendradarbiauti su vaiko (jei tai ne-
prieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su bio-
loginiais 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 so-
cialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą, parinkti ir taikyti socialinio darbo meto-
dus, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kurti tarpusavio santykius, 
gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, būti komunika-
biliu, tolerantišku, lanksčiu, turėti B kateg. vairuotojo pažymėjimą ir praktinę vai-
ravimo 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 atitin-
kančius dokumentus, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3,98–4 eurus, kumpio – 3,8–4,35 
euro, sprandinės ar karbonado 
– 4,95–5,5 euro, maltos mėsos – 
3,5–4 eurus. Kilogramą viščiuko 
(broilerio) buvo galima nusipirk-
ti už 2,5 euro, o namie užauginto 
viščiuko – už 4–4,6 euro. Kilo-
gramas kalakuto kumpio kaina-
vo 4,2 euro, triušienos – 5,2 euro. 
Jautienos buvo labai nedaug, tik 
pas vieną pardavėją, tad kilogra-
mas kainavo 12,5 euro.

Nors jau šiek tiek sumažėjo, 
bet dar gana intensyviai vyksta 
prekyba gyvūnijos turgavietė-
je. Naminių paukščių jauniklių 
kainos nesikeičia: 3–5 dienų ir 
2–3 savaites paauginti viščiukai 
kainavo 1–2,2 euro, ančiukai 
– 1,8–5 eurus, žąsiukai – 3,5–7 
eurus, kalakučiukai – 6–8 eu-
rus. Jaunikliais bus prekiaujama 
ir liepos mėnesį, nes tie, kas bus 
užauginę vienus, pirks dar ir kitą 
partiją jauniklių. Už jaunas 5,5–
6 mėnesių vištaites prašė 5,5–6 
eurų, už dedančias – 6,5–7 eurų. 
Gaidžių taip pat buvo įvairaus 
dydžio ir veislės, tad ir kainos 
svyravo nuo 5 iki 25 eurų. Buvo 
ir putpelių, už kurias prašė 4 eurų, 
balandžių siūlė pirkti už 10–15 
eurų, o mažus katinėlius visai už 
dyką atidavė, dovanojo...

Šį kartą buvo daug triušių ir 
triušiukų. Maži triušeliai kaina-
vo 5–8 eurus, o suaugę patelės ir 
patinai – 15–25 eurus. 

Ūkininkai grūdus pardavė taip 
pat įprastomis kainomis – už cen-
tnerį kviečių, miežių ar kvietru-
gių prašė 10–13 eurų. 50 kg mai-
šą pašarinių miltų buvo galima 
nusipirkti už 11 eurų. Centnerį 
kukurūzų pardavė už 15 eurų, o 
grikių ar grikių mišinio su kvie-
čiais – už 8 eurus.

Populiari šiuo metu prekė yra 
pašarai paukščiams. Visai ma-
žiems paukščiukams 20 kilo-
gramų maišelis pašarų kainavo 
10 eurų, o didesniems – 9–9,5 
euro.

Nemažai buvo ir įvairių gėlių 
vazonuose, ir skintų, taip pat de-
koratyvinių augalų bei medelių. 
Tačiau žmonės, kai vyrauja karš-
čiai, medelių beveik neperka.

Daug buvo prekiautojų dėvė-
tais ir naujais rūbais bei įvairiais 
sendaikčiais. Pirkėjai apžiūrinė-
jo, domėjosi ir pirko vasarinius 
drabužius, palaidinukes, šortus, 
lengvus sijonus, maudymosi kos-
tiumėlius ar galvos apdangalus. 

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

2019-06-06 apie 8 val. prienų r., 
Balbieriškio s., Kunigiškių k., iš 
gyvenamojo kambario pavogtas 
mobiliojo ryšio telefonas „HU-
AWEI Mate 20 lite“ ir telefono 
kroviklis „HUAWEI“. Nuostolis 
– 331 euras.

2019-06-06 apie 13.06 val. gautas 
pranešimas, kad Stakliškių sen., 
pazelvės miške 3-iame kvartale 
dega miškas. Išdegė apie 1 ha 
miško paklotės, žolės, krūmų.

2019-06-07 apie 23.40 val. į vyro 
(g. 1951 m.) namus prienuose at-
ėjo pažįstamas vyras ir bandė pro 
langą patekti į vidų. Šeimininkas 
neleido ir bandė uždaryti langą, 
pro kurį veržėsi atėjęs vyras. 
Šis, stumdamas langą, sužalojo 
pareiškėją.

2019-06-07 gautas pranešimas, 
kad 2019-06-03, apie 21.00 val., 
Birštone esančiame parkelyje 
kitų asmenų akivaizdoje vyrą (g. 
1968 m., gyv. Birštone) sumušė iš 
matymo pažįstamas.

2019-06-07 apie 14.27 val. pra-
nešta, kad Balbieriškio sen., 
paprūdžių k. rūksta dūmai iš 
medžio. Medis užgesintas.

Informuojame, kad 
2019 m. birželio 26 d. 9.30 
val. Alksniakiemio k., Prie-
nų sen., Prienų r. sav. bus 
atliekami sklypo (kad. Nr. 
6955/7:195), priklausančio 
Aleksui Bagdanavičiui ir 
Liudmilai Bagdanavičie-
nei, kadastriniai matavimai 
ir ženklinamos ribos. Kvie-
čiame gretimo sklypo (kad. 
Nr. 6955/7:51) bendrasa-
vininką Justiną Šiugždi-
nį susisiekti su matavimus 
atliekančia A. Zablacko IĮ, 
tel. 8 698 05267, adresas: 
S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, 
Alytus, el. paštas arunasza-
bl@gmail.com
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PARyšKINTO SKELBImO KAINA VIENAm KARTuI  
PRIVATIEmS ASmENImS - 1,90 EuR, VERSLO KLIENTAmS - �,70 EuR.SKELBImAI

šiltnamių g. 8, �9118 Prienai
mob. tel.: (8 ��8)77�87, (8 ��0) ��7��.

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

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

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

Kokybiškai taisau  
automatines 

SKALBIMO 
MAŠINAS  

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

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

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

 

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

Suteikia garantiją. 

Remontuoju ir prijungiu skal
bykles, elektrines virykles, or
kaites, džiovykles. Atvykstu į 
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 
647 55929.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, at-
sijas ir kitus birius krovinius. Tel. 
8 690 66155.

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

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

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

Pigiai lapuočių ir kietmedžio 
malkas (skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais). Prienuose atvežimas 
nemokamas. Tel. 8 682 31133.

Medieną: sparus ir lentas (ilgis 
7 m). Tel.: (8 319) 46558, 8 605 
64451.

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
Paskolos!!! Turimų pa
skolų ir skolų refinansa
vimas. 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. Konsultuo-
jame pensijų kaupimo II - III 
pakopoje klausimais. Tarpininkas 
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 
621263). Tel. 8 601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI 
MATAVIMAI 

♦ statinių kadastriniai matavi
mai – inventorizacija,

♦ geodeziniai ir topografiniai 
matavimai,

♦ pastato ašių nužymėjimas,
♦ žemės sklypų formavimo ir 

pertvarkymo projektai.
UAB „GEONETAS“  

 Adresas: Vytauto g. 11A,  
Prienai (priešais Autobu

sų stotį, laiptais į rūsį).
Tel.: 8 683 98043, 8 614 

38124. 

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

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

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

Žirnius, kviečius ir miežius. Pa-
geidaujant atveža. Tel. 8 609 
68381.

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

Kalcio amonio salietrą didmai-
šiais po 500 kg. Pristato į vietą. 
Taip pat parduoda kiaules. Tel. 8 
689 62945.

Tvarkingas naudotas žoliapjoves 
ir sodo traktoriukus. Kaina nuo 70 
Eur. Tel. 8 611 08508.

Pigiai: lenkišką grėblį-vartytuvą, 
svarstykles, elektros variklį, 1 
tonos talpas (vandeniui ar grū-
dams), separatorių, sviestamušę. 
Tel.: 8 605 56738, 8 673 20198.

„MTZ-82“  traktorių, „SZ 3,6“ dvi 
rusiškas diskines sėjamas, ketur-
tonę traukinę priekabą, „2PTS-6“ 
priekabos dokumentus, „Claas 
Mercur“ javų kombainą dalimis. 
Tel. 8 607 52203.

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

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

Tel.: 8 656 39189, 8 616 14424.

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

Tel. 8 612 02125.

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

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

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

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

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

Įvairios prekės

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

Nekilnojamas turtas

parduoda

Sodybas, sodus
Sodo sklypą (yra gyvenamasis 
namas, 12 a žemės, su vaisme-
džiais) Šilėnų k., Birštono sav. Tel. 
8 652 08363.

Žemės sklypus
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.

perka
Garažą Prienų mieste. Tel. 8 670 
02470.

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

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

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

Tel. 8 682 61641.

Išsinuomoja
Šeima išsinuomotų 2 k. butą, 
pusę namo arba namelį Prienuo-
se. Tel. 8 676 38636. 

Automobiliai, dalys

perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

mokame nuo 50 
Eur iki 5000 Eur.  
Tel. 8 627 32407.

Žemės ūkis

parduoda
Romanovo veislės avį su 3 mėn. 
avyte. Tel. 8 655 35350.

Kviečius. Gali atvežti. Tel. 8 680 
36043.

Kviečius ir avižas. Tel. 8 650 
41295.

Kviečius, belukštes avižas, žirnius. 
Šieno rinktuvą, grėblį 5 ratų ir 
„SZT“ rusišką sėjamąją. Tel. 8 
650 48440. 

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

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

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Tvarkinga moteris be žalingų įpro-
čių gali prižiūrėti sodybą ir kartu 
gyventi Prienuose arba rajone. 
Tel. 8 628 09876.

Darbo skelbimai

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

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

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

UAB „Saulės langai“ ieško par-
davimų vadybininko ir langų 
surinkimo meistro. Privalumas 
– šių darbų patirtis. Tel. 8 603 
26773. 

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

Sezoniniam darbui reika-
lingi darbuotojai braškėms 
ir šilauogėms skinti. Tel. 8 
605 79693.

Siūlome darbą braškių sky-
nėjams. Atlyginimas nuo 
700 iki 1300 Eur. Darbo lai-
kas nuo 6.00 iki 15.00 val. 
Vežiojame. Galima pradėti 
dirbti iš karto. Registracija 
tel. 8 616 54432.

UAB „Fasida“ ieško įvairaus 
profilio STATYBOS  darbuotojų. 
Siūlome visas socialines garan
tijas ir laiku mokamą atlygį. Tel. 
8 672 16958.

Įmonei reikalingi pagalbiniai dar-
bininkai be žalingų įpročių. Tel. 8 
698 46063. 

Metalo apdirbimo įmonei reika
lingas suvirintojas pusautoma
čiu. Gali būti be patirties, apmo
kome. Darbo vieta: Ilgakiemio k., 
Kauno r. Tel. (8 37) 536110.

Restoranų grupė Kauno 
mieste ieško virtuvės šefo. 
Kauno mieste nemokamai 

suteikiame apgyvendinimą. 
Motyvuojantis atlyginimas, 

karjeros galimybės.  
Tel.: 8 611 29129,  

el. p. Gamyba@bajorukiemas.lt

Restoranų grupė Kauno 
mieste ieško virėjų ir vyr. vi
rėjų. Darbas patogiose pa
mainose, derinamose dar

buotojų patogumui, galimos 
pamainos savaitėmis. Kauno 
mieste nemokamai suteikia
me apgyvendinimą. Moty

vuojantis atlyginimas, karje
ros galimybės. Turinčius ma
žai patirties apmokome pa
pildomai. Tel.: 8 611 29129, 

el. p. Gamyba@bajorukiemas.lt

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

Užjaučia

Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą nuošir-

džiai užjaučiame žmoną 
Zitą, sūnus, vaikaičius 
ir kitus artimuosius dėl 

mylimo vyro, tėtės, sene-
lio bei Prienų medžioto-
jų būrelio aktyvaus me-
džiotojo Vytauto Juozo  
Martusevičiaus mirties.

Būrelio medžiotojai

 

SANDĖLIO DARBININKUI 
Mauručiuose (Prienų r.)

Gyvenimo aprašymus siųsti: 
personalas@agrokoncernas.lt

Telefonas pasiteirauti: 
(8-611) 17527

Siūlo sezoninį ir 
nuolatinį  darbą 
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06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai. 09:20 senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6 11:10 Komisaras reksas 13 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klauski-
te daktaro 13:58 loterijos „Keno 
loto“ ir „Jėga“.” 14:00 žinios. spor-
tas. Orai. 14:15 laba diena, lietu-
va 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 Gi-
mę tą pačią dieną 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 Kostiumuotieji 1 23:45 
Klausimėlis 00:00 lrt radijo ži-
nios 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 ži-
nios  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 Dže-
rio šou (23) 08:00 Volkeris, teksa-
so 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 sva-
joklė (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 Užpuoli-
kai 03:20 alchemija. Švietimo am-
žius 03:50 retrOspeKtYVa 

TV3
  05:20 Virtuvė 6/13s. 06:10 televi-
trina 3 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 1/152s.  06:55 simpsonai 
19/1902,1903s.   07:55 atsargiai! 
Merginos 1/13,14s.  08:55 Meilės 
sūkuryje 3095 10:00 Meilės spar-
nai 1/17,18s. 12:00 tarp mūsų, 
mergaičių 1/119s. 13:00 paža-
dėtoji 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 atsar-
giai! Merginos 1/15,16s. 20:30 pra-
keikti 7/69s. 21:00 tV3 vakaro ži-
nios 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 tėvy-
nė 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 pra-
garo virtuvė (7) 08:20 sudužusių 
žibintų gatvės (12) 09:20 Nemiga 
(6) 10:20 Kobra 11 (8) 11:20 eks-
trasensų mūšis (11) 13:50 pragaro 
virtuvė (8) 14:50 sudužusių žibin-
tų 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 ty-
rimų 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. specia-
liųjų tyrimų skyrius (21)  

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 
lrytas tiesiogiai 08:00 repor-
teris 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 „pa-
miršk mane“ (1/9; 1/10) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „Namas su le-
lijomis“ (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 „Miš-
kinis“ (4/9) 00:35 lrytas tiesiogiai 
01:35 „Gluchariovas“ (2/9) 02:35 
„Bruto ir Neto“ (1/9) 03:00 Ne spau-
dai 03:40 „Šeimininkė“ (1/6) 04:30 
„Gyvybės langelis“ (1/6) 05:20 „Na-
mas su lelijomis“ (1)

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Išliki-
mas 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 Mak-
gaiveris 3/15s.  12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 9/916,917s.   13:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/59,60s.   
14:30 televitrina 13 15:00 skor-
pionas 1/101s. 16:00 CsI krimi-
nalistai 803 17:00 Makgaiveris 
3/16s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
9/918,919s. 18:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 1/61,62s. 20:00 Mo-
terų 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 
Daktaras Hausas 8/811s. 01:15 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 8/21,22,23,24s.  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. XX tarptautinis džiazo festivalis 
„Birštonas 2018“ 07:00 pasižvalgy-
kime po 07:30 alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 07:40 Šikšnosparnis 
patas 07:55 lesė 1 08:20 Į svei-
katą! 08:50 Kačių aBC 3 09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba 12:15 Lie-
tuvos tūkstantmečio vaikai 13:10 
stambiu planu 14:00 Kalbantys 
tekstai 14:30 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Freemanu 
3 15:15 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. apaštalų pe-
tro ir povilo arkikatedra bazilika.  
15:25 ..formatas. poetas Marius 
Burokas 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 sporto 
galia 18:50 europos vyrų rankinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
lietuva – prancūzija. tiesioginė 
transliacija iš Klaipėdos. 20:30 
panorama  21:00 Dienos tema  
21:20 sportas. Orai  21:30 Kultū-
ros diena. 21:55 Baleto aristokra-
tas 22:50 Honkongo trilogija 00:15 
DW naujienos rusų kalba 00:30 
Dabar pasaulyje 01:00 Kaunas 
Jazz 2019 01:45 elito kinas. Šlo-
vė 03:25 stambiu planu  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai. 09:20 Misija 
sibiras’17: iš mokyklos suolo į 
ekspedicijos traukinį 10:00 Minė-
jimas, skirtas Gedulo ir vilties bei 
Okupacijos ir genocido dienoms 
atminti. tiesioginė transliacija iš 
lr seimo  12:00 Gedulo ir vilties 
diena. Valstybės vėliavos pakė-
limo ceremonija Nepriklausomy-
bės aikštėje, Vilniuje. tiesioginė 
transliacija  12:30 Okupacijos, 
genocido ir sovietmečio represi-
jų 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 ži-
nios. sportas. Orai. 14:15 laba 
diena, lietuva 16:40 premjera. 
ponių rojus 17:30 žinios. spor-
tas. Orai  18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 premjera. Neuž-
miršti 19:30 Misija sibiras’18. su-
rasti savus 20:25 loterijos „Keno 
loto“ ir „Jėga“.” 20:30 panorama 
20:52 sportas. Orai.  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(874,875,876) 07:35 tomo ir 
Džerio šou (24) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (56,57) 10:00 
Mirtis rojuje (7) 11:15 Namai, kur 
širdis (96) 12:00 Neklausk meilės 
vardo (19,20) 13:00 Mano likimas 
(82) 14:00 Našlaitės (10) 15:00 
svajoklė (10) 16:00 labas vaka-
ras, lietuva 17:30 Yra, kaip yra 
18:30 žinios 19:20 sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 penktadienis 
21:00 saVaItĖs HItas Keršto 
valanda 22:40 Gilus sukrėtimas 
01:05 anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant 02:50 Krau-
jo kerštas

TV3
05:20 Virtuvė 6/14s. 06:10 televi-
trina 3 06:25 Kempiniukas plačia-
kelnis 1/153s.  06:55 simpsonai 
19/1904,1905s.   07:55 atsargiai! 
Merginos 1/15,16s.   08:55 aš 
matau tave 1/2s. 10:00 Meilės 
sparnai 1/19,20s. 12:00 tarp mū-
sų, mergaičių 1/120s. 13:00 paža-
dėtoji 6/449,450,451,452s. 15:00 
simpsonai 19/1906,1907s. 16:00 
tV3 žinios 118 16:25 tV3 orai 118 
16:30 tV pagalba 11/24s. 18:30 
tV3 žinios 165 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 165 19:30 
Džiunglių knyga 21:10 sugyven-
ti su Džounsais 23:15 Motinos 
nuojauta 01:05 Brangus krovinys  
02:45 siuntinys  04:20 Moderni 
šeima 7/4s. 04:50 Moderni šeima 
7/5s. 05:10 Juokingiausi amerikos 
namų vaizdeliai 26/38,39s.   

06:25 Mentalistas (68) 07:20 pra-
garo virtuvė (8) 08:20 sudužusių 
žibintų gatvės (13) 09:20 Nemiga 
(7) 10:20 Kobra 11 (9) 11:20 eks-
trasensų mūšis (12) 13:50 pragaro 
virtuvė (9) 14:50 sudužusių žibin-
tų gatvės (14) 15:55 Nemiga (8) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(10) 18:30 Mentalistas (69) 19:30 
amerikietiškos imtynės (22) 20:30 
amerikietiškos imtynės (22) 21:30 
snaiperis 23:25 Kova iki mirties 
01:25 F. t. Budrioji akis (24)  

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Čempionai 07:00 

lrytas tiesiogiai 08:00 reporteris 
08:50 sportas 08:58 Orai 09:00 
„Gluchariovas“ (2/8) 10:00 Ne 
spaudai 11:05 „raudonoji karalie-
nė“ (10) 12:10 „Bruto ir Neto“ (1/8) 
12:40 „pamiršk mane“ (1/11; 1/12) 
13:40 tV parduotuvė 13:55 „Na-
mas su lelijomis“ (4) 15:00 lrytas 
tiesiogiai 16:00 reporteris 16:23 
sportas 16:30 Kitoks pokalbis 
su D 16:58 Orai 17:00 „Glucha-
riovas“ (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 pokal-
bis su D 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir 
Neto“ (1/10) 21:30 „Nusikaltimas ir 
bausmė. Kruvinoji „svainijos“ pa-
slaptis 2“ 22:30 reporteris 23:20 
sportas 23:28 Orai 23:30 „Miš-
kinis“ (4/10) 00:35 lrytas tiesio-
giai 01:35 „Gluchariovas“ (2/10) 
02:35 „Bruto ir Neto“ (1/10) 03:00 
„Nusikaltimas ir bausmė. Kruvi-
noji „svainijos“ paslaptis 1“ 03:40 
„Šeimininkė“ (1/7) 04:30 „Gyvybės 
langelis“ (1/7) 05:20 „Namas su 
lelijomis“ (2)

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Beveik 
neįmanoma misija 2/3s.  07:30 
skorpionas 1/101s.  08:30 pra-
keikti 7/69s.  09:00 simpsonai 
13/11s.  09:30 CsI kriminalistai 
803  10:30 simpsonai 13/12,13s. 
11:30 Makgaiveris 3/16s.  12:30 
Vedęs ir turi vaikų 9/918,919s.   
13:30 Univeras. Naujas bendri-
kas 1/61,62s.  14:30 televitrina 
13 15:00 skorpionas 1/102s. 
16:00 CsI kriminalistai 804 17:00 
Makgaiveris 3/17s. 17:55 Vedęs ir 
turi vaikų 9/920,921s. 18:55 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/63,64s. 
20:00 Farai 12/10s. 21:00 žinios 
165 21:50 sportas 1 21:58 Orai 
165 22:00 Dievo šarvai 2. Opera-
cija Kondoras 00:15 Universalus 
karys. Kita karta  02:00 Karštos 
galvos! 2   

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 
06:50 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. apaštalų pe-
tro 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 ru-
sų kalba. 12:15 ekspedicija „Nuo 
Baltijos iki Bengalijos“ 13:10 Daik-
tų istorijos 14:00 pašauktieji 14:30 
Šveicarija – Hitlerio seifas 15:25 
..formatas. poetas Donaldas Ka-
jokas 15:40 premjera. alvinas ir 
patrakėliai burundukai 3 15:50 
Šikšnosparnis patas 16:05 lesė 
1 16:30 Vienuolynų kelias lietu-
voje 17:00 Dokumentinė apybrai-
ža „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 Kon-
certas. Broliai. Grupė „skylė“.” 
00:05 DW naujienos rusų kalba 
00:20 Dabar pasaulyje 00:50 
Kaunas Jazz 2019 01:40 Neuž-
miršti 02:35 Baleto aristokratas 
03:30 atspindžiai 04:00 Muzikinė 
pramoginė programa „Du balsai 
– viena širdis“

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:00 ekspedicija “Nuo Bal-
tijos iki Bengalijos” 07:00 slimų 
šeimynėlė 08:30 Karinės paslap-
tys 09:00 labas rytas, lietuva  
09:30 žinios. Orai 12:00 lauki-
nės gamtos sekliai 12:55 euro-
pos tyrai  13:50 Džesika Flečer 
18,19 s. 15:25 Klausimėlis 15:43 
loterijos “Keno loto” ir “Jėga”  
15:45 žinios. Orai 16:00 svei-
kinimų koncertas 17:30 žinios. 
sportas. Orai  18:00 euromaxx  
18:30 Vakaras su edita 19:30 
stilius  20:25 loterijos “Keno 
loto” ir “Jėga”  20:30 panorama 
20:52 sportas. Orai  21:00 Šven-
tinis koncertas “su gimtadieniu, 
Birute”1 23:10 su meile, rouzė  
01:15 Gyvenimas  02:05 Gimę 
tą pačią dieną 03:00 lrt radijo 
žinios 03:05 tV žaidimas “Kas 
ir kodėl?” 03:30 Šventadienio 
mintys 04:00 lrt radijo žinios 
04:05 Nacionalinė paieškų tar-
nyba 05:00 lrt radijo žinios 
05:10 ponių rojus 

 
06:05 tomo ir Džerio šou (23) 
06:30 Įspūdingasis žmogus-
voras (11) 07:00 “Nickelodeon” 
valanda. sveiki atvykę į “Vei-
ną” (14) 07:35 Kung Fu panda 
(18) 08:00 KINO pUsrYČIaI 
pramuštgalviai paryžiuje 09:25 
Viščiukų maištas 11:10 Šau-
nioji beždžionė 13:05 Griaus-
mingieji Čarlio angelai 15:10 
žydroji pakrantė. pabudimas 
17:00 Gyvūnų pasaulis 17:30 
Bus visko 18:30 žinios 19:20 
sportas 19:27 Orai 19:30 sU-
perKINas smokingas 21:25 
Kvailių auksas 23:50 žinių ve-
dėjas 2. legenda tęsiasi 02:00 
Gilus sukrėtimas 

TV3
06:15 televitrina 3 06:30 Ilgo 
plauko istorija 1/14s.  07:00 
Keršytojų komanda 1/34s. 07:30 
aladinas 1/172s. 08:00 Ilgo plau-
ko istorija 1/15s. 08:30 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/154s. 
09:00 Virtuvės istorijos 9/24s. 
09:30 skaniai ir paprastai 2/7s. 
10:00 svajonių ūkis 5/41s. 10:30 
Bibliotekininkai 4/1s. 11:30 Dino-
zauras 13:05 pašėlęs raselas 
14:55 Valgyk, žaisk, mylėk 16:45 
ekstrasensų mūšis 19/10s. 
18:30 tV3 žinios 166 19:17 
tV3 sportas 1 19:22 tV3 orai 
166 19:25 eurojackpot 24 19:30 
princesės dienoraštis 21:50 Bė-
gantis labirintu 2 00:25 legenda. 
Drakono imperatoriaus kapas 
02:05 12 galimybių 2. perkrau-
ta  03:40 pagrobti vaikai  05:15 
Juokingiausi amerikos namų 
vaizdeliai 26/40,41s. 

06:05 Nutrūkę nuo grandinės 
(7,8,9) 07:30 Džiunglių prince-
sė Šina (13) 08:29 „top shop“ 
televitrina 08:45 sveikatos aBC 
televitrina 09:00 lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas 10:00 
Vaikai šėlsta (16) 10:30 žemė iš 
paukščio skrydžio (5) 11:40 Iš vi-
sų jėgų (8) 12:10 Būk ekstrema-
las (34) 12:40 pragaro viešbutis 
(5) 13:40 policijos akademija (3) 
14:40 ekstrasensų mūšis (12) 
16:55 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (3) 17:50 Kas 
žudikas? (6) 18:55 Nusikaltimų 

miestas (12) 19:30 lietuvos bal-
sas. Vaikai 21:30 MaNO HerO-
JUs Nusikaltėlių šalis 23:40 AŠ-
trUs KINas skrodimas 01:20 
F. t. Budrioji akis (23,24)  

07:03 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „partizanų ke-
liais“ (2/5) 07:50 „tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Gražina 
pigagaitė“ 08:30 „tV europa 
pristato. Vyrų šešėlyje. Joana 
Bilevičiūtė-Narutavičienė“ 09:00 
„Neprijaukinti. turkija“ 09:30 
Vantos lapas 10:00 skonio rei-
kalas 10:30 Kitoks pokalbis su 
D 11:00 „Inspektorius luisas. 
Viduržiemis“ (4/1) 13:00 „loch 
Neso byla“ (3) 14:00 „tu esi 
mano“ (5; 6) 16:00 žinios 16:18 
Orai 17:00 „Nuostabūs pojūčiai“ 
17:20 Čempionai 18:00 žinios 
18:28 Orai 18:30 „pamiršk ma-
ne“ (1/7; 1/8; 1/9) 20:00 žinios 
20:28 Orai 20:30 „Šviesoforas“ 
(1/5; 1/6) 21:30 „Nusikaltimas ir 
bausmė. Mirties nuosprendis“ 
22:30 žinios 22:58 Orai 23:00 
„Konsultantas“ (5; 6) 01:05 
„Moterų daktaras“ (3/25; 3/26) 
02:50 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Kruvinoji „svainijos“ paslaptis 
1“ 03:30 „Šeimininkė“ (1/19; 
1/20) 05:10 „pamiršk mane“ 
(1/1; 1/2; 1/3) 

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Ledo 
kelias 10/8s.  07:30 pragaro ke-
lias 4/5s.  08:30 sandėlių karai 
4/2s.  09:00 Nuo amato iki verslo 
5/4s. 09:30 statybų gidas 5/41s. 
10:00 Įspūdingiausios atostogų 
vietos 1/2s. 10:30 autopilotas 
2/24s. 11:00 žygis per Himala-
jus 1/3s. 12:00 Beveik neįmano-
ma misija 2/4s. 13:00 žygis per 
Himalajus 1/4s. 14:00 Išlikimas 
28/2815s. 16:00 Iš peties 7/5s. 
17:00 sandėlių karai 4/3,4s. 
18:00 Blogas policininkas 1/2s. 
19:00 pragaro kelias 4/6s. 20:00 
transporteris 2/212s. 21:00 ži-
nios 166 21:50 sportas 1 21:58 
Orai 166 22:00 Karalius artūras 
00:30 Dievo šarvai 2. Operaci-
ja Kondoras  02:25 Burtininko 
mokinys 

 
06:00 lietuvos respublikos 
himnas 06:05 Duokim garo! 
07:30 Misija: Vilnija 08:00 Gim-
toji žemė 08:30 arts21 09:00 
aš – laidos vedėjas 10:00 Į 
sveikatą! 10:30 Už kadro 11:00 
pradėk nuo savęs 11:30 Moks-
lo sriuba 12:00 Juozas tumas-
Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. 
13:30 poezija. lrt aukso fon-
das 13:40 Muzikos talentų ly-
ga 2019. 3 d. 15:15 Auto Moto 
15:30 Kultūrų kryžkelė. rusų 
gatvė 16:00 ...formatas. poetas 
rimvydas stankevičius 16:15 
Klauskite daktaro 17:05 stilius 
18:00 Misija – pasaulio lietuva 
18:50 FIFa U-20 pasaulio vaiki-
nų futbolo čempionatas. Finalas. 
tiesioginė transliacija iš lodzės. 
21:00 Kino žvaigždžių alėja. Iš 
rusijos su meile 22:55 Koncer-
tas „Operetės šventė“. stasio 
Domarko jubiliejui.” 00:30 Da-
bar pasaulyje 01:00 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“ 
01:25 Neužmiršti 02:20 euro-
pos kinas. slogus ruduo  03:50 
arts21 04:15 Klauskite daktaro 
05:05 stilius  

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 žinios. Orai. 09:20 senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 6 11:10 Komisaras reksas 13 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.” 
14:00 žinios. sportas. Orai. 14:15 
laba diena, lietuva 16:40 premje-
ra. ponių rojus 17:30 žinios. spor-
tas. Orai  18:00 tV žaidimas „Kas 
ir kodėl?“ 18:30 Klauskite daktaro 
19:30 Gyvenimas 20:25 loteri-
jos „Keno loto“ ir „Jėga“.” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 sportas. Orai. 21:29 Lote-
rija „Jėga“.” 21:30 aš – laidos ve-
dėjas 22:30 Dviračio žinios 23:00 
Kostiumuotieji 1 23:45 Klausimė-
lis 00:00 lrt radijo žinios 00:05 
tvin pyksas 3  01:00 lrt radijo 
žinios 01:05 stilius  02:00 lrt ra-
dijo žinios 02:05 Klauskite daktaro 
03:00 lrt radijo žinios 03:05 TV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“  03:30 Dvi-
račio 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 Dže-
rio šou (22) 08:00 Volkeris, teksa-
so 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 ala-
dinas 1/171s.  06:55 simpso-
nai 18/22s.  07:25 simpsonai 
19/1901s.  07:55 atsargiai! Mer-
ginos 1/11,12s.   08:55 Meilės 
sūkuryje 3094 10:00 Meilės spar-
nai 1/15,16s.. 12:00 tarp mūsų, 
mergaičių 1/118s. 13:00 paža-
dėtoji 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 spor-
tas 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 spor-
tas 1 21:57 tV3 orai 93 22:00 pa-
grobti 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 pra-
garo virtuvė (6) 08:20 sudužusių 
žibintų gatvės (11) 09:20 Nemiga 
(5) 10:20 Kobra 11 (7) 11:20 eks-
trasensų mūšis (10) 13:50 pragaro 
virtuvė (7) 14:50 sudužusių žibin-
tų 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 ty-
rimų skyrius (20) 20:30 Varom! (3) 
21:00 Kylanti audra 23:00 prezi-
dento patikėtinis 00:55 F. t. Budrioji 

akis (22) 01:45 Įstatymas ir tvarka. 
specialiųjų tyrimų skyrius (20)  

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Grilio skanėstai 
07:00 lrytas tiesiogiai 08:00 re-
porteris 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 „pa-
miršk mane“ (1/7; 1/8) 13:40 TV 
parduotuvė 13:55 „Namas su le-
lijomis“ (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 reporte-
ris 23:20 sportas 23:28 Orai 23:30 
„Miškinis“ (4/8) 00:35 lrytas tie-
siogiai 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 ka-
ralienė“ (12)  

TV6
06:15 televitrina 3 06:30 Išliki-
mas 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 simp-
sonai 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 bendri-
kas 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 ma-
ma 8/17,18,19,20s.   

 
06:00 lietuvos respublikos him-
nas 06:05 Džiazo muzikos vaka-
ras. 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 ru-
sų kalba. 12:15 aš – laidos vedė-
jas  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 bu-
rundukai 3  15:50 Šikšnosparnis 
patas 16:05 lesė 1  16:30 La-
ba diena, lietuva  18:00 Mokslo 
ekspresas 18:20 ten, kur namai 
4 19:15 Didžiosios Visatos pa-
slaptys su Morganu Freemanu 3 
20:00 Kauno bažnyčios: miesto ta-
patumo 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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PASKuTINIS PuSLAPIS

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+22 NEMUNAS pRIE NEMAJŪNŲ
+23 KAUNO MARIOS 
+18 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+22 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinės audros 
nenumatomos.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

40ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8361 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8320 nSv/val. 

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

Sudoku
Įrašykite skai-
tmenis nuo 1 
iki 9 taip, kad 
skaitmenys 
nesikartotų 
eilutėse, stul-
peliuose bei 
paryškintuo-
se 9 langelių 
(3×3) kvadra-
tuose.

(š
io

 n
um

er
io

 a
ts

ak
ym

ai
)

Lošimo Nr. 1209
Data: 2019-06-09

    
18 40 29 53 70 69 52 24 57 16 
63 33 61 11 09 31 39 74 43 30 
48 32 20 62 26 12 21 06 73 68 
44 41 17 59 54 28 15 56

 VISA LENTELĖ
49 10 23 75 03 01 50 47 71 07 
45 04 66 34 64

LAIMĖJIMAI (laimėtojų)

 
 
 

9779.00€ 2
26.00€ 443
2.00€ 11363
2.00€ 9929

pApILDOMI pRIZAI
013*479 600 Eurų
032*859 Baseinas su filtru 
BESTWAY
023*535 Dviratis Azimut Clas-
sic 28”
0467722 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0458170 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0359356 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0098752 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
0311325 Elektrinis paspirtukas 
Xiaomi
034*365 Hamakas Spokey 
Zuni
018*573 Hamakas Spokey 
Zuni
027*234 Hamakas Spokey 
Zuni
018*706 Hamakas Spokey 
Zuni
047*763 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
038*032 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
044*395 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
027*241 Išmanioji apyrankė 
Xiaomi
022*735 Išmanusis tel. SAM-
SUNG J4 Plus
008*324 Kelioninių baldų 
komplektas
016*868 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
023*137 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
014*089 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
014*552 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA
015*123 Lauko kepsninė Mu-
stang 43cm

BIRŽELIO

12
T R E Č I A d I E N I S

VILNIuS
+33

+24
BIRŽELIO

13
KETVIRTAdIENIS

+34
KLAIPĖdA

+23 +28+22

BIRŽELIO

14
P E N K TA d I E N I S

BIRŽELIO

15
š E š TA d I E N I S

BIRŽELIO

16
S E K m A d I E N I S

BIRŽELIO

17
P I R m A d I E N I S

BIRŽELIO

18
A N T R A d I E N I S

VILNIuS
+32

+22
+33
KLAIPĖdA

+12 +29+20

VILNIuS
+28

+21
+30
KLAIPĖdA

+21 +20+17

VILNIuS
+29

+20
+30
KLAIPĖdA

+19 +23+16

VILNIuS
+29

+18
+31
KLAIPĖdA

+17 +27+19

VILNIuS
+30

+21
+32
KLAIPĖdA

+19 +22+18

VILNIuS
+27

+23
+26
KLAIPĖdA

+20 +21+16

Birželio 12 d.
TREČIADIENIS

Pasaulinė kovos prieš dirban-
čius vaikus diena 
Saulė teka 04:43

leidžiasi 21:54
Dienos ilgumas 17.11

priešpilnis (10 mėnulio diena)
Anupras, Ramūnas, Dovė, Kris-

tijonas, Kristis, Vilma, Kristė
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, ropinius 
svogūnus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, bulves, topi-
nambus, svogūnines gėles.

Sode, darže: 
netinkamas laikas laistyti.

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.

Birželio 14 d.
PENKTADIENIS

Gedulo ir vilties diena 
Tarptautinė blogerių diena 
Pasaulinė kraujo donoro 

diena 
Saulė teka 04:42

leidžiasi 21:56
Dienos ilgumas 17.14

priešpilnis (11 mėnulio diena)
Rufinas, Valerijus, Labvardas, 

Almina, Bazilijus, Digna
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas pjauti žolę, 

laistyti.

Birželio 15 d.
ŠEŠTADIENIS

Alytaus miesto diena
Okupacijos ir genocido diena 
Pasaulinė kovos prieš blogą 

elgesį su pagyvenusiais žmo-
nėmis diena 

Saulė teka 04:42
leidžiasi 21:57

Dienos ilgumas 17.15
priešpilnis (12 mėnulio diena)
Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargai-

lė, Krescencija
Tinkamas laikas sėti: 

šaknines petražoles, morkas, 
pastarnokus, salierus, ridikus, 
ridikėlius, ropes, grieščius, bu-
rokus, braškes, sodo žemuo-

ges, svogūnines gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

Birželio 16 d.
SEKMADIENIS

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:57

Dienos ilgumas 17.16
priešpilnis (13 mėnulio diena)
Benas, Julita, Tolminas, Jūra

Tinkamas laikas sėti: 
šaknines petražoles, morkas, 

pastarnokus, ridikus, ridikėlius, 
ropes, grieščius, burokus, braš-
kes, sodo žemuoges, svogūni-

nes gėles.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti ir šaldy-
ti vaisius.

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
pRIENŲ RAJONE

Birželio 13 d. 16 val. Prie-
nų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje – susi-
tikimas su Jelena Tulčina, Na-
tūraliosios medicinos centro 
įkūrėja, gydytoja, mitybos 
specialiste. 

Birželio 14-ąją, Gedulo ir vil-
ties dieną, kviečiame visus 
dalyvauti Visuotinėje tylos 
minutėje ir  akcijoje „Ištark, 
išgirsk, išsaugok“. 11 val. 59 
min. kviečiame visus  minutei 
sustoti ir pagerbti nuo trem-
ties bei kalinimų nukentėju-
sius tautiečius. Daugiau apie 
akciją – www.tylosminute.
lt 13.00 val. Prienų Laisvės 
aikštėje – akcija „Ištark, iš-
girsk, išsaugok“. Akcijos tiks-
las – 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 trem-
tyje / grįžo į Lietuvą / likimas 
nežinomas). Planuojama skai-
tymų trukmė – 6 val. Norin-
čius dalyvauti skaitymuose, 
kviečiame registruotis inter-
nete https://misijasibiras.lt. 
Laisvės aikštėje veiks paroda 
„Jie neturėjo sugrįžti“, kurioje 
bus eksponuojami Prienų 
krašto muziejuje saugomos 
tremtinių nuotraukos, laiškai, 
dokumentai.

Birželio 14 d. Stakliškėse, prie 
paminklo Lietuvos Nepri-
klausomybės dešimtmečiui 
paminėti – Gedulo ir vilties 
dienos minėjimas „Sudužę 
viltys ir likimai“. 11.59 val. – Vi-
suotinė tylos minutė. 12.00 
val. – Minėjimas, poezijos 
skaitymai.

Birželio 14 d. Balbierišky-
je, prie koplytstulpio skirto 
miestelio įkūrimui – Gedulo 

ir vilties dienos minėjimas 
„Laiškai iš toli...“.  11.59 val. 
– Visuotinė tylos minutė. 
12.00 val. – Minėjimas.

Birželio 14 d. Išlaužo seniūni-
joje – Gedulo ir vilties dienos 
minėjimas. 11.59 val. – Vi-
suotinė tylos minutė. 13.00 
val. – Gedulo ir vilties dienos 
minėjimas, koplytstulpių žu-
vusiems partizanams šventi-
nimas Čiudiškių kaime.

Birželio 14 d. Pakuonyje – Ge-
dulo ir vilties dienos minė-
jimas „Ištremti gyvenimai“.  
11.59 val. – Visuotinė tylos 
minutė. 13.30 val. – Minė-
jimas „Ištremti gyvenimai“ 
Pakuonio pagrindinėje mo-
kykloje. Muzikinė-literatūrinė 
kompozicija, Sielvarto žvaku-
čių uždegimas, pakuoniečių 
tremtinių prisiminimai.

Birželio 14 d. Jiezne – Gedulo 
ir vilties dienos minėjimas 
„Sugrįžimas prisiminti“. 10.00 
val. – Šv. Mišios Jiezno para-
pijos bažnyčioje. Malda prie 
tremtinių kryžiaus bažnyčios 
šventoriuje. 11.15 val. – Minė-
jimas 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 pri-
statymas Jiezno kultūros ir 
laisvalaikio centre. 

Birželio 15 d. Šilavoto pa-
grindinės mokyklos stadione 
– Šilavoto seniūnijos vasaros 
šventė „Po mėlynu gimtinės 
dangumi“, skirta Vietovardžių 
metams. 15.00 val. – Krepši-
nio 3x3 turnyras. Norinčius 
dalyvauti krepšinio komandas 
kviečiame registruotis iš anks-
to tel. 8 685 31578. 18.00 val. 
– Pramogos vaikams: laikinų 
tatuiruočių piešimas, balio-
nų lankstymas, piešiniai ant 
skaidrios plėvelės. 19.00 val. 
– Šventės atidarymas, svečių 
sveikinimai, sporto varžybų 
nugalėtojų apdovanojimai, 
Šilavoto pagrindinės moky-
klos ir Šilavoto laisvalaikio 
salės mėgėjų meno kolekty-
vų pasirodymas. 20.00 val. 
– Pakuonio laisvalaikio salės 
moterų vokalinio ansamblio 
„RE nata“ ir linijinių šokių 
grupės „Prienų linija“ pasiro-
dymas. 21.00 val. – Grupės 
AGE koncertas. Šventės metu 
vyks lauko prekyba, seniūnijos 
bendruomenės visus vaišins 
gardžia sriuba ir žirnių koše.

006*903 Lauko kepsninė Mu-
stang 43cm
041*320 Ledų gaminimo apa-
ratas TRISTAR
036*439 Ledų gaminimo apa-
ratas TRISTAR
0275711 Mercedes Benz 
GLA180
038*901 Pakvietimas į TV
041*094 Pakvietimas į TV
046*667 Pakvietimas į TV
013*395 Pakvietimas į TV
020*524 Planšetė LENOVO 
TB-7104F
0002350 Pretendentas į 120 
000 Eur
032*136 Sodininko rinkinys 
GARDENA
017*636 Sodininko rinkinys 
GARDENA
037*928 Trintuvas Nutribul-
let
009*855 Trintuvas Nutribul-
let

pROGNOZĖ: Aukso puode –  
220 000 Eur

Lošimo Nr. 700
Data: 2019-06-03

Tel. 1634
3 000 Eur - 700-0006412
3 000 Eur - 700-0017858
3 000 Eur - 700-0035408
300 Eur - 700-0005*08
300 Eur - 700-0007*07
300 Eur - 700-0025*66

SEKANČIO TIRAŽO pRIZAS: 
MERCEDES BENZ GLA IR 10 
x 500€

Lošimo Nr. 331
Data: 2019-06-07

SKAIČIAI
07, 08, 20, 35, 38 + 05, 09

LAIMĖJIMAI
5 + 2 43331525.62€   0
5 + 1 668167.00€        0
5 141494.20€        0
4 + 2 6205.80€ 0
4 + 1 276.70€ 2
4 120.20€ 4
3 + 2 61.00€ 3
2 + 2 20.50€ 91
3 + 1 18.90€ 108
3 15.20€ 170
1 + 2 9.90€ 482

2 + 1 7.90€ 1446

pROGNOZĖ: 54 000 000 Eur


