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Prenumeruokite Nemuno krašto laikraštį „Naujasis Gėlupis“ 2019 m.!
Prenumeruokite „Naująjį Gėlupį“ ir neatsilikite nuo svarbiausių krašto ekonominių, kultūrinių ir politikos naujienų!
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nuo 1989

Sėkmė mokinių 
kūrybos konkurse 

Kūrybos ir poezijos 
šventė „Poezijos 
piknikas ant 
Aušrakalnio“

SKAITYKITE 5 P.

Kurorto šventei 
praūžus...

Mintimis dalijasi 
praeiviai. Ar 
atostogaujate Lietuvoje? 
Kokias vietas renkatės?

SKAITYKITE 3 P. SKAITYKITE 7 P.

SKAITYKITE 6 P.

Prienų rajono 
savivaldybės 
vietinio reguliaraus 
susisiekimo autobusų 
maršrutų tvarkaraštis

SKAITYKITE 6 P.

SKAITYKITE 3 P.

 Informacija dėl 
paramos ūkininkams, 
patyrusiems 
nuostolių dėl sausros 
2018 m.

Tautos žaizda, kuri niekada neužgis Autobusų stotyje – 
muzikuojantys mokiniai

„Saulės žemėje“ – ramybė, balto 
smėlio paplūdimys ir nuostabūs 
vaizdai

Laima
DUOBLIENĖ

Latvijos pajūris daugumai 
greičiausiai asocijuojasi 
su Jūrmala, Ventspiliu 

ar Pape. Šalia greitkelio 
Ryga–Talinas įsikūrę 
Saulkrastai – Prienų krašto 
žmonėms dar mažiau 
girdėtas vardas.

Nei 4 tūkst. gyventojų ne-
turintis ir prie jūros priglu-
dęs miestelis yra 50 km nuo 
Rygos, vakarinėje Vidžemės 
dalyje, Rygos įlankos pa-

krantėje, prie keturių upelių 
žiočių.

Nemokama saulės, 
oro ir jūros bangų 

terapija
Nuo XIII a. miestelio var-

das kelis kartus keitėsi, kol 
prigijo Saulkrastai, pavadi-

Laima
DUOBLIENĖ

Pirmadienio popietę 
užsukusius į atnaujintą 
Prienų autobusų stotį 
nustebino muzikos garsai 
– laukimo salėje koncertą 
surengė Prienų meno 
mokyklos mokiniai. 
Netradiciniu koncertu 
paminėtas rekonstruotos 
autobusų stoties naujas 
gyvavimo etapas. 

Pasak laikinosios Prienų 
meno mokyklos direktorės 
Linos Bendoraitienės, šis 
netradicinėje erdvėje sureng-
tas koncertas – puikus meno 
mokyklos ir UAB „Kautra“ 
bendradarbiavimo rezultatas, 
pradžiuginęs ir keleivius, ir 
prieniškius, ir mokinius. 

Koncerte dalyvavo per 
pusšimtį jaunųjų atlikėjų 
– dainininkų ir muzikantų: 

solistų, duetų, tercetų ir an-
samblių. 

„Šiuo renginiu norėjome 
pakviesti prieniškius į nau-
jąją stotį. Juk ne visi mies-
tiečiai keliauja autobusais, 
bet atėjusieji pasiklausyti jau-
nųjų muzikantų turėjo progą 
susipažinti su atnaujinta ir 
modernia autobusų stotimi, 
išgerti kavos. Smagu, kad 
susirinko tikrai daug žmonių, 
kad ir vaikams patiko kon-
certuoti tokioje nekasdienėje 
aplinkoje“, – pasakojo Prie-
nų autobusų stoties operato-
riaus – keleivių vežėjo UAB 
„Kautra“ rinkodaros vadovas 
Mindaugas Sakalauskas.

Rekonstruota Prienų au-
tobusų stotis atidaryta birže-
lio 6 dieną. Autobusų stoties 
rekonstrukcijos vertė – 400 
tūkst. eurų. Projektas finan-
suotas iš Europos Sąjungos 
fondo ir Prienų rajono savi-
valdybės lėšų. 

„1949 m. kovo 24 d. trečią 
valandą nakties atėjo pas 
mus Gruckio žmona, Ka-
zys Savickas ir dar vienas 

rusas. Prikėlė ir liepė reng-
tis. Apie 7 val. privažiavo Vil-
kavicko vežimas prie Prienų 
milicijos su mūsų daiktais. 

Daiktus iškrovė, o mus nu-
varė į rūsį. Vienoje kamero-
je sėdėjom su Jančiauskais ir 

Prienų ,,Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
mokiniai tęsia tarptautinį 
projektą ,,Coding in a 
cultural Europe“. 

Kovo mėnesį mokykloje 
viešėjo svečiai iš Lenkijos, 
Ispanijos, Kroatijos, Angli-
jos, Turkijos, o gegužę ketu-

Moksleivių viešnagė 
Lenkijoje ri mūsų mokyklos mokiniai 

Darija Kuzmickaitė, Supria 
Didla, Liudas Lasata ir Gus-
tas Sadauskas kartu su moky-
tojomis: Adele Berezovskaja 
bei Vytaute Kurtoviene viešė-
jo Lenkijos mieste Ziebicie. 
Vaikai labai svetingai buvo 
priimti šeimose. 

Mūsų viešnagė prasidėjo 
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Marijona Kamežienė iš Margininkų km. prie gyvenamųjų barakų. Usoljė Sibirskojė, Irkutsko sr. 1956 m.
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 Užsakomieji straipsniai, reklama
 Neapmokami pranešimai spaudai
 Skaitytojų straipsniai

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

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

Lietuva pasiskolino 1,5 mlrd. eurų 
Lietuva trečiadienį tarptautinėse kapitalo rinkose 
pasiskolino 1,5 mlrd. eurų, išleisdama dvi skirtingos 
trukmės euroobligacijų emisijas – 650 mln. eurų 
nominalios vertės 10 metų ir 850 mln. eurų nominalios 
vertės 30 metų. Viena iš šių emisijų yra pigiausia per 
šalies skolinimosi istoriją.

Šilalės rajone nuskendo mergina
Trečiadienio vakarą Šilalės rajone, Kvėdarnoje, nuskendo 
mergina. Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 
21.17 val. sulaukė pranešimo, jog Kvėdarnos miestelyje, 
Miškelio gatvės karjere, skęsta mergina. Išgelbėti 
šešiolikmetės nepavyko.

nimas, reiškiantis „Saulės 
žemė“. Gal ir ne veltui – 
Saulkrastai visada buvo itin 
mėgstamas Latvijos šviesuo-
lių ir inteligentų. 

Šis miestas, kaip ir visas 
to paties pavadinimo regio-
nas, yra nepaprastas gamtos 
kūrinys, garsėjantis nuosta-
biais vasaros saulėlydžiais. 
Saulkrastų regionas pakran-
te driekiasi apie 17 kilome-
trų (antras pagal ilgį miesto 
paplūdimys Latvijoje), o kie-
kvienoje pakrantės atkarpo-
je yra kuo pasigrožėti – dau-
gybė kopų, skardžių, uolų, 
smiltainio atodangų.

XIX a. viduryje Saulkras-
tai virto „Neibade“ – „Nau-
juoju plaukiojimo“ kurortu, 
ypač išpopuliarėjusiu tarp 
vokiečių didikų. Deja, abu 
pasauliniai karai miestelį ge-
rokai nusiaubė ir po Antrojo 
pasaulinio karo Saulkrastai 
vėl virto vietinės inteligen-
tijos, ieškančios tylos ir ra-
mybės, kurortu. Šiais laikais 
Saulkrastai nesulaukia tokio 
milžiniško turistų antplūdžio 
kaip Jūrmala, nors ir paplū-

dimiai, ir gamta čia tikrai ne 
prastesni. 

Miestelyje nėra specialių 
gydymo ar SPA centrų. Poil-
siautojai, apsistoję vietiniuo-
se viešbutukuose, svečių na-
muose ar kempinguose, va-
sarą naudojasi nemokamai 
teikiama šiltos saulės, tyro, 
jūros druskų ir pušų aromato 
prisotinto oro ir jūros bangų 
terapija. Žiemą Saulkrastų 
svečiai gali pasilepinti įvai-
riose pirtyse ir saunose. 

Nuo Baltosios kopos iki 

„Saulės žemėje“ – ramybė, balto smėlio paplūdimys ir nuostabūs vaizdai
džiazo

Saulkrastuose būtina ap-
lankyti 4 km nuo miesto 

centro nutolusią Baltąją ko-
pą, esančią Katrinos liepos ir 
gamtos dizaino parke. 

Baltoji kopa – smėliu už-
nešta smiltainio uola prie In-
čupės žiočių. Smiltainis susi-
darė prieš 400 milijonų me-
tų. Nuo 18 m aukščio kopos 
atsiveria nuostabus vaizdas 
į jūrą. Lankytojų patogumui 
čia įrengtos apžvalgos aikš-
telės, o XVIII amžių menan-

čiu pušynu driekiasi 4 km il-
gio Saulėlydžio takas. 

Sakoma, kad pavadinimą 
Baltajai kopai davė žvejai. 
Išplaukę į jūrą jie matydavo 
boluojantį krantą ir ši aukš-
tai iškilusi kopa jiems bu-
vo orientyras, rodantis ke-
lią namo.

Baltoji kopa yra pamėgta 
ne tik turistų, bet ir jauna-
vedžių – čia dažnai vyks-
ta santuokos įregistravimo 
ceremonijos, nes tikima, 
kad audroms nepasiduodan-

ti Baltoji kopa yra amžinos 
meilės simbolis. 

Mėgaujantis tyla ir ramybe 

bei nuostabiu kraštovaizdžiu 
Saulėlydžio taku galima nu-
keliauti iki Saulės tilto. 

Aktyvaus poilsio mėgė-
jai Jūros parke šalia Mėly-
nosios vėliavos paplūdimio 
gali pasinaudoti paplūdimio 
tinklinio aikštelėmis, treni-
ruokliais, žaidimų aikštelė-
mis. Vakarais čia patogiuo-
se gultuose galima mėgautis 
saulėlydžiais. Saulės aikštė 

kviečia į vakaro koncertus 
po atviru dangumi. 

Saulkrastai garsūs tradici-
niais džiazo festivaliais, ku-
rie vyksta nuo 1997 m. Šiais 
metais festivalis vyks liepos 
15–20 dienomis. 

Dviračių muziejuje
Saulskrastuose veikia vie-

nintelis Latvijoje Dviračių 
muziejus. Jo savininkai Gun-
tis ir Janis Seregins senovi-
nius dviračius kolekcionuoti 
pradėjo 1977 m.

Muziejuje – įdomiausi 
įvairių laikotarpių dviračių 
modeliai, geriausiai ilius-

truojantys dviračių modelių 
kaitą ir raidą. Tarp jų – vie-
nas pirmųjų dviračių, paga-
mintų Latvijoje 1886 metais, 
taip pat „Coventry“ dvira-
čiai, pagaminti Anglijoje su 
pirmosiomis pneumatinėmis 
padangomis, „Safety“ dvira-
čiai, pagaminti pirmojoje A. 
Leitners dviračių gamykloje, 
bei daugelis kitų.

Muziejuje sukaupta di-
džiausia Rytų Europos dvira-
čių gamintojų kolekcija. Taip 
pat galima apžiūrėti įvairius 
su dviračiais ir jų gamyba 
bei dviračių sportu susijusius 
eksponatus.

Čia veikia ir dviračių re-
monto dirbtuvės bei dviračių 
nuomos punktas. 

Į svečius pas baroną 
Miunhauzeną

Daugelio girdėtas juokin-
gų pasakojimų ir istorijų 
herojus baronas Miunhau-
zenas – tikrovėje žinomas 
kaip Karlas Frydrichas fon 

Miunchhauzenas (1720–
1797). 

Apie Miunhauzeną jau 
daugiau nei du šimtmečius 
rašomos knygos, kuriami 
meniniai ir animaciniai fil-
mai, statomi spektakliai, jo 
vardu net pavadinta psichi-
nė liga. Tokio populiarumo 
Karlas sulaukė ne tik dėl sa-
vo neįtikėtinos fantazijos, 
bet ir reto talento niekada 
neprarasti gero ūpo ir rasti 
išeitį net iš pačių sunkiausių 
situacijų. 

Baronas Karlas Miunhau-
zenas yra gimęs Vokietijo-
je, netoli Hanoverio miesto. 
Devyniolikmetis išvyko į 
Rusiją ir stojo tarnauti į ka-
valeriją. Dalyvavo Rusijos 
karuose su Turkija, o 1750 

m. išėjo iš tarnybos. Jis buvo 
vedęs Rygos teisėjo dukterį, 
Latvijos vokietę Jakobiną 
von Dunte ir kurį laiką gyve-
no netoli Baltijos jūros Dun-
tės dvare, 8 km už dabartinio 
Saulkrastų miestelio. 

Žmona jį vadino melagiu, 
o bičiuliai, baronai, genero-
lai ir sultonas – teisingiausiu 
pasaulio žmogumi. Baronas 
Miunhauzenas labiausiai 

žinomas už šmaikštų liežu-
vį. Jį išgarsino knyga „Ke-
lionių vadovas linksmuo-
liams“, kurią Londone išlei-
do Rudolfas Erichas Raspė. 
Mums ši knyga žinoma kiek 
kitu pavadinimu – „Barono 
Miunhauzeno nuotykiai“. 

Dabar atnaujintame Dun-
tės dvare įkurtas Miunhau-
zeno muziejus. 

Pirmajame muziejaus 
aukšte įrengta Miunhauze-
no šlovės salė, o antrajame 
aukšte prieglobstį rado da-
bartinių ir buvusių įžymybių 
vaškinės figūros. Kiekvienas 
gali nusifotografuoti su ma-
estro Raimondu Paulu arba 
krepšinio žvaigžde Uljana 
Semionova, pasišnekučiuo-
ti su pačiu Karliu Ulmaniu 

ir Dainų Tėvu (Krišjaniu 
Baronu). Eksponuojama ir 
bokalų kolekcija, įvairūs me-
džioklės trofėjai, kreivi vei-
drodžiai ir kt. 

Ekskursijoje po muziejų 
galima dalyvauti apsiren-
gus išsinuomotais to lai-
kmečio drabužiais, o vesti 
ją gali... pati barono žmona 
Jakobina. 

Nuo Miunhauzeno muzie-

Vido Simanavičiaus „Vilendorfo Venera“



�
ŠEŠTADIENIs, �019 m. BIRŽELIO 15 D., www.NAUjAsIsgELUpIs.LT

kELIONĖs

REKLAMA

Mintimis dalijasi 
praeiviai

Kalbina ir fotografuoja Laima Duoblienė

Ar atostogaujate Lietuvoje? Kokias 
vietas renkatės? 

Džiuginta Mikalauskienė

Ilgesnėms atostogoms 
renkuosi užsienį, nes ten 
geresnis kainos ir kokybės 
santykis. Trumpas – vienos 
ar kelių dienų – atostogas 
leidžiame Lietuvoje, nes 
čia yra daug labai gražių 
kampelių, lankytinų objek-
tų. Galima ir ramiai laiką 
leisti, ir susirasti aktyvių 
pramogų. Artimiausiu metu 
kaip tik ruošiamės važiuoti 
į Anykščius, kur suskaičia-
vau apie dešimt lankytinų 
objektų. 

Artūr Kozlenko 

Atostogoms renkuosi 
Ukrainą, nes Juodoji jū-
ra šiltesnė nei Baltijos, ten 
daug pigiau. Be to, aš esu 
grynas ukrainietis, nors ir 
gimęs Lietuvoje. Esu buvęs 
ir Maljorkoje – ten irgi daug 
pigiau nei Palangoje. Prie 
Lietuvos ežerų nuvažiuoju 
retai, nes man ežerai nela-
bai patinka. Aš esu už tai, 
kad geriau rečiau, bet taip, 
kaip norisi. 

Irena Januševičienė 

Lietuvoje yra labai daug 
gražių vietų, tik mes, neap-
žiūrėję savų grožybių, kaž-
kodėl vis stengiamės va-
žiuoti kuo toliau. Čia, matyt, 
tinka posakis, kad kaimyno 
sode obuoliai ne tokie rūgš-
tūs. Lietuvos pajūryje labai 
brangu, todėl žmonės ir ren-
kasi Turkiją ar kitas šalis, 
kur vanduo žydras. Tačiau 
aš dažniau renkuosi Lietu-
vos pajūrį. Mėgstu keliau-
ti ir po Lietuvą, juk čia tiek 
daug nematytų gražių vietų, 
įdomių objektų. 

 

Kristina Kalesinskaitė

Atostogauju Lietuvoje – 
labai patinka Kuršių Neri-
ja. Nevažiuoju į užsienį, nes 
manau, kad pirmiausia rei-
kia pažinti savo šalį. Leistis 
į tolimas keliones neleidžia 
finansai, be to, manau, kad 
ir Lietuvoje galima pailsė-
ti nebrangiai – žiūrint, ką 
renkiesi. Populiariausiose 
užsienio šalyse man vasarą 
per karšta, o rudenį neturiu 
galimybių išvažiuoti.  

Vokietijoje 5G dažnių aukciono metu 
pritraukta daugiau nei 6 mlrd. eurų
Vokietijoje baigėsi sparčiojo ryšio 5G tinklo dažnių 
aukcionas, pritraukęs vyriausybei daugiau lėšų 
nei buvo prognozuojama – net 6,55 mlrd. eurų. 
Vyriausybė ketina investuoti lėšas į skaitmeninimą 
– pavyzdžiui, atnaujinti mokyklų IT įrangą.

D. Trampas: JAV ketina dislokuoti Lenkijoje 
dar 2 000 karių
Jungtinės Valstijos ketina pasiųsti į Lenkiją dar 2 000 
amerikiečių karių, trečiadienį pareiškė prezidentas 
Donaldas Trampas per susitikimą Baltuosiuose 
rūmuose su Lenkijos vadovu. Pasak jo, papildomos 
JAV pajėgos bus perkeltos į Lenkiją iš Vokietijos. 

jaus iki jūros pro dvaro tven-
kinius ir mišką vingiuoja me-
dinis takas.  

Informacija reikia 
pasirūpinti darbo 

dienomis
Saulkrastuose esantis Tu-

rizmo informacijos centras 
savaitgaliais nedirba, tad in-
formacija apie vietinės reikš-
mės objektus ir turistinius 
maršrutus, žemėlapiais ir 
kita keliautojams reikalinga 
informacine medžiaga reikia 
pasirūpinti darbo dienomis.  

Gera žinia keliaujantiems 
kemperiais – mažiausiai 
dviejose vietose įsikurti gali-
ma nemokamai. Norintiems 
išsinuomoti kambarį ar butą 
internete siūloma daugybė 
variantų. 

Miestelyje netrūksta par-
duotuvių, o vienoje jų pre-
kiaujama pilstomu pienu. 
Labai populiari kepyklėlė 
„Bemberi“, kur galima ne 
tik pasmaguriauti šviežiais 
pyragais, bandelėmis, bet ir 
nebrangiai bei skaniai pa-
pietauti. 

Penktadieniais – sekma-
dieniais po pietų Rygos ga-
tvėje veikia „Kietojo riešu-
to“ turgus. 

Dvasinės ramybės galima 
pasisemti miestelyje veikian-

čioje evangelikų liuteronų 
bažnytėlėje.

Įspūdingos skulptūros 
iš smėlio

Birželio 8 d. Jelgavoje, 
Pašto saloje, vyko jau trylik-
tas smėlio skulptūrų festiva-
lis. Dvi dienas trukusi šventė 
jau baigėsi, tačiau skulptūros 
stovės dar ilgokai. Iš specia-
lia technika suplūkto smėlio 
sukurtos ir vandens bei klijų 
mišiniu apipurkštos skulptū-
ros yra atsparios. Tikrai ver-
ta važiuojant Rygos link ar 
grįžtant atgal padaryti lanks-
tą ir pasigrožėti įspūdingo-
mis skulptūromis, kad ir be 
šventinės programos. 

Skulptūras visą savaitę kū-
rė 15 skulptorių iš Latvijos, 
Lietuvos, Ukrainos, Suomi-
jos, JAV, Mongolijos, Ka-
zachstano ir Rusijos. Šiųme-
tinė festivalio tema – „Anti-
kinis pasaulis“. 

Pagrindiniu prizu buvo 
apdovanota rusė Irina Ali-
murzajeva („Kelionė į senus 
laikus“). 

Festivalyje dalyvavo ir du 
lietuviai. Vidas Simanavičius 
sukūrė „Vilendorfo Venerą“. 
Viliui Matučiui kartu su tri-
mis Latvijos menininkais bu-
vo patikėta kurti pagrindinę 
festivalio skulptūrą. 

Pirmosios vietos laimėtojos Irinos Alimurzajevos kūrinys

Pusės dienos stovykla 
Balbieriškyje
Vasara – atostogų ir poilsio 
metas, dovanojantis ilgas 
šilumos ir šviesos kupinas 
dienas, kai daugiau laiko 
galime skirti aktyviam 
poilsiui. Atostogų metu 
vaikams labai svarbu 
pailsėti, sustiprėti, patirti 
naujų įspūdžių.

Birželio 10 d. Balbieriškio 
miestelio parke vyko jau tra-
dicija tapusi pusės dienos sto-
vykla. Į šią stovyklą rinkosi 
vaikai iš Naujosios Ūtos, Ši-
lavoto ir Balbieriškio seniūni-
jų, o juos atlydėjo su šeimomis 
dirbančios socialinės darbuo-
tojos P. Mickaitė, J. Lučkienė 
ir J. Petkienė. 

Įsikūrusius 
stovykloje vai-
kus aplankė sve-
čiai iš Alytaus 
apskrities VPK 
Prienų rajono 
PK vyr. tyrėja 
I. Raškevičienė 
ir vaikų bičiulis 
Amsis. Vaikai 
klausėsi saugaus 
elgesio gamto-
je, gatvėje ir na-

muose paskaitėlės, taip pat 
buvo supažindinti su saugaus 
eismo taisyklėmis važiuojant 
dviračiu, mokėsi išlikti budrūs 
atostogų metu. Stovyklautojai 
kartu su Amsiumi linksmai 
leido laiką žaisdami koman-
dinius ir judriuosius žaidimus. 
Pavargę po judrių žaidimų vai-
kai piešė kreidelėmis ant ply-
telių, žaidė šaškėmis ir uno 
kortomis.

Po aktyvios veiklos visi sto-
vyklautojai vaišinosi sumuš-
tiniais, saldumynais ir buvo 
apdovanoti simbolinėmis do-
vanėlėmis.

Prienų rajono savivaldybės 
socialinių paslaugų centro 

socialinės darbuotojos, dir-
bančios su šeima 

Sėkmė mokinių kūrybos 
konkurse 
Prienų ,,Revuonos“ 
pagrindinės mokyklos 
4 klasės mokinė Morta 
Žuklytė dalyvavo 
respublikiniame 
mokinių kūrybos 
konkurse ,,Lietuvos 
už laisvę ir netekčių 
istorija“ir laimėjo 
pirmąją vietą. 

Morta savo piešiny-
je į ,,Kelionė į Sibirą“ 
pavaizdavo į tremtį dardan-
tį traukinį, pro kurio langus 
žvelgia skausmą patyrusių 
žmonių akys. Mergaitei žmo-
nių veiduose, tarsi nulipdy-
tuose iš molio, pavyko per-
teikti emociją. Morta, kurią 
konkursui ruošė dailės mo-
kytoja Aušra Deltuvienė, tapo 
pirmos vietos laimėtoja. 

Morta buvo pakviesta į 
konkurso laureatų apdova-
nojimų renginį, kuris 2019 m. 
gegužės 10 d. vyko Vilniuje. 
Laureatai lankėsi LR Seime, 
Laisvės kovų ir okupacijų 
muziejuje, jiems buvo orga-
nizuota ekskursija po Vilniaus 

senamiestį. Apdovanojimų 
šventė vyko Vilniaus moky-
tojų namuose. Renginyje dai-
navo aktorius ir dainininkas 
Giedrius Arbačiauskas ir dai-
nininkė Veronika Pavilionie-
nė, ji ir vedė renginį. 

Mortai didelį įspūdį pada-
rė Laisvės kovų ir okupacijų 
muziejus. ,,Vien tik pagalvo-
jus apie už laisvę kovojusius 
ir žuvusius partizanus kilo 
liūdnų minčių“, – pasakojo 
mergaitė. Mortai šis apdo-
vanojimas yra pats įspūdin-
giausias.

Prienų ,,Revuonos“ pagrin-
dinės mokyklos 
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ES: Honkongo teisės turi būti gerbiamos
Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, kad Honkongo 
vyriausybė privalo gerbti piliečių teises, bet taip pat 
paragino visas šalis elgtis santūriai, mieste įsiplieskus 
didžiuliams protestams prieš planus leisti asmenų 
ekstradiciją į žemyninę Kiniją.

G. Nausėda – kol kas prieš taršių 
automobilių apmokestinimą Lietuvoje
Išrinktasis prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad 
kol kas yra prieš taršių automobilių apmokestinimą 
Lietuvoje, nes tai padidintų socialinę atskirtį. Pasak jo, 
šiuo metu taršiausius automobilius turi vargingiausiai 
gyvenantys žmonės.

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

2019-06-07 apie 22.21 val. gautas 
pranešimas, kad Birštone, Kampiš-
kių g., regioniniame parke medžiai 
pasvirę ant elektros laidų. Vienas 
medis pašalintas, kitus pašalino 
ESO darbuotojai.

2019-06-08 gautas vyro (g. 1974 
m., gyv. Vilniuje) pareiškimas, kad 
2019-06-08 apie 2.30 val. Prienų 
m. prie jo priėjo nepažįstamas 
vaikinas, kuris netikėtai pareiš-
kėjui sudavė ranka į veido sritį. 
Grumtynių metu pareiškėjas buvo 
sumuštas, o iš jam priklausančio, 
nerakinto automobilio pavogtas 
vyriškas krepšys.

2019-06-08 apie 10.20 val. Prienuo-
se moteris (g. 1954 m., gyv. Kauno 
r.) pastebėjo, kad atsegta kuprinė 
ir iš jos pagrobta piniginė su joje 
buvusiais eurais, elektronine banko 
kortele, asmens tapatybės kortele 
ir įvairiomis nuolaidų kortelėmis.

2019-06-08 apie 20.40 val. Prienų 
r. sav., kelio Kaunas–Prienai–Alytus 
19.50 kilometre vyras (g. 1971 m. 
gyv. Kauno r.), būdamas neblaivus, 
vairavo automobilį ir, įvažiuodamas 
į nereguliuojamą sankryžą šaluti-
niu keliu, nedavė kelio pagrindiniu 
keliu važiuojančiai transporto 
priemonei ir su ja susidūrė. Įvykio 
metu apgadinti abu automobiliai, 
žmonės nenukentėjo. Sulaikytas 
vairuotojas uždarytas į areštinę.

2019-06-09 apie 20.30 val. Prienų 
r., Veiverių mstl., konflikto metu 
neblaivus (1,37 prom. alkoholio) 
vyras (g. 1968 m.) smurtavo prieš 
savo neblaivią (1,64 prom. alko-
holio) sutuoktinę (g. 1968 m.). 
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas 
į areštinę.

2019-06-09 apie 21.30 val. Prie-
nuose, Pramonės g., namuose, 
konflikto metu neblaivus (1,80 
prom. alkoholio) vyras (g. 1951 m.) 
smurtavo prieš savo neblaivią (2,32 
prom. alkoholio) sugyventinę (g. 
1970 m.). Įtariamasis sulaikytas ir 
uždarytas į areštinę.

2019-06-09 apie 04.30 val. gautas 
moters (g. 1963 m., gyv. Prienų r.) 
pareiškimas, kad 2019-06-03 iš 
namų į Prienus išvyko jos sūnus (g. 
1990 m.) ir iki šiol negrįžo.

Makrickais. Pusę pirmos mus 
išvežė į Mauručius. Ten išbu-
vom visą parą. Mūsų vagono 
numeris – 31. Jame buvo 20 
žmonių: Jančiauskai, Makric-
kai, Jurkevičiai, Mozūrai, Ce-
liešiai, Petraitis Antanas ir dar 
viena moteris“ (Iš Aldonos 
Bukučinskaitės-Armonienės 
tremties dienoraščio).

Birželio 14-ąją Lietuva mi-
nėjo Gedulo ir vilties dieną. 
Šią dieną 1941 m. NKVD 
pradėjo masinius lietuvių 
areštus ir trėmimus į Sibirą. 

SSRS ir Vokietija 1939 m. 
rugpjūčio 23 d. pasirašė Ne-
puolimo sutartį. Pagal sutar-
ties slaptuosius protokolus 
Lietuva pateko į SSRS įtakos 
sferą. 1940 m. birželio 15 d. 
SSRS kariuomenė peržengė 
Lietuvos sieną. 1940 m. rug-
pjūčio 3 d. SSRS Aukščiau-
sioji Taryba paskelbė Lietuvą 
sąjungine respublika. Buvo 
reorganizuota kariuomenė, 
nacionalizuota žemė, bankai, 
pramonė, transporto ir ryšių 
ūkis, įvestas rublis. Lietuvo-
je pradėjo veikti SSRS repre-
sinių žinybų: Vidaus reikalų 
liaudies komisariato (NKVD) 
ir Valstybės saugumo liau-
dies komisariato (NKGB) 
padaliniai. 

1940 m. liepą prasidėjo 
masiniai areštai, o 1941 metų 
birželio 14-ąją – masiniai trė-
mimai. Trėmimus vykdė spe-
cialūs NKVD daliniai. Jiems 
padėjo Lietuvos SSR vidaus 
reikalų ir valstybės saugumo 
pajėgos, prokuratūros dar-
buotojai, sovietinis ir partinis 
aktyvas. Į pagalbą pasitelk-
ti ir NKGB bei NKVD dar-
buotojai iš Rusijos, Ukrainos 
ir Gudijos. Ištremti Lietuvos 
Respublikos politiniai vei-
kėjai, partijų ir organizacijų 
vadovai, karininkai, gydyto-
jai, mokytojai, ūkininkai ir 
jų šeimos. 

 Trėmimai prasidėjo 1941 
m. birželio 14 d., šeštadie-
nį, 2–3 valandą ryto. Vienur 
buvo leidžiama pasiimti da-
lį savo turto, kitur išvežama 
be jokių asmeninių daiktų.  Į 
mašinas ar vežimus buvo grū-

dami seneliai ir naujagimiai, 
ligoniai ir nėščios moterys. 
Visi tremiamieji buvo vežami 
į pradines surinkimo stotis ir 
konvojuojami į ešelonų telki-
mo vietas. Telkimo punktuo-
se šeimos buvo išskiriamos, 
tremtiniai suskirstomi į dvi 
grupes: „A grupę“, „šeimos 
galva“, ir „B grupę“, „šeimos 
nariai“, ir sugrūdami į gyvuli-
nius ar prekinius vagonus. 

Birželio 15–19 d. iš Lietu-
vos deportuota apie 18 tūkst. 
žmonių. Tiksliai nustatyta 
apie 16 246 tremtinių liki-
mai. Į Lietuvą grįžo apie pu-
sė iš jų.

Tremtiniai buvo apgyven-
dinami atšiauraus klimato 
vietose, kur stigo darbo jė-
gos, jie dirbo miške, žemės 
ūkyje ir pan., darbingiems 
skiriant skurdų maisto davinį, 
o vaikams ir seneliams – dar 
mažiau. 

Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo cen-
tro duomenimis, 1940–1953 
m. laikotarpiu iš Lietuvos 
buvo ištremta apie 131 600 
žmonių. 1948 m. gegužės 22 
d. 4 valandą ryto įvykdytas 

didžiausias masinis Lietuvos 
gyventojų trėmimas, kurio 
metu gyvuliniuose vagonuo-
se ištremta apie 40 tūkst. žmo-
nių. Tarp jų – 10 897 vaikai 
jaunesni nei 15 metų, iš kurių 
apie 5000 mirė pakeliui į Sibi-
rą ar pačiame Sibire. Dar apie 
156 tūkst. Lietuvos gyventojų 
įkalinta. Taigi, bendras depor-
tuotų asmenų skaičius – be-
veik 300 tūkst.

Sovietiniuose lageriuose 
buvo sušaudyta ar mirė apie 
23 tūkst. kalinių. Tremtyje, 
turimais duomenimis, žuvo 
apie 28 tūkst. tremtinių. Lie-
tuvos gyventojai tremiami ir 
kalinami buvo beveik visoje 
SSRS teritorijoje. Ypač daug 
lietuvių atsidūrė Krasnojarsko 
krašte, Rešotų lageriuose. Vy-
rai dažnai buvo atskiriami nuo 
šeimų ir siunčiami į Krasno-
jarsko krašto, Komijos ASSR, 
Sverdlovsko srities lagerius. 
Jų šeimos ištremtos į Altajaus 
kraštą, Novosibirsko sritį, Ko-
mijos ASSR.

Nors tremties laikas buvo 
nustatytas 10 arba 20 metų, ta-
čiau dažniausiai buvo tremia-
ma visam laikui. Dėl blogų 

Tautos žaizda, kuri niekada neužgis gyvenimo sąlygų, epidemijų, 
bado sirgo ir mirė daug trem-
tinių, ypač vaikų ir pagyvenu-
sių žmonių. Stengdamiesi iš-
sigelbėti nuo mirties, kai kurie 
tremtiniai bėgdavo į Lietuvą, 
pakeliui buvo suimami, įka-
linami, paskui vėl grąžinami 
į tremties vietas. 

1956–1957 m., prasidėjus 
destalinizacijos laikotarpiui, 
tremtiniams buvo leisti grįžti 
į Lietuvą, tačiau ne visiems. 
Daugelis tremtinių dar ilgai 
susirašinėjo su įvairiomis 
TSRS ir LTSR institucijomis, 
kad jiems leistų grįžti gyventi 
į gimtinę. 

Tarp lietuvių buvo daug 
jaunimo, inteligentų, kariš-
kių – daugiausia partizanai, 
jų rėmėjai, ryšininkai. Atlikus 
bausmes lageriuose, nemažai 
kalinių Intoje buvo paliekama 
tremčiai. Po J. Stalino mirties 
1953 m., režimui sušvelnėjus, 
įsikūrė slaptas lietuvių kalinių 
savišalpos fondas, įvairių bū-
relių – kalbų, matematikos, 
istorijos, literatūros, muzi-
kos. Apie 1956 m. dauguma 
lagerių buvo panaikinta, ba-
rakai nugriauti, kalinių ka-
pinės beveik sunaikintos, jų 
vietoje įrengtas autodromas, 
pastatyta gyvenamųjų namų. 
Dauguma politinių kalinių 
grįžo į Lietuvą.

1954 m. leista į Lietuvą 
grįžti vaikams, 1956 m. pra-
dėjo grįžti ir suaugusieji; 1956 
m. dauguma nuteistųjų reabi-
lituoti. 1989–1990 m. nema-
žai tremtinių palaikų parvežta 
į Lietuvą. 

Prienų krašto muziejaus 
vyr. fondų saugotoja  

Ernesta Juodsnukytė 

kelione į Vroclavą, didžiausią 
Dolny Slasko regiono miestą. 
Kelionės metu klausėmės pa-
sakojimo apie miesto įkūri-
mą, jo istoriją ir šios vietovės 
svarbą Lenkijai. Pravažiavo-
me mažą miestelį Henrikovą, 
kuriame  XIII amžiuje buvo 
parašytas pirmas sakinys len-
kų kalba. Vroclave lankėmės 
senamiestyje, apie kurį mums 
pasakojo projekto koordina-
torė Eva. Pamatėme keletą 
gotikinio stiliaus bažnyčių, 
baroko stiliaus Nepomuko 
paminklą, išklausėme pasako-
jimo apie šį šventąjį ir legendų 
apie Vroclavą. 

Pamatėme ir išklausėme 
pasakojimo apie Ossolineum 
biblioteką, apie karžygį ir 
Vroclavo universitetą, mies-
to rotušę, tiltus. Po pietų ap-
lankėme Centennial Hall 
– UNESKO paveldo objek-
tą – ir grožėjomės spalvotais 
fontanais bei klausėmės mu-
zikos. Įdomu, kad Vroclavas 
vadinamas nykštukų mies-
tu, jame yra daugiau nei 400 
nykštukų statulėlių. Mokiniai 
gavo užduotį – nufotografuoti 
kuo daugiau nykštukų skulp-
tūrėlių. Šio žaidimo tikslas 
buvo integruoti moksleivius, 
nes norėdami nufotografuoti 
kuo daugiau nykštukų moki-
niai turėjo bendrauti ir ben-
dradarbiauti. 

Kitą dieną mus sutiko mo-
kykloje. Žiūrėjome mokinių 
vaidinimą pagal lenkų liau-
dies pasakas bei sukurtą fil-
muką apie laimingus Ziebicie 
miesto gyventojus, klausėmės 
patriotinių dainų. Šventėje 
dalyvavo mokyklos admi-
nistracija, mokytojai, tėvelių 
atstovai, miesto vicemeras. 
Po kavos pertraukėlės visų 
šalių atstovai pristatė namų 
darbus (reikėjo paruošti žy-
maus dailininko pristatymą). 
Mūsų mokyklos mokiniai 
pristatė dailininką ir kompo-
zitorių M. K. Čiurlionį. Po 
pietų moksleiviai dalyvavo 
projekto veiklose, kurias pa-
ruošė Lenkijos mokyklos IT 
mokytojai. Mokiniai buvo 
suskirstyti į grupes ir dirbo 

Moksleivių           viešnagė Lenkijoje

Šv. Velykų rytą tremtiniai prie barako. 1952.04.13 Usoljė Sibirskojė, Irkutsko sr.

Lietuvių tremtinės ant Angaros kranto. Usoljė Sibirskojė, Irkutsko sr.
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„Ford“ atšaukia 1,3 mln. automobilių dėl 
pakabos ir pavarų dėžės problemų
JAV automobilių gamintoja „Ford“ atšaukia daugiau nei 1,3 
mln. automobilių, kad galėtų pašalinti galinės pakabos ir 
pavarų dėžės valdymo programinės įrangos problemas. 
Daugiau kaip 1,2 milijono atšaukiama nuo 2011 iki 2017 
metų pagamintų visureigių „Explorer“.

ES ruošiasi atidėti narystės derybas su 
Albanija ir Šiaurės Makedonija
Europos Sąjunga trečiadienį perspėjo, kad dalis jos lyderių 
nusiteikę atidėti narystės derybų su Albanija ir Šiaurės 
Makedonija pradžią, nors skamba perspėjimai, kad 
tolesni atidėliojimai galėtų pakirsti demokratinių reformų 
procesą ir stabilumą nepastoviame Balkanų regione.

Kūrybos ir poezijos šventė „Poezijos piknikas ant Aušrakalnio“

Birželio 7 d. kruopčiai 
išpuoselėtoje Vinco 
Mykolaičio-Putino 
sodyboje-muziejuje 
rinkosi poezijos ir kūrybos 
gerbėjai. 

(Renginio sumanytojai pla-
navo jį surengti ant „Aušra-
kalnio“, tačiau užplūdus karš-
čiams renginys buvo perkeltas 
į sodybą.) Čia sodybos šeimi-
ninkų ir Prienų krašto muzie-
jaus muziejininkų iniciatyva 
vyko kūrybos ir poezijos šven-
tė „Poezijos piknikas ant Auš-
rakalnio“.

Organizuodami skaitymus 
muziejininkai tikisi sukurti 
naują tradiciją – kas antrus me-
tus sukviesti į poeto gimtinę ne 
tik jo poezijos gerbėjus, bet ir 
aplinkinių rajonų kūrėjus skai-
tyti ne tik V.Mykolaičio-Puti-
no, bet ir savo kūrybą. 

Poetas, rašytojas, literatūros 
profesorius Vincas Mykolaitis-
Putinas (1893–1967) laikomas 
svarbiausiu lietuvių simbo-
listinės ir filosofinės poezijos 
atstovu, ryškiausiu žmogaus 
dvasinių „gelmių ir viršūnių“, 
liūdesio ir vienišystės dainiu-
mi, svarbiausio ir gražiausio 
lietuvių romano „Altorių še-
šėly“ autoriumi. Kaip pastebi 
lietuvių literatūros tyrinėtoja 
Viktorija Daujotytė, „jeigu bū-
tų sudarytas svarbiausiųjų Eu-
ropos XX a. romanų dvidešim-
tukas – jame figūruotų ir šis V. 
Mykolaičio-Putino romanas, 
nepaisant to, ar dvidešimtuką 
sudarytų vokietis, ar prancū-
zas, ar rusas…“

Renginį pradėjo poeto gimi-
naitis – Julius Mykolaitis, ro-
mantiškai žengdamas sodybos 
takeliais ir skaitydamas vieną 
žinomiausių poeto eilėraščių 
„Į didelį ir aukštą kelią“. Auš-
rakalnio kalnelis, lyg ir pilia-
kalnis, traukia visus rašytojo 
gerbėjus. Šis kalnelis įkvėpė 

pavadinimą ir vienam žino-
miausių poeto eilėraščių. 

Atminimo žodžius Vincui 
Mykolaičiui-Putinui tarė ir 
susirinkusiuosius pasveiki-
no Prienų krašto muziejaus 
direktorė Lolita Batutienė, 
prasmingai ir įtaigiai, kaip vi-
suomet, kalbėjo Prienų rajono 
savivaldybės Kultūros sporto 
ir jaunimo skyriaus vedėjas 
Rimantas Šiugždinis. Naujo-
sios Ūtos seniūnas Algis Aliu-
kevičius pabrėžė, kad poetas, 
remdamasis savo plačiu hu-
manitariniu išsilavinimu, ne 
tiek norėjo išsaugoti tai, kas 
jau sukurta, kiek siekė pažan-
gos – šaliai, kultūrai, žmogui, 
todėl turime puoselėti jo idėjas, 
prisiminti ir didžiuotis, kad šis 
literatūros „milžinas“ kilęs iš 
mūsų krašto. 

Birželio 7-oji – neeilinė die-
na Vinco Mykolaičio-Putino 
biografijoje. Šiemet sukanka 
penkiasdešimt dveji metai nuo 
vieno iš didžiausių lietuvių li-
teratūros klasiko netekties. O 
mūsų kraštas pagrįstai gali di-
džiuotis galimybe turėti ir puo-
selėti šį rašytojo tėviškės ir jos 
apylinkių kampelį, jam tapusį 
kūrybinio įkvėpimo atspirti-
mi. Ta proga Marijampolės 
kraštotyros muziejaus V. My-
kolaičio-Putino memorialinio 
muziejaus muziejininkė Valė 
Klesevičienė skaitė pranešimą 

„Paskutinė Vinco Mykolaičio-
Putino diena“.

Skaitymai prasidėjo Mari-
jampolės sav. Igliaukos An-
zelmo Matučio gimnazijos 
5 a klasės mokinių poetine 
kompozicija (mokyt. Aušra 
Brusokienė) ir muzikiniais 
Naujosios Ūtos laisvalaikio sa-
lės vokalinio ansamblio „Ser-
benta“, vadovaujamo Lijanos 
Sarnickienės, intarpais. Dera 
išvardinti kitus poeziją dekla-
mavusius dalyvius: Prienų ra-
jono Veiverių Tomo Žilinsko 
gimnazijos mokinės ir moky-
toja Eglė Keturakienė, Prienų 
rajono Naujosios Ūtos pagrin-
dinės mokyklos mokiniai ir 
mokytoja Dalė Packevičienė, 
Igliaukos Šv. Kazimiero baž-
nyčios klebonas Remigijus 
Maceina, ūtiškė Anelė Lu-
kjančiuk. Renginyje dalyva-
vo, savo kūrybą bei V. M. Pu-
tino eiles skaitė Prienų krašto 
kūrėjų klubo „Gabija“ vadovė 
Rasa Zdanevičienė ir gabijie-
čiai Asta Ferevičienė, Aušra 
Kazlauskienė, Jurgis Montvi-
la, Vilytė Stelmokienė, Alvyra 
Sventickienė, taip pat muzieji-
ninkai Leonas Sakalavičius bei 
Emilija Petrauskaitė. 

Visus smagiai nuteikė Prie-
nų krašto muziejaus vokalinio 
ansamblio „Marginys“ (vado-
vė Regina Juronienė) atlieka-
mos dainos. Renginį vedė mu-

ziejininkė Emilija Petauskaitė 
ir gabijietis Tautvydas Ven-
cius, kuris ne tik vedė renginį, 
bet ir skaitė savo kūrybą. Gi-
męs ir augęs Naujojoje Ūtoje, 
Tautvydas šiuo metu gyvena 
Vilniuje, bet nepamiršta sa-
vo gimtojo krašto, mielai įsi-
traukia į Naujosios Ūtos ben-
druomenės gyvenimą: vaidina 
spektakliuose, padeda organi-
zuoti ir veda bendruomenės 
renginius.

Po skaitymų gausus būrys 
poezijos mylėtojų pasklido po 
jaukią, samanotais rieduliais 
apgaubtą sodybvietę, namo 
viduje, kur veikia muziejus, 
buvo galima apžiūrėti Vinco 
Mykolaičio-Putino seklyčios 
ekspoziciją.

Poezijos šventės dalyviai 
skirstėsi truputį geresni, pa-
kylėti, įkvėpti V. Mykolaičio-
Putino dvasios. Dėkojame 
skaitovams, mokytojams, mo-
kylų vadovams, kurie sudarė 
galimybę moksleiviams ir jų 
mokytojams atvykti į renginį, 
krašto kūrėjams, Naujosios 
Ūtos seniūnui, visuomet daly-
vaujančiam Putino minėjimo 
renginiuose, rašytojo giminai-
čiams, sodybos šeimininkams, 
visiems, vienaip ar kitaip prisi-
dėjusiems, atvykusiems ir da-
lyvavusiems.

Prienų krašto muziejaus 
informacija 

Moksleivių           viešnagė Lenkijoje
su ,,Lego we do“ ir progra-
mavo naudodami,,Bee-bot“ 
programą. 3D spausdintuvo 
galimybes pademonstravo 
Lenkijos mokiniai. Tuo me-
tu mokytojai pristatė veiklas, 
vykdytas mokyklose kovo–
gegužės mėnesiais ir aptarė 
veiklas, kurias reikia atlikti iki 
kito vizito. Pasibaigus supla-
nuotoms veikloms, visi daly-
viai pasivaikščiojo po miestą. 
Aplankėme seną parką, kuria-
me gausu dinozaurų skulptū-
rų. Parko akcentas – didžiu-
lė erelio, Lenkijos simbolio, 
skulptūra.

Trečiadienį mokinių vei-
klos vyko miesto vidurinėje 
mokykloje. Mokytojai Bo-
guslavas Galik ir Adam Los 
suskirstė mokinius į dvi gru-
pes. Viena grupė rašė progra-
mą Lego blocks robots nau-
dodami C+ NXT 2.0 tech-
nologiją, o antra grupė dirbo 
su Arduino programa. Paskui 
grupės susikeitė vietomis ir 
galiausiai atsakė į klausimy-
no klausimus. Po to mokiniai 
kūrė antrą skaitmeninį ,,Is-
torijos apie robotus“ skyrių 
(pirmasis buvo sukurtas vizi-
to mūsų mokykloje metu), tai-
kydami smilebox programą. 
Jie panaudojo susitikimo Lie-
tuvoje metu sukurtus tekstus 
ir robotus, pridėjo nacionali-
nes vėliavas, parinko ir mu-
ziką. Po pietų aplankėme na-
mų apyvokos daiktų muziejų 
Ziebice, išklausėme gido pa-
sakojimo apie miesto istoriją 
ir apie Joseph Langer – vieną 
žymiausių XX amžiaus žmo-
nių šitame regione. Gidas pa-
rodė unikalią ekspoziciją – di-
džiausią lygintuvų kolekciją, 
kurioje yra eksponatų, paga-
mintų1665 metais.

Ketvirtadienį lankėmės 

aukso kasykloje. Gidas pa-
sakojo apie kasyklos istoriją, 
apie auksą, gyvūnus, kurie 
gyvena po žeme. Pamatėme 
vienintelį požeminį krioklį, 
ieškojome aukso ir branga-
kmenių. Buvo labai smagu. 
Po to aplankėme viduramžių 
parką ir išbandėme daugelį 
prietaisų, naudotų viduram-
žiais. Mokiniams labiausiai 
patiko parke esantis siaubo 
kambarys. Vakare visi Eraz-
mus projekto dalyviai kartu 
su tėveliais, mokyklos mo-
kytojais ir administracija bei 
rėmėjais dalyvavo atsisveiki-
nimo vakaronėje. Buvo įteik-
ti sertifikatai, apsikeista dova-
nomis. Mus mokė šokti tradi-
cinį lenkų šokį polonezą. 

Penktadienį mokykloje da-
lyvavome meduolių gamybos 
užsiėmime. Profesionali ke-
pėja mokė puošti meduolius 
įvairiais ornamentais. Visi ga-
miniai buvo sudėti į dėžutes ir 
dalyviai galėjo vežtis namo 
kaip gražų suvenyrą iš Len-
kijos. Dalyvavome Pabėgi-
mo kambario (Escape room) 
veikloje. Moksleiviai turėjo 
atlikti daug užduočių, susiju-
sių su įvairiais pojūčiais. Rei-
kėjo būti dėmesingiems, pas-
tabiems ir atidiems, kad būtų 
įvykdyta užduotis – reikėjo 
atrakinti penkias spynas ir iš-
eiti iš kambario.

Šeštadienį iš ryto atsisvei-
kinome su šeimomis, priė-
musiomis mūsų mokinius, 
projekto koordinatore, Lenki-
jos mokyklos mokytoja Eva, 
ir išvykome namo. Savaitė 
prabėgo labai greitai, moki-
niai grįžo kupini neišdildomų 
įspūdžių, įgiję patirties ir labai 
laimingi.

Projekto koordinatorė Lie-
tuvoje Adelė Berezovskaja 
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Trečiadienio kate-
chezė apie Apaštalų 

darbus
Birželio 12 dienos bendrojo-

je audiencijoje šv. Petro aikštė-
je popiežius Pranciškus pradėjo 
katechezių ciklą apie Apaštalų 
darbų knygą, kurioje, pasak jo, 
aprašoma Evangelijos „kelio-
nės“ pradžia nuo Kristaus Pri-
sikėlimo. O tai buvo ne „įvykis 
tarp įvykių“, tačiau naujo gyve-
nimo pradžia.

Katechezės pradžioje buvo 
perskaitytos eilutės iš Apaštalų 
darbų pirmojo skyriaus:

„(Petras tarė:) Taigi vienam 
iš vyrų, kurie drauge su mumis 
vaikščiojo visą laiką, kol Vieš-
pats Jėzus buvo tarp mūsų, pra-
dedant Jono krikštu ir baigiant 
Jėzaus iš mūsų paėmimu, rei-
kia kartu su mumis tapti jo pri-
sikėlimo liudytoju. (...) Ir burtas 
krito Motiejui, ir jis buvo pri-
skaitytas prie vienuolikos apaš-
talų“ (Apd 1, 21–22. 26).

Po Jėzaus Prisikėlimo moki-
niai, vieningai ir maldoje, susi-
būrę aplink Mariją, paklusda-
mi Jėzaus žodžiams, aktyviai 
ruošėsi priimti Dievo galybę. 
Tačiau po skausmingų Kan-
čios įvykių liko tik vienuolika 
iš dvylikos – šis skaičius re-
prezentuoja 12 Izraelio genčių 
– Viešpaties išrinktų apaštalų. 
Nebėra Judo, kuris iš graužaties 
pats sau atėmė gyvybę.

Tačiau jo atsiskyrimas nuo 
bendrystės su Viešpačiu ir bro-
liais prasidėjo jau anksčiau. Jis 
pradėjo veikti vienas pats, izo-
liuotis, prisirišo prie pinigų ir 
pasinaudojo vargšais, pametė 
iš akių darymo veltui ir savęs 
dovanojimo horizontą, kol ga-
liausiai puikybės virusas užkrė-
tė jo protą ir širdį, ir iš draugo 
(Mt 26, 50) pavertė priešu, ku-
ris vadovavo tiems, kurie atėjo 

suimti Jėzų (Apd 1, 16).
Judas gavo malonę tapti ar-

timiausio Jėzaus rato dalimi ir 
dalyvauti Jo tarnystėje, tačiau 
kažkuriuo momentu nuspren-
dė, kad pats „išgelbės“ savo 
gyvenimą ir taip jį prarado (žr. 
Lk 9, 24). Jo širdis nebepri-
klausė Jėzui, jis išstojo iš ben-
drystės su Juo ir kitais, nustojo 

būti mokiniu ir save iškėlė virš 
Mokytojo. Jį pardavė ir niekšy-
bės kaina įsigijo sklypą, tačiau 
šis nesubrandino derliaus, bet 
permirko jo paties krauju (žr. 
Apd 1, 18–19).

Jei Judas pirmenybę suteikė 
mirčiai, tai Vienuolika pasirin-
ko gyvenimą ir palaiminimą, 
perėmė atsakomybę tai perduo-
ti kitiems, karta po kartos, iš Iz-
raelio tautos – Bažnyčiai.

Evangelistas Lukas Apaštalų 
darbuose parodo, jog vieno iš 
Dvylikos praradimas sužeidė 
pirmosios bendruomenės kūną, 
sukūrė būtinybę jo atsakomybę 
perduoti kitam. Reikėjo atstaty-
ti Dvylikos grupę. Tačiau kaip? 
Petras nurodo kriterijų: nauja-
sis narys turi būti Jėzaus moki-
nys nuo pat pradžios iki pabai-
gos, nuo krikšto Jordano upėje 
iki žengimo į Dangų. Tai mo-
mentas, kai gimė bendruome-
ninė įžvalga, žiūrėjimas į tikro-
vę tikėjimo akimis, vienybės ir 
bendrystės perspektyvoje.

Kandidatai buvo du: Juo-
zapas, vadinamas Barsabu, ir 
Motiejus. Visa bendruomenė 
meldėsi tokiais žodžiais: „Tu, 
Viešpatie, kuris visų širdis 
pažįsti, parodyk, katrą iš šių 
dviejų pasirenki, kad užimtų 
tą apaštalo tarnystės vietą, nuo 
kurios nuklydo Judas (Apd 1, 
24–25)“. Viešpats per mestą 
burtą parodė į Motiejų ir šis bu-
vo priskaitytas prie apaštalų.

Tokiu būdu Dvylikos kūnas 
buvo atstatytas, kaip ženklas, 
jog bendrystė yra viršesnė už 
pasidalijimą, izoliaciją, sava-
naudžio mentalitetą. Bendrys-
tė yra pirmasis apaštalų liudi-

Ebolos virusui išplitus į Ugandą šaukiamas 
nepaprastasis PSO komiteto posėdis
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pranešė, kad 
posėdis rengiamas pasitvirtinus, jog Ebolos virusas Kongo 
Demokratinėje Respublikoje persimetė į kaimyninę 
Ugandą. Kongo DR iki šiol užregistruota daugiau kaip 2 
000 užsikrėtimo, iš jų - 1 400 mirties atvejų.

Kazachstane sulaikyti per 250 aktyvistų, 
raginusių protestuoti prieš naują valdžią
Almatoje trečiadienį buvo sulaikyta daugiau kaip 
250 aktyvistų, raginusių miesto gyventojus dalyvauti 
nesankcionuotuose mitinguose ir protestuoti prieš tą 
pačią dieną prisaikdinto Kazachstano naujojo prezidento 
Kasymo Žomarto Tokajevo vyriausybę.

jimas. „Iš to visi pažins, kad 
esate mano mokiniai, jei my-
lėsite vieni kitus“ (Jn 13, 35), 
– pasakė Jėzus.

Dvylika išreiškia Viešpaties 
stilių. Jiems patikėtas išgany-
mo darbo tęsimas. Jie nesiekia 
parodyti tariamo tobulumo, 
tačiau per vienybės malonę iš-
kelia tą, kuris nauju būdu gy-

vena savo tautos tarpe: Vieš-
patį Jėzų. Apaštalai nusprendė 
gyventi Prisikėlusiojo karalys-
tėje kaip vieningi broliai, nes 
tik taip įmanomas tikras savęs 
dovanojimas.

„Ir mums reikia atskleisti 
Prisikėlusiojo liudijimo grožį, 
išeiti iš apsiribojimo savimi 
pačiais, atsisakyti pasilaikyti 
Dievo dovanas, nekristi į vi-
dutiniškumą. Apaštalinio kū-
no atstatymas rodo, jog pačia-
me krikščionių bendruomenės 
DNR yra vienybė ir laisvė nuo 
savęs pačių, kurie leidžia ne-
bijoti skirtingumo, neprisirišti 
prie daiktų ir dovanų, tapti mar-
tyres – gyvojo ir istorijoje be-
sidarbuojančio Dievo šviesos 
liudytojais“, – sakė popiežius 
Pranciškus.

VATICAN NEWS

Ir katalikai juokiasi...
vienas vyras Romoje taisė 

vienos gražios bažnytėlės lu-
bas. Ir pastebėjo amerikietę, 
kuri įžengė į bažnyčią ir pra-
dėjo melstis. vyras nuspren-
dė šiek tiek pasilinksminti, 
taigi tyliai tarė: „Čia jėzus“. 

Tačiau moteris neatsakė. 
Tuomet jis kiek garsiau pa-

kartojo: „Čia jėzus“. Ir vėl jokio 
atsako. 

galiausiai vyras garsiai su-
šuko: „Čia jėzus!“ 

moteris pažvelgė aukštyn 
ir suriko: „patylėk, kalbuosi 
su Tavo motina!“

95,7 Mhz

Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutų tvarkaraštis nuo 2019-06-25 iki 2019-08-31

Maršruto
Nr.

Maršruto pavadinimas Autobuso išvykimo laikas

1. Prienai – Antakalnis per
Ašmintą, Malinavą

d. d. 6.30; 14.50 iki Pakuonio
Š Š 6.30; 10.45 iki Pakuonio

4. Prienai – Medžionys per
Jiezną, Stakliškes,
Vyšniūnus, Užuguostį,
Radomislę

d. d. 5.55 Stakliškės – Popsys, Jogalina
d. d. 6.35; 14.15 Stakliškės – Radomislė
d. d. 7.01; 15.40 Stakliškės – Medžionys
A, P 16.50 Stakliškės – Popsys
S 10.00; 13.00 Stakliškės – Medžionys
d. d. 7.34 Stakliškės – Prienai
d. d. 13.10 Prienai – Stakliškės

6. Prienai – Darsūniškio kr.
per Jiezną, Kašonis,
Žideikonis, Sobuvą

T, P 7.35 Prienai – Užgirėliai
8.42; 12.42 Jieznas – Žideikonys
9.02; 13.00 Jieznas – Sundakai

12.00 Jieznas – Užgirėliai
13.26 Jieznas – Prienai

7. Prienai – Veiveriai per
Klebiškį, Šilavotą

d. d. 5.45; 17.30 iki Veiverių
d. d., Š 12.00 iki Skriaudžių
Š 5.45 iki Veiverių

8. Prienai – Žiūronys per
Balbieriškį, Žagarius

A, P 6.10; 15.55
S 10.20 iki Žiūronių

9. Prienai – Balbieriškis per
Paprūdžius

K 8.00; 12.30

10. Prienai – Pociūnai per
Strielčius, Bagrėną

d. d. 6.50; 15.00

11. Prienai – Išlaužas per
Dambravą

A, K 6.35; 17.15
Š 6.35; 10.30

12. Prienai – Veiveriai per
Klebiškį, Lizdeikius

A, K 7.35; 12.00

14. Šeimos klinika – Kauno
g.– Poliklinika –
Civilinės kapinės

d. d. 7.30; 8.25; 9.30; 11.40; 14.30; 15.33

15. Prienai – Jiestrakis per
Žemaitkiemį

d. d. 6.15; 17,20
Š 6.15; 12.00

16. Prienai – Puzonys per
Birštoną

T 8.00; 13. 00
S 8.00; 14.50

17. Prienai – Siponys per
Birštoną

A 6.20; 14.50 iš Birštono a. s.
Š 6.20; 13.00

19. Prienai – Kėbliškiai per
Pakuonį

d. d. 6.15; 13.15; 17.30
Š, S 6.40;12.20

d. d. – darbo dienos, Pr. – pirmadienis, A – antradienis, T – trečiadienis, K –
ketvirtadienis, P – penktadienis, Š – šeštadienis, S – sekmadienis.
Informacija teikiama Prienų autobusų stotyje, tel. (8 319) 52333

 Informacija dėl paramos ūkininkams, 
patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 m.
Prienų r. savivaldybės 
administracijos Žemės 
ūkio skyrius birželio 11 d. 
gavo sąrašus žemės ūkio 
veiklos subjektų, patyrusių 
nuostolių dėl sausros 2018 
m., kurie gali kreiptis dėl 
paramos.  

Parama skirta žemės ūkio 
veiklos subjektams, kurių 2018 
m. dėl sausros patirti augali-
ninkystės produkcijos nuosto-
liai sudarė ne mažiau kaip 30 

proc. pareiškėjo bendros vidu-
tinės metinės 2015–2017 m. 
produkcijos vertės pagal visus 
taisyklėse nurodytus augalus. 
Vienkartinė išmoka mokama 
gyvulininkystės (galvijai, ar-
kliai, kiaulės, avys, ožkos) ir 
paukštininkystės veikla užsii-
mantiems subjektams, laikan-
tiems 1 ir daugiau sutartinių 
gyvulių.

Ūkininkus, kurie atitinka pa-
ramos reikalavimus, informuos 

seniūnijų žemės ūkio specialis-
tai. Ūkininkai taip pat gali patys 
kreiptis į seniūnijas ar Žemės 
ūkio skyrių pasitikslinti, ar pa-
rama jiems priklauso. 

Paraiškos teikiamos iki 2019 
m. birželio 21 d. Paraiškų pri-
ėmimo informacinės sistemos 
Žuvusių pasėlių funkciniame 
komponente „Žuvę ir (arba) 
nepasėti plotai“.

Žemės ūkio skyriaus 
informacija
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Kurorto 
šventei 
praūžus...

Kipro ežere rasti žudiko maniako septintos 
aukos palaikai
Kipre vieno ežero dugną apieškoję narai rado 
palaikus, kurie, kaip mano pareigūnai, priklauso vieno 
maniako nužudytai šešiametei mergaitei.. Manoma, 
kad šie palaikai priklauso septintajai ir paskutinei 35 
metų Kipro kariuomenės kapitono aukai.

Valstybė ir savivaldybės šiemet gavo 
127 mln. eurų neplanuotų pajamų
Valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamos sausio–
gegužės mėnesiais siekė 4,224 mlrd. eurų – 3,1 proc. 
(127,3 mln. eurų) daugiau nei planuota ir 22,3 proc. 
(771,2 mln. eurų) daugiau nei per penkis 2018-ųjų 
mėnesius. NG

Kelionė Nemuno kilpomis

stasė
AsIpAvIČIENĖ

Tradiciškai kiekvienais 
metais antrą birželio 
savaitgalį vykstanti 
Birštono kurorto šventė 
– vienas iš svarbiausių 
ir labiausiai laukiamų 
renginių. 

Trijų dienų šventės pro-
grama apima visas tris sti-
chijas: žemę, vandenį ir orą, 
o šventėje kiekvienas randa 
sau kažką įdomaus. Šiemet 
šventės šūkis „Būk Birštone“ 
taip pat kvietė savaitgalį pra-
leisti mūsų gražiajame kuror-
te, dalyvauti pramoginiuose, 
edukaciniuose, kultūriniuose 
bei sportiniuose renginiuose. 
O ko verta karšto oro balionų 
fiesta, kai padangė virš kuror-
to apylinkių pražysta įvairias-
palviais balionų kupolais...

Šventės renginiai 
prasidėjo dar 
ketvirtadienį

Kai kurie šventės renginiai 
prasidėjo dar ketvirtadienį. 
Birželio 6-osios popietę Birš-
tono kultūros centre buvo ati-
daryta ir visuomenei pristaty-
ta tradicinė paroda „Lietuvos 
spaudos fotografija 2019“, 
kuri į Birštoną atkeliauja tie-
siai iš Vilniaus.

Po parodos pristatymo bu-

Laikas skuba didžiuliais 
žingsniais. Atrodo, ką tik 
vyko Birštono TAU mokslo 
metų pradžios šventė, o 
štai jau ir užbaigėme juos 
grožėdamiesi Nemuno 
kilpomis. 

Kelionė laivu, vykusi bir-
želio 10 dienos popietę, buvo 
tikrai šauni. Visi klegėjome, 
džiaugėmės, sveikinome tuos, 
kurie iki vasaros atšventė gra-
žius jubiliejus, dėkojome vie-
ni kitiems už šaunius, kupinus 
nepamirštamų akimirkų me-
tus, grožėjomės fantastiškais 
vaizdais, atsiveriančiais prieš 
mūsų akis, klausėmės eilių, 
kurias sukūrė mūsų bendra-
žygiai.

Direktorė Nijolė Jakimo-
nienė džiaugėsi šauniais stu-
dentais, jų veiklumu, entuzi-
azmu, optimizmu. Ji padėkojo 
savo komandai už darbą, gra-
žias iniciatyvas. Žinoma, mes 
taip pat esame labai dėkingi 
Nijolei už jos neblėstančią 
energiją, puikią nuotaiką, su-

gebėjimą pamatyti kiekvieną 
žmogų. Be to, reikia pripažin-
ti, kad mokslo metai buvo ti-
krai turiningi, kupini įdomios 
veiklos, kuri visus mus dar 
labiau suartino.

Studentai džiaugėsi ke-
lione, fotografavosi, vaišino 
vieni kitus gardumynais, o 
svarbiausia – visi šypsojosi 
ir žadėjo kitais mokslo me-
tais vėl sugrįžti, aktyviai įsi-
traukti į planuojamą veiklą. 
O tų planų netrūksta: turime 
daug svajonių, idėjų. Kol kas 
tai dar tik svajonės, bet net 
neabejoju, kad jos išsipildys. 
Taigi, išsiskirstėme pasitikti 
vasaros, o rudenį sugrįšime 
pailsėję ir nusiteikę smagiai 
veiklai. Linkiu, kad ta vasara 
suteiktų labai daug jėgų, pa-
žadintų kiekvieno mūsų ga-
lias kurti, atrasti, pažinti, ir jau 
dabar žinau, kad visų be galo 
pasiilgsiu. Šaunu suprasti, kad 
aplink tave – tiek daug nuos-
tabių žmonių.

Dekanė A. Ferevičienė 

vo atidarytas XXVII karšto 
oro balionų čempionatas, o 
vakare į padangę pakilo pir-
mieji balionai. Balionų skry-
džiais galima buvo gėrėtis dar 
tris šventės dienas. Čempio-
nate dalyvavo 35 oro balionai, 
tad vaizdas tikrai buvo nuos-
tabus, ypač kai jie kilo vaka-
re nuo Nemuno pakrantės, o 
prie jų prisijungė visas būrys 
parasparnių.

Nuotaikinga 
penktadienio 

programa
Birštono kurorto šventę 

nuspalvina šventinė eisena, 
kurioje žygiuoja visos savi-
valdybės įmonės, įstaigos bei 
bendruomenės. Šiemet visi 
šventės dalyviai buvo kvie-
čiami puoštis mėlyna spalva, 
kuri simbolizuoja Nemuno 

vingius, mineralinio vandens 
šaltinius, gryną orą ir ekolo-
giškumą. 

Atžygiavus į savivaldybės 
aikštę, merė Nijolė Dirginčie-
nė paskelbė šventės pradžią, 
linkėdama patirti gerų įspū-
džių ir puikiai praleisti laiką 
Birštone. 

Kaip ir kiekvienais metais 
kurorto šventėje dalyvavo 
daug svečių, tarp jų Prienų 
savivaldybės meras Alvydas 
Vaicekauskas, Jonavos meras 
Mindaugas Sinkevičius bei 
užsienio svečių delegacijos iš 
Lenkijos, Vokietijos, Estijos ir 
Azerbaidžano.

Muzikinę programą penk-
tadienio vakarą dovanojo 
Valstybinis pučiamųjų or-
kestras „Trimitas“ ir solistas 
Rafailas Karpis, atlikėja Jur-
ga su grupe pristatė muzikinį 

projektą „Ten, kur tu – geriau-
sios dainos“. Vakare daugelis 
kurorto gyventojų ir svečių 
ėjo pasižiūrėti kino filmo, 
demonstruojamo miesto sta-
dione, o kiti įsijungė į orien-
tacinį žaidimą „Apšviestas 
Birštonas“.

Poilsis derėjo 
su aktyviomis 
pramogomis

Šeštadienio rytas prasidėjo 
mankštomis ir jogos pratimais 
Kneipo sode, „Vytauto Mi-
neral SPA“ terasoje, miesto 
stadione ir kalanetikos treni-
ruotėmis prie „Eglės“ sana-
torijos.

Kaip ir kiekvienais metais, 
amatininkai ir tautodailininkai 
mugėje siūlė savo įvairiausius 
gaminius. Kas norėjo pirko 
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Kamerūne per „Boko Haram“ ekstremistų 
išpuolį žuvo 37 žmonės
Kamerūno šiaurėje per praėjusį savaitgalį džihadistų 
grupuotės „Boko Haram“ įvykdytą išpuolį žuvo 37 
žmonės. Granatsvaidžiais ginkluoti džihadistai užpuolė 
kariuomenės pozicijas Darake – saloje netoli Čado ežero 
Kamerūno Tolimosios Šiaurės regione.

Vokietijos mečetėje suplėšytas Koranas    
Vokietijos vyriausybė trečiadienį pasmerkė maždaug 50 
Korano knygų suniokojimą vienoje mečetėje. Šiaurės 
vakariniame Bremeno mieste esančioje mečetėje 
šeštadienį vienas ar daugiau žmonių plėšė musulmonų 
šventos knygos egzempliorius, kai kurie Korano puslapiai 
buvo sukišti į klozetą.

REKLAMA

žuvies, sūrio ar mėsos gami-
nių, kiti ragavo įvairiausių 
saldumynų ir pyragų, alaus ar 
giros. Nemažai buvo gaminių 
iš lino ar vilnos, medžio dro-
žinių, papuošalų iš odos ar 
akmenėlių, sidabro ir kt. 

Šeštadienį gausiai atvyku-
sius į Birštoną iš įvairių ša-
lies vietų linksmino muzikinis 
KTU pučiamųjų grupės „The 
BrassBees“ kokteilis, vyko 
ansamblio „Jonis“ koncertas 
ir Birštono miestų-partnerių 
pasirodymai. Ypač buvo lau-
kiami svečių pasirodymai, 
daug plojimų sulaukė ansam-
blis „Aipra“ (Azerbaidžanas) 
ir „Joldija“ (Nida). 

Prie Birštono viešosios bi-
bliotekos palapinėje, saugan-
čioje nuo kaitrių saulės spin-
dulių, vyko įtempti darbai 
– vaikai kūrė, piešė, tapė, en-
tuziazmu užkrėsdami ir juos 
lydinčius vyresniuosius. Argi 
neįdomu pagamintą žuvelę ar 
kitą vandens gyvūną „įleisti“ į 
improvizuotus Nemuno van-
denis, nurodant čia jo gyve-
namąją vietą? Taigi visiems 
patiko kūrybinės dirbtuvės 
„Kas gyvena Nemune?“, ku-
riose vaikus ir suaugusiuosius 
mokė dailininkė Saulė Gylie-
nė. Taip pat visi norintys ga-
lėjo kartu su dailininkėmis A. 
Kiudulaite ir E. Selena (Pran-
cūzija) kurti ir „Pop-up“ kny-

gą apie Birštoną.
Centriniame parke savo 

išmonę kūrybinėse dirbtu-
vėse „Zoologijos sodas“ ro-
dė Birštono meno mokyklos 
mokiniai.

Sakraliniame muziejuje vy-
ko meninių fotografijų, skirtų 
Birštono bažnyčios 110 metų 
sukakčiai, parodos atidarymas 
ir Juozo Tumo-Vaižganto me-
tų minėjimui skirto kūrinio 
„Pilkojo gyvenimo diemen-
tai“ pristatymas, kuriame da-
lyvavo  rašytojas A. Pakėnas 
ir aktorė O. Dautartaitė. 

Šeštadienio vakarą Vasa-
ros estradoje vyko šventinė 
fiesta – koncertavo Kauno 
bigbendas ir Povilas Meškė-
la, „Back To TheRoots“ su 
Baiba Skurstene bei grupė 
„Biplan“. 

Kurorto šventei praūžus...

Tuo pat metu Antano Pa-
duviečio bažnyčioje skam-
bėjo sakralinė muzika, kurią 
atliko giedotojų grupė „De-
profundis“.

Vasaros estradoje ir viso-
je Nemuno pakrantėje žmo-
nės galėjo stebėti Nemune 
vykstantį vandens motociklų 
čempionatą bei jachtų paradą, 
grožėtis balionais, klausytis 
koncertų. Šventę vainikavo 
vidurnakčio fejerverkai.

Centriniame miesto parke 
visą šeštadienį aktyvios vei-
klos rado šeimos su vaikais. 
Mažieji važinėjo dviračiais 
ir paspirtukais, išbandė įvai-
rias lipynes ir treniruoklius. 
Bene įdomiausias dalykas šį 
kartą buvo traukinukas, ku-
riuo norėjo pasivažinėti ne 
tik vaikai...

„Birštono piknikas“, 
skirtas Pasaulio 
lietuvių metams

Sekmadienį, po titulinių Šv. 
Antano Paduviečio atlaidų, 

Birštono Vytauto parke vyko 
piknikas, skirtas Pasaulio lie-
tuvių metams. Iš emigracijos į 
Birštoną pamažu grįžta biršto-
niečiai, čia savo ateitį planuo-
ja ir iš kitų didmiesčių atvykę 
jauni žmonės. Tai paskatino į 
pikniką pakviesti kuo daugiau 
globalių birštoniečių, iš Birš-
tono krašto kilusių, Birštoną 
mylinčių, įvairiuose pasau-
lio kampeliuose gyvenančių 
ir vienaip ar kitaip prie „Glo-
balaus Birštono“ augimo pri-
sidedančių žmonių. Pikniko 

metu vyko bendra diskusijų 
festivalio „Būtent!“ ir „City 
Alumni Birštonas“ diskusija, 
o pramogomis šeimoms su 
vaikais rūpinosi nuotaikinga 
Turizmo informacijos centro 
ir „Čiulba Ulba“ erdvė. Šio 
renginio metu paskelbta ir 
Birštono savivaldybės garbės 
ambasadorė Dovilė Lodaitė-
Šafranauskė.

Šventė atėjo ir praėjo, tačiau 
geri įspūdžiai, įdomūs susiti-
kimai ir renginiai dar ilgai iš-
liks atmintyje. 
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Indijoje nuo ličiuose esančios medžiagos 
sukelto encefalito mirė 31 vaikas
Mažiausiai 31 vaikas mirė šiaurės Indijoje per pastarąsias 
10 dienų nuo mirtinai pavojingos smegenis pažeidžiančios 
ligos, kuri, kaip manoma, yra susijusi su ličių vaisiuose 
randama nuodinga medžiaga. Visiems vaikams pasireiškė 
ūminio encefalito sindromo požymių.

Dopingą vartojęs Jevgenijus Šuklinas 
neteko olimpinio sidabro
Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) oficialiai paskelbė, 
kad dėl dopingo vartojimo iš Lietuvos kanojininko 
Jevgenijaus Šuklino yra atimamas olimpinis sidabro 
medalis. Pertyrus atletų dopingo testus kanojininko 
mėginyje buvo rastas dehidrohlormetiltestosteronas.

REKLAMA

Birštono bažnyčios praeitis ir dabartis
Birštonas XIV–XVIII a. 
buvo Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės 
valdovų ir Lenkijos 
karalių nuosavybė, čia 
įsikūręs dvaras priklausė 
Jogailaičių dinastijai iki 
1572 m. pabaigos. 

Įvairiais laikotarpiais Birš-
tono dvare yra lankęsi dešimt 
Lietuvos valdovų. Čia jie su-
darydavo sutartis, priimdavo 
garbingus svečius ar papras-
čiausiai atvykdavo medžio-
klėn. 

Nemažai laiko Birštono 
dvare praleido Lietuvos di-
dysis kunigaikštis ir Lenki-
jos karalius Kazimieras, ke-
lis kartus čia posėdžiavęs su 
Ponų Taryba. Birštone 1473 
m. žiemą kartu su sūnumis 
(Vladislovu ir Kazimieru, 
kuris yra šventasis Lietuvos 
globėjas) karalius slėpėsi nuo 
maro. Bažnyčia Birštone jau 
stovėjo XVI a. Tai yra žino-
ma iš fundacijos 1609 m. ak-
to, kuriame Prienų ir Birštono 
seniūnas Kasparas Horvatas 
užrašė Prienų bažnyčiai Ba-
grėno dvarą su 33 valakiniais 
ūkiais ir įsipareigojo atstatyti 
Birštono bažnyčią, kuri bu-
vo „susenusi ir begriūvanti“. 
Vilniaus vyskupas Benediktas 
Voina nurodė, jog „klebonas 
privalo gerai mokėti lietuviš-
kai, turėti vikarą, kuris laikytų 
pamaldas Birštone…“ 

1609 m. rugpjūčio 13 d. 
Vilniuje karalius Žygimantas 
III pasirašė Birštono Šv. Ju-
do Tado bažnyčios fundaciją. 
XVIII a. antroje pusėje Vaza 
IV patvirtino šį įsakymą. 1643 
m. Birštone bažnyčios sta-
tybos fundatorė buvusi Ona 
Pacienė-Rudaminaitė, Lietu-
vos vicekanclerio Paco žmo-
na. Karalius Vladislovas Vaza 
1643 m. vasario 4 d. raštu pa-
dovanojo bažnyčiai 7 kaimų 
žemes, pievas, miškus. Ma-
noma, kad bažnyčia 1655 me-
tais sudegė. 1674 metais vėl 
įpareigojama atstatyti Birš-
tono bažnyčią. Žinoma, kad 
1782 metais bažnyčios vieto-
je stovėjęs kryžius. 1787 me-
tais Prienų seniūno Kazimie-
ro Nestoro Sapiegos lėšomis 

pradedama statyti nauja medi-
nė bažnyčia, o 1795 m. kun. 
Kalinovskis vyskupo Masals-
kio pavedimu ją iškilmingai 
pašventino suteikdamas Šv. 
Judo Tado titulą. Taigi, taip 
buvo atkurta Birštono para-
pija, prie jos įkurta mokykla, 
kurioje mokytojavo parapi-
jos vargonininkas. Apie 1805 
metus Birštone klebonavo 
kun. Ignotas Milgaudas. Jis 
bažnyčią remontavo, užsakė 
nuliedinti Vilniuje tris var-
pus. Bažnyčios inventorių 
aprašymuose XIX a. minima, 
jog itin vertingų meno dirbi-
nių bažnyčioje buvę nedaug. 
XVIII a. medinė Birštono Šv. 
apaštalo Judo Tado bažnyčia 
stovėjo iki XX a. pradžios, kai 
kunigai A. Rubša ir J. Karve-
lis kartu su parapijiečiais 1909 
m. pastatė naują mūrinę šven-
tovę. Naują mūrinę bažnyčią 
1899-aisiais suprojektavo vie-
nas žymiausių Lietuvos archi-
tektų Vaclovas Michnevičius 
(1866–1947). Statybų idėją 
reikėtų sieti su 1899 metais 
atvykusiu į Birštoną klebo-
nauti karmelitu kun. Albertu 
Rubša OC (1829–1904). Ca-
ro valdžiai uždarius karmelitų 
vienuolyną, kunigas 1891 m. 
išvyko iš Vilniaus į Nemu-
naitį, o 1899 m. tapo Biršto-
no klebonu. Kunigas A. Rub-
ša, matydamas plūstančius į 
kurortą poilsiautojus iš įvai-
rių Rusijos, Lenkijos mies-
tų, jautė būtinybę perstatyti 
medinę bažnyčią. Jo suburtą 
statytojų komitetą sudarė įta-
kingi Prienų ir Birštono kraš-

to žmonės. Bažnyčios statybų 
įgyvendinimas buvo pradėtas 
1900 m. pasirinkus architek-
to Vaclovo Michnevičiaus 

mūrinės bažnyčios projektą. 
Šis Birštono klebono statybų 
užmojis tuo laiku buvo drą-
sus žingsnis, nes iki 1905 m. 
Rusijos imperijos caras Miko-
lajus II draudė katalikų baž-
nyčių statybą. 1900 m. 
rugpjūčio mėn. gavus 
leidimą rinkti laisvas 
aukas statybai paremti, 
buvo išleistos keturios 
labdaros ženklų knyge-
lės su 2 kapeikų vertės 
ženklais, vadinamosio-
mis „plytelėmis“. Birš-
tono poilsiautojai, įsigiję 
kurorte labdaros ženklų, 
galėjo juos platinti viso-
je Lietuvoje. Manoma, 
kad bažnyčios statybą 
daugiausiai parėmė pa-
siturintys kurorto po-
ilsiautojai ir Birštono 
bei kaimyninių parapijų 
– Punios ir Butrimonių 
– gyventojai. 1902 m. 
birželio 16 d. senąją me-
dinę Birštono bažnyčią 
pardavus iš varžytinių, 
pastatyta laikina koplyčia, o 
1903 m. padėtas kertinis baž-
nyčios akmuo. Susirgęs sta-
tybų iniciatorius klebonas A. 
Rubša mirė spalio 3 d. 

1904 m. kovo 23 d. mūrinės 
bažnyčios projektą perėmė 
paskirtas naujas klebonas kun. 
Jonas Karvelis. Jis nusprendė 
pagreitinti bažnyčios statybos 
darbus. Atsisakius Pakuonio 
plytinės paslaugų ir pastačius 
naują plytinę šalia Birštono 
miestelio, statybos darbai la-
bai pagreitėjo. Bažnyčios sta-
tybų priežiūrą vykdė archi-

tektas Edmundas Emiljanas 
Frikas iš Kauno. Siekiant su-
rinkti lėšų bažnyčios statybai 
buvo surengti trys labdaros 

koncertai, šokių vakaras. Būta 
ir nesėkmių. 1906 m. sudegė 
parapijos sandėlis, kuriame 
buvo daug senosios bažnyčios 
inventoriaus, parapijos archy-
vas. 1909 m. spalio 28 d. baž-
nyčios statyba buvo užbaigta 
ir šventovė buvo pašventinta 
jau kitu nei buvusios bažny-

čios, Šv. Antano Paduviečio 
titulu. Grakščių neogotikos 
formų raudonų plytų mūro 
statinys pagrindiniame fasade 
turi keturių tarpsnių 16 sieks-
nių (34 m aukščio) bokštą. In-
terjeras yra trijų navų. 

Bažnyčioje buvo įkeltas 
tikriausiai Lenkijoje 1911 
m. nulietas varpas, kurio įra-
šas byloja apie varpo vardą: 
„Kun. Korwel, Korweliskovo 
9 d. 1911 m.“. Didelis varpas, 
pašventintas statytojo kun. 
Jono Karvelio garbei, 1914 
m. išvežtas į Trakus. Papras-

tai Bažnyčia varpus krikštija 
suteikdama kurio šventojo 
vardą, kad, varpui skambant, 
lyg pats šventasis šauktų ti-

kinčiuosius maldai ir Dievo 
tarnystei. Tuometinio klebono 
kunigo Jono Karvelio vardo 
suteikimas varpui rodo pa-
rapijiečių nuoširdžią meilę ir 
begalinį dėkingumą klebonui 
už jo rūpestį tikinčiaisiais ir 
bažnyčios statyba. Išties var-
pų paskirtis istorijoje buvusi 

platesnė nei tik pranešti 
žmonėms apie pamaldų 
laiką. Lotynų kalba iš-
likusi varpų dedikacija 
sako: „Šaukiu gyvuosius, 
raudu numirusių, perkū-
nus laužau.“ Sovietmečiu 
Birštono varpai tikinčių-
jų nežavėjo savo skam-
besiu, o visa savo didybe 
suskambo tik 1994 m., 
kai klebono J. Dalinevi-
čiaus rūpesčiu bažnyčia 
įsigijo Graikijoje nulie-
tus tris naujus varpus. 
Vienas varpas yra skir-
tas palaimintajam arki-
vyskupui T. Matulioniui 
išmelsti šventumo gar-
bę: „Per crucem ad astra. 
Ark. Teofilius Matulio-
nis. 1873–1962“. Antra-
sis –Birštono klebonui 

kunigui Marijonui Mykolui 
Petkevičiui, dirbusiam 1969–
1987 m., atminti. Trečiasis yra 
skirtas Lietuvai ir Dievui tar-
navusių bei Jam tarnaujančių 
kunigų garbei.

Didžiojo altoriaus Aušros 
Vartų Mergelės Marijos ir Šv. 
Agotos paveikslų dovanotoja 
pagal parapijos archyvo duo-
menis yra Zofija Fedaravičie-
nė. Lurdo Marijos skulptūrą 
paaukojo Golumbrauskas. 
Parapija buvo nedidelė, vie-
tos žmonės daugiausia rėmė 
bažnyčios statybą savo dar-
bu, ypač daug pasidarbavo 
dailidės Jurgis Dereškevičius 
ir Aleksas Kamarauskas. Jie 
surentė gegnes, užkėlė ir įtvir-
tino bokšto kryžių. Kunigo M. 
Petkevičiaus archyve rašome, 
kad „šios gana nedidelės baž-
nyčios statybai panaudota 576 
tūkst. plytų“.

Dabartiniai meistrai taip 
pat prisidėjo prie bažnyčios 
ir šventoriaus gražinimo. 
Bažnyčios šventoriuje stove 
kelios medinės skulptūros, 
laikomos mažosios architek-
tūros paminklais. Tai senas 
tradicinis kryžius, šv. Antano 

Paduviečio koplytstulpis, de-
dikuotas bažnyčiai ir Biršto-
no kurortui. Juos sukūrė gar-
sūs vietiniai skulptoriai Algi-
mantas Sakalauskas ir Jonas 
Černevičius. Ten pat ir tau-
todailininko Kęstučio Pran-
culio padaryta koplytstulpio 
„Sopulingoji Marija“ kopi-
ja. Šventoriuje taip pat stovi 
A. Gabrilevičiaus sukurtas 
stogastulpis su Rūpintojėliu, 
skirtas Birštono bažnyčios 
70 metų sukakčiai pažymėti. 
Priekinę šventoriaus pusę juo-
sia Vloclaviko mieste, Lenki-
joje, pagaminta metalinė tvora 
su vartais. Kitapus bažnyčios, 
link „Tulpės“ sanatorijos, 
esantį kalnelį puošia išskirti-
nės skulptūros, sudarančios 
vieningą ansamblį su Birš-
tono Šv. Antano Paduviečio 
bažnyčia. Čia vasarą mėgsta 
fotografuotis jaunavedžiai. 

Birštono kurorto bažnyčia 
yra labai graži ir populiari. 
Ypač jos prestižas išaugo, kai 
pradėjo dirbti veiklus klebo-
nas J. Dalinevičius. Jo ini-
ciatyva buvo nulieti varpai, 
atlikta vargonų rekonstruk-
cija, restauruoti vertingiausi 
paveikslai. Taip pat vykdo-
mi įvairūs projektai, turintys 
įtakos birštoniečių gyvenimo 
kokybei. Dėl garsiai ir skai-
driai suskambusių vargonų šią 
vietą pamėgo žinomi muzi-
kantai ir dainininkai, čia vyks-
ta nepaprastai gražūs vargonų 
muzikos koncertai.

O netrukus Birštono Šv. 
Antano Paduviečio bažnyčio-
je bus atnaujinti ir restauruoti 
langų vitražai su Lietuvos di-
džiaisiais kunigaikščiais. Šie 
vitražai maldos namus puo-
šė nuo 1987 metų. Šiuo metu 
restauruojami 3 langų vitražai 
– vėliau ir likusieji. Įspūdin-
gus vitražus su Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių atvaizdais 
Lietuvos krikšto 600-ųjų me-
tų jubiliejui sukūrė vitražistai 
Vytautas Švarlys ir Andrius 
Giedrimas. Tais laikais šie 
darbai buvo vykdomi slapčio-
mis, dirbant garažuose. Dabar 
Birštono parapijos klebonas 
monsinjoras J. Dalinevičius 
džiaugiasi, kad bažnyčią vėl 
puoš gražūs vitražai.

Parengė muziejininkė  
Daiva Valatkienė 
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Birželio 13 d. 19:00 val. Po žvaigž-
dėtu vasaros dangum. Literatūri-
niai vakarai Birštone 2019 m. Vieta: 
Birštono kurhauzas 

Birželio 14 d. 09:30 val. Birželio 14-
ąją Visuotinė tylos minutė. Vieta: 
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia 

Birželio 15 d. 18:00 val. Degusta-
cinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Birželio 18 d. 19:00 val. Keegan 
McInroe ir Aleksandr Belkin. Vieta: 
Birštono kurhauzas 

Birželio 22 d. 18:00 val. Degusta-
cinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Birželio 29 d. 18:00 val. Degusta-
cinė vakarienė „Vytautas mineral 
SPA“ restorane „Moon“. Vieta: 
Vytautas Mineral SPA 

Birželio 29 d. 19:00 val. Pažaislio 
muzikos festivalis pristato „Vasaros 
nakties sapnas“. Vieta: Birštono 
kurhauzas

Liepos 4 d. Po žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai vakarai 
Birštone 2019 m.. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Liepos 6 d. 18:00 val. Degustacinė 
vakarienė „Vytautas mineral SPA“ 
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Liepos 6 d. 19:00 val. Sakralinės 
muzikos festivalis “Gaudete, Birš-
tonas”. Vieta: Šv. Antano Paduvie-
čio bažnyčia 

Liepos 11 d. Po žvaigždėtu vasaros 
dangum. Literatūriniai vakarai 
Birštone 2019 m. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Liepos 13 d. 18:00 val. Degustacinė 
vakarienė „Vytautas mineral SPA“ 
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Liepos 13 d. 19:00 val. Sakralinės 
muzikos festivalis “Gaudete, Birš-
tonas”. Vieta: Šv. Antano Paduvie-
čio bažnyčia 

Liepos 19 d. 19:00 val. Pažaislio 
muzikos festivalis pristato „Ka-
ravan Familia: Tradicinė romų 
muzika kitaip“. Vieta: Birštono 
kurhauzas 

Liepos 20 d. 18:00 val. Degustacinė 
vakarienė „Vytautas mineral SPA“ 
restorane „Moon“. Vieta: Vytautas 
Mineral SPA 

Patikrinimą išlaikė 94 proc. mokinių
Dešimtokų lietuvių kalbos patikrinimą išlaikė kiek 
daugiau nei 94 proc. mokinių, lietuviškose mokyklose 
besimokantiems paaugliams sekėsi kiek geriau, nei 
vaikams iš tautinių mažumų mokyklų. 4 – 10 balų 
įvertinimą gavo 22 tūkst. 98 mokiniai, žemesnį balą 
surinko 1375 dešimtokai.

Vandenvietėje vėl rasta arseno
Vilkaviškio rajone esančio Trilaukio kaimo vandenvietėje 
vėl nustatyta leistinas normas viršijanti arseno 
koncentracija. Gyventojai informuoti, kad vanduo 
netinkamas gerti ir vartoti maisto ruošimui. Anksčiau 
arseno geriamajame vandenyje aptikta Raseinių, 
Marijampolės, Jurbarko ir Lazdijų rajonuose.

Atgaiva karštą dieną: namų gamybos šalta arbata 
Karštą vasaros dieną 
tik ir norisi atsigaivinti, 
tačiau kuo? Vanduo – 
vienas iš populiariausių 
pasirinkimų, tačiau, 
ką gerti, kai norisi dar 
neragautų skonių? 

Pasak „Maximos“ komer-
cijos vadovės, būtent prasi-
dėjus karštajam sezonui, ge-
gužės-rugpjūčio mėnesiais, 
šaltos arbatos paklausa stipriai 
išauga. Kokią šaltą arbatą pa-
sigaminti namie? Patarimais 
ir receptais dalinasi „Maxi-
mos” maisto gamybos eks-
pertas Aidas Poleninas. 

„Šalta arbata – vienas po-
puliariausių pasirinkimų tarp 
mūsų pirkėjų karštuoju me-
tų laiku. Pastebime, kad lie-
pos-rugpjūčio mėnesiais šal-
tos arbatos paklausa pasiekia 
piką ir jos pirkėjai įsigyja net 
dvigubai daugiau, lyginant 
su sausio-vasario mėnesių 
duomenimis“, – pirkėjų įpro-
čius atskleidžia „Maximos“ 
komercijos vadovė Vilma 
Drulienė. 

Pasak jos, šiuo metu pirkė-
jai gali rinktis iš 22 skirtingų 
skonių, gamintojų ir dydžio 
šaltos arbatos prekių asorti-
mento. Mažoje 500 ml pa-
kuotėje esančią šaltą arbatą 
galima išsirinkti iš 7 skirtin-
gų rūšių ir gamintojų. Šaltos 
arbatos asortimentas didelėje, 
1,5 L ar didesnėje, pakuotėje 
dvigubai platesnis – ją galima 
išsirinkti iš 15 skirtingų rūšių. 
„Tarp mūsų pirkėjų pati po-
puliariausia yra skirtingų ga-
mintojų persikų skonio arba-
ta – vien per penkis šių metų 
mėnesius pirkėjai jau įsigijo 
195 tūkst. buteliukų šio sko-
nio šaltos arbatos“, – atsklei-
džia V. Drulienė. 

Vis dėl to, jeigu kaskart šal-
tos arbatos pirkti nesinori, o 
jos, pačių pagamintos norisi 
pasiimti dar prieš išvykstant 
iš namų, „Maximos“ maisto 
gamybos vystymo skyriaus 
vadovas Aidas Poleninas dali-
nasi 3 skanios ir gaivinančios 
šaltos arbatos receptais, kurių 
nepagaminsite be įprastos ar-
batos – birios ar pakeliais. 

„Per pirmuosius penkis šių 
metų mėnesius pirkėjai įsigi-
jo daugiau nei 5 mln. birios 
arbatos ir arbatos pakeliuo-
se pakuočių. Pastebime, kad 

šis skaičius išlieka stabilus 
jau keletą metų. Vis dėl to, 
pirkėjai vis dažniau atsisako 
juodos arbatos pakeliuose, 
tai rodo šių metų sausio-ge-
gužės mėnesių pirkėjų duo-
menys: šiemet paklausa žaliai 
arbatai pakeliuose išaugo net 

Šalta persikų skonio arbata
Persikų sirupui reikės: 215 g cukraus arba 170 ml kle-

vų sirupo, 240 ml vandens, 2-3 persikų.  Arbatai reikės: 3 
pakelių arbatos, 1400 ml vandens. 

„Griežinėliais supjaustytus persikus sudėkite į nedidelį puo-
dą ar gilią keptuvę, užpilkite vandeniu ir suberkite cukrų ar 
įpilkite klevų sirupo. Nuolat pamaišydami kaitinkite ant vi-
dutinio-aukšto kaitrumo iki užvirs, tuomet sumažinkite kaitrą. 
Grūstuvu sugrūskite persikus, mat taip išspausite visas persi-
kų sultis, sudėkite persikus į sirupą ir pakaitinkite“, – dalina-
si A. Poleninas. Puodą nuimkite nuo viryklės kuomet visos 
cukraus granulės ištirps, tuomet leiskite sirupui „pastovėti“ 
apie 30 minučių. Galiausiai, sirupą perkoškite, kad neliktų 
persikų gabaliukų. 

Užvirinkite vandenį ir į jį 5 minutėms įmerkite arbatos pa-
kelius, leiskite atvėsti. Kuomet arbata atvės, į ją supilkite jau 
paruoštą sirupą ir paruoštą arbatą įdėkite į šaldytuvą. Arbatą 
gerkite su ledukais bei šviežiais persikų griežinėliais. 

Šalta žalioji arbata su citrinomis  
Reikės: 500 ml karšto vandens, 700 ml šalto vandens, 60 

ml žaliosios citrinos sulčių, 60 ml citrinos šulčių, 5 žalios ar-
batos pakeliai, poros šaukštų medaus, 18 mėtos lapelių. 

Į 70-80°C karštumo vandenį įmerkite 5 žaliosios arbatos 
pakelius, išimkite juos po 3-5 minučių ir išspauskite juose li-
kusį skystį. Įmaišykite medų, kol jis visiškai ištirps. Į didelį 
indą supilkite citrinos ir žaliosios citrinos sultis, užpilkite jas 
arbata su medumi. „Kol arbata dar šilta paragaukite, ar jums 
pakanka saldumo. Jeigu norisi saldžiau, įdekite daugiau me-
daus. Būtinai tai padarykite prieš atšaldant arbatą, nes medus 
šaltyje tirpsta ilgiau. Tuomet į jau beveik paruoštą gėrimą 
supilkite šaltą vandenį ir viską gerai išmaišykite. Į stiklines 
įberkite ledukų ir užpilkite šalta arbata. Puoškite šaltos arba-
tos stiklines citrinos ir žaliosios citrinos griežinėliais, mėtos 
lapeliais“, – patarimais, kaip ruošti šaltą arbatą, dalinasi „Ma-
ximos“ maisto gamybos ekspertas. 

penktadaliu, sparčiai populia-
rėja ir biri ekologiška arbata, 
kurios šiemet įsigyta net 30 
proc. daugiau, lyginant su to-
kiu pačiu laikotarpiu pernai“, 
– atskleidžia pasikeitusį pir-
kėjų krepšelį „Maximos“ ko-
mercijos vadovė. 

Birštono restoranas „Kurhauzas“ 
įvertintas „Vasaros liūtas 2019“ 
nominacija
Iškilmingos Birštono 
kurorto vasaros sezono 
atidarymo šventės metu 
maloni staigmena laukė 
UAB „Kurhauzas“ vadovų. 

Šventės metu buvo paskelb-
tas dar vienas Lietuvos kurortų 
asociacijos steigiamų „Vasa-
ros liūtas 2019“ apdovanoji-
mų laureatas. Kompetentin-
gos žiuri sprendimu, šis gar-
bingas apdovanojimas atiteko 
Birštone veikiančiam restora-
nui „Kurhauzas“. Nominacija 
„Geriausias restoranas“ skiria-
ma už nepriekaištingą virtuvę, 
klientų aptarnavimo kultūrą, 
darną su kurorto (kurortinės 
teritorijos) savęs pozicionavi-
mu bei už kurorto (kurortinės 
teritorijos) bendro įvaizdžio 
gerinimą.

Keliaujantys apdovanojimai 
„Vasaros liūtas 2019“ skiriami 
už skirtingus pasiekimus devy-
niose kategorijose. Kandidatus 
vertino Lietuvos kurortų asoci-
acijos partneriai – kompeten-
tinga bei ilgametę patirtį turinti 
žiuri, kurią sudarė LR ekono-
mikos ir inovacijų ministerija, 
LR žemės ūkio ministerija, VšĮ 
„Keliauk Lietuvoje“, Lietuvos 
viešbučių ir restoranų asocia-
cija, Lietuvos kaimo turizmo 
asociacija, Lietuvos marke-
tingo asociacija LIMA, Naci-
onalinė kultūrinių ir kūrybinių 
industrijų asociacija.

Apdovanojimą UAB „Kur-
hauzas“ vadovei Jūratei Gen-
dvilienei įteikė Birštono sa-
vivaldybės merė Nijolė Dir-
ginčienė ir Lietuvos kurortų 
asociacijos vadovė Kristina 
Citvarienė.   NG

Kurorto taurė atiteko „Zoro“ dvejetui

Vienas iš tradicinių kurorto 
šventės renginių yra 
petankės dvejetų turnyras 
„Kurorto taurė“. Šiemet 
turnyras vyko sekmadienį, 
birželio 9 dieną. Turnyre 
dalyvavo devyni dvejetai 
iš Birštono ir Kauno.

Buvo žaidžiami 6 turai švei-
cariška sistema su laiko limi-
tu – 45 min. ir paskutinis ka-
šanetas.

Po įtemptų varžytuvių „Ku-
rorto taurė“ liko Birštone ir ati-
teko petankės asams „Zoro“ 
dvejetui – Vytautui Gedminui 
ir Robertui Travkinui.

Antrąją vietą laimėjo kau-
niečių dvejetas „Banginukai“ 
(Vytis Šulinskas ir Gintaras 
Račkus), o trečioji prizinė vieta 
atiteko taip pat kauniečių due-
tui „Udukai“ (Saulius Donela-
vičius ir Albertas Valuckas).

Birštoniečių komanda „Fer-
rum“ (Irma ir Paulius Bag-
danavičiai) užėmė 4 vietą, o 
penktoje liko „B2“ dvejetas 
(Kęstutis Pranculis ir Linas 
Andriekus). Beje, „B2“ lai-
mėjo pirmąjį  paguodos pri-
zą, o kiti du atiteko kauniečių 
„Sipeco“ ir „Kopa“ koman-
doms.   NG

„Zoro“ dvejetas – Vytautas ir Robertas
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06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Beatos virtu-
vė 07:00 Šventadienio mintys 
07:30 Klausimėlis 08:00 Gyventi 
kaime gera 08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite 09:00 Brolių 
Grimų pasakos 10:00 Gustavo 
enciklopedija 10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai 11:30 Mū-
sų gyvūnai 12:00 pasaulio doku-
mentika. Gamtos genijai 12:55 
pasaulio dokumentika. Rudoji 
hiena  13:50 Mis Marpl 2. Vienu 
pirštu 15:25 Klausimėlis 15:43 
loterijos „Keno loto“ ir „Jėga“.” 
15:45 Žinios. Orai  16:00 Istori-
jos detektyvai 16:45 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“.” 17:30 Ži-
nios. Sportas. Orai  18:00 Duo-
kim 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 (Ne)Tikros 
prancūziškos vestuvės 23:35 
Žmogžudystės radijuje 01:20 
pasaulio dokumentika. Gam-
tos genijai 02:15 pasaulio do-
kumentika. Rudoji hiena 03:10 
pasaulio dokumentika. europos 
tyrai 04:05 Klausimėlis 04:20 
Mis Marpl 2. Vienu pirštu  

 
06:10 tomo ir Džerio šou (24) 
06:35 Įspūdingasis Žmogus-
voras (12) 07:00 “Nickelodeon” 
valanda. Sveiki atvykę į “Veiną” 
(15) 07:25 Kung Fu panda (19) 
07:55 Kiaulė, Ožka, Bananas 
ir Svirplys (26) 08:25 Tomo ir 
Džerio pasakos (6) 08:55 Ogis 
ir tarakonai (49,50,51) 09:30 
ponas Bynas (7) 09:55 KINO 
pUSRYČIaI tomas ir Džeris. 
Greiti ir plaukuoti 11:25 Kaukės 
sūnus 13:15 Rašalo širdis 15:20 
adamsų šeimynėlė 17:20 Tele-
loto 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 eilinis Džo. 
Kobros prisikėlimas 21:50 Tik 
nekvieskite farų! 00:00 Sukeisti 
žudikai 01:50 Kvailių auksas 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo 
plauko istorija 1/15s.  07:00 
Keršytojų komanda 1/35s. 
07:30 aladinas 1/173s. 08:00 
Ilgo plauko istorija 1/16s. 08:30 
Kempiniukas plačiakelnis 
1/155s. 09:00 Ūkio šefas 1/3s. 
09:30 penkių žvaigždučių būs-
tas 6/24s. 10:00 pasaulis pagal 
moteris 7/24s. 10:30 Svajonių 
sodai 14/41s. 11:30 Beždžionėlė 
šnipė 13:05 Daktaras Dolitlis 2 
14:50 Marko ir Raselo pašėlęs 
pasivažinėjimas 16:40 Gatvės 
šokiai 2 18:30 tV3 žinios 167 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 167 19:30 Erelis Edis 21:45 
Greičio įkaitai 23:30 persekioto-
ja už objektyvo 01:20 Bėgantis 
labirintu 2  03:35 Sugyventi su 
Džounsais  05:20 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 
26/42s.  

06:30 lietuvos galiūnų koman-
dinis čempionatas 07:30 Džiun-
glių princesė Šina (14) 08:30 
Tauro ragas 09:00 Sveikatos 
kodas 09:30 Sveikatos kodas 
televitrina 10:00 Vaikai šėlsta 
(17) 10:30 Žemė iš paukščio 
skrydžio (6) 11:40 Iš visų jėgų 
(9) 12:10 Būk ekstremalas (35) 
12:40 pragaro viešbutis (6) 

13:40 policijos akademija (4) 
14:40 ekstrasensų mūšis (13) 
17:10 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas (4) 18:15 
Kas žudikas? (7) 19:30 Til-
tas (9) 20:40 tiltas (10) 21:55 
pReMJeRa Juodasis sąrašas 
(1) 22:50 Mirties įšalas (6) 23:55 
Snaiperis 01:55 Skrodimas

07:03 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „Gluchariovas“ 
(2/30) 08:30 Kaimo akademija 
09:00 „Neprijaukinti. australija“ 
09:30 Grilio skanėstai 10:00 
Šiandien kimba 11:00 Detek-
tyvas Linlis 13:00 Loch Neso 
byla 14:00 Tu esi mano 16:00 
Žinios 16:20 Krepšinis: Krepši-
nio pasaulyje su Vidu Mačiuliu 
17:00 Nuostabūs pojūčiai 18:00 
Žinios 18:30 pamiršk mane 
20:00 Žinios 20:30 Šviesoforas 
21:30 24/7 22:30 Žinios 23:00 
Loch Neso byla 01:05 Moterų 
daktaras 02:50 Nusikaltimas ir 
bausmė 03:30 Šeimininkė 01:05 
„Širdies plakimas“ (20; 21) 02:50 
„24/7“ 03:30 „Detektyvas Linlis“ 
(13) 05:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
(46) 05:45 „pasaulio turgūs. 
Barselona“  

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Le-
do kelias 10/8s.  07:30 pragaro 
kelias 4/6s. 08:30 Juokingiau-
si amerikos namų vaizdeliai 
26/19,21s. 09:30 Vienam gale 
kablys 20/24s. 10:00 Sandėlių 
karai 4/3,4s. 11:00 Žygis per 
Himalajus 1/4s. 12:00 Beveik 
neįmanoma misija 2/5s. 13:00 
Žygis per Himalajus 1/5s. 14:00 
ledo kelias 10/8s. 15:00 pa-
saulio ralio kroso čempionatas 
Norvegijoje 5 17:00 Sandėlių 
karai 4/5,6s. 18:00 Blogas po-
licininkas 1/3s. 19:00 pragaro 
kelias 4/7,8s. 21:00 Žinios 167 
21:50 Sportas 1 21:58 Orai 167 
22:00 Nakties tOp. Vasara 3/3s. 
22:30 Geriausi mūsų metai 1/3s. 
01:10 Universalus karys. Ki-
ta karta  02:50 Dainų dvikova 
3/16,17,18s.  

 
06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Juozas tumas-
Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės  
07:30 Kultūrų kryžkelė. Vilniaus 
sąsiuvinis 07:45 Kultūrų kryž-
kelė. Menora  08:00 Kultūrų 
kryžkelė. trembita 08:15 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
08:30 Kelias 08:45 Krikščionio 
žodis 09:00 premjera. pasi-
žvalgykime po 09:30 Euroma-
xx 10:00 lietuvos mokslininkai. 
Istorikas Antanas Tyla 10:30 At-
spindžiai 11:00 7 Kauno dienos 
11:30 linija, spalva, forma 12:00 
Kalbantys tekstai 12:30 pašauk-
tieji 13:00 Stop juosta 13:30 
Muzikinė pramoginė programa 
„Du balsai – viena širdis“ 15:35 
Šventadienio mintys 16:00 Mo-
kytojų kambarys 16:30 Mokslo 
sriuba 17:00 Vartotojų kontrolė 
18:00 Kultūringai su Nomeda 
18:50 Dokumentinė apybraiža 
„Mes nugalėjom“ 19:20 Daun-
tono abatija 3 20:30 panora-
ma  20:52 Sportas. Orai  21:00 
Legendos 22:00 Da Vinčio de-
monai 3 23:50 Kino žvaigždžių 
alėja. Iš Rusijos su meile 01:40 
Su meile, Rouzi 03:20 Sujungęs 
amžius 04:10 Legendos 05:05 
Vartotojų kontrolė

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 06:37 La-
bas rytas, lietuva 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė po-
licija 6 11:10 Komisaras Reksas 
13 12:00 Beatos virtuvė 13:00 
Klauskite daktaro 13:58 Loterija 
„Keno loto“.” 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 laba diena, lie-
tuva 16:40 premjera. ponių rojus 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Vartotojų kontrolė 20:25 Loterija 
„Keno loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Spor-
tas. Orai. 21:29 loterija „Jėga“.” 
21:30 LRT forumas 22:30 Dvira-
čio 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 
Savaitė 02:00 lRt radijo žinios 
02:05 Klauskite daktaro 03:00 
lRt radijo žinios 03:05 tV žaidi-
mas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dvira-
čio žinios 04:00 Kostiumuotieji 1 
04:45 Klausimėlis 05:00 LRT ra-
dijo žinios 05:10 ponių rojus  

 
06:10 Mano gyvenimo šviesa 
(877,878,879) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (25) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (58,59) 10:00 
Mirtis rojuje (8) 11:15 Namai, kur 
širdis (97) 12:00 Neklausk meilės 
vardo (21,22) 13:00 Mano likimas 
(83) 14:00 Našlaitės (11) 15:00 
Svajoklė (11) 16:00 Labas vaka-
ras, lietuva 17:30 Yra, kaip yra 
18:30 Žinios 19:20 Sportas 19:27 
Orai 19:30 KK2 20:00 Nuo... Iki... 
20:30 Sala 21:30 Žinios 22:20 
Sportas 22:27 Orai 22:28 Telefo-
ninė loterija 1634 22:30 VaKaRO 
SeaNSaS Baudžiamasis būrys 
00:25 Gyvi numirėliai (3) 01:10 
tik nekvieskite farų!

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Keršy-
tojų komanda 1/34s.  06:55 Simp-
sonai 19/1906,1907s.   07:55 
Svajonių sodai 41  08:55 Meilės 
sūkuryje 3096 10:00 Meilės spar-
nai 1/21,22s. 12:00 Gyvenimo 
išdaigos 1/1,2s. 13:00 pažadė-
toji 6/453,454,455,456s. 15:00 
Simpsonai 19/1908,1910s. 16:00 
tV3 žinios 119 16:25 tV3 orai 
119 16:30 tV pagalba 11/26s. 
18:30 tV3 žinios 168 19:22 
tV3 sportas 1 19:27 tV3 orai 
168 19:30 Atsargiai! Merginos 
1/17,18s. 20:30 prakeikti 7/70s. 
21:00 tV3 vakaro žinios 95 
21:52 tV3 sportas 1 21:57 tV3 
orai 95 22:00 Jūrų pėstininkas 4:
Judantis taikinys 23:45 Kalėjimo 
bėgliai 1/5s. 00:50 X failai 10/5s. 
01:35 amerikiečiai 5/12s. 02:35 
tėvynė 5/10s. 03:35 Kalėjimo 
bėgliai 1/5s.  04:25 paskutinis 
iš Magikianų 5/9,10s. 05:20 Vir-
tuvė 6/15s.  

06:50 Mentalistas (69) 07:40 
pragaro virtuvė (9) 08:35 Sudu-
žusių žibintų gatvės (14) 09:35 
Nemiga (8) 10:35 Kobra 11 
(10) 11:35 ekstrasensų mūšis 
(12) 13:50 pragaro virtuvė (10) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(15) 15:55 Nemiga (9) 17:00 Info 
diena 17:30 Kobra 11 (11) 18:30 
Mentalistas (70) 19:30 Įstatymas 
ir tvarka. Specialiųjų tyrimų sky-

rius (1) 20:30 Varom! (5) 21:00 
priešas už vartų 23:30 Nusikal-
tėlių šalis 01:10 Juodasis sąrašas 
(1) 01:55 Mirties įšalas (6) 02:45 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (1)  

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Krepšinio pasau-
lyje su V 07:00 Šiandien kimba 
08:00 Ant bangos 09:00 „24/7“ 
10:00 „Gyvybės langelis“ (2/19) 
11:05 „Raudonoji karalienė“ (11) 
12:10 „Bruto ir Neto“ (1/9) 12:40 
„Šviesoforas“ (1/5; 1/6) 13:40 tV 
parduotuvė 13:55 „Namas su leli-
jomis“ (5) 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:48 Sportas 
16:55 Rubrika „Verslo genas“.” 
16:58 Orai 17:00 „Gluchariovas“ 
(2/11) 18:00 Reporteris 18:45 
Sportas 18:53 Orai 18:55 „Miš-
kinis“ (4/11) 20:00 Reporteris 
20:48 Sportas 20:55 Rubrika 
„Verslo genas“.” 20:58 Orai 21:00 
„Bruto ir Neto“ (1/11) 21:30 „pa-
miršk mane“ (1/13; 1/14) 22:30 
Reporteris 23:20 Sportas 23:28 
Orai 23:30 Lrytas tiesiogiai 00:35 
„Miškinis“ (4/11) 01:35 „Glu-
chariovas“ (2/11) 02:35 „Bruto 
ir Neto“ (1/11) 03:00 „pamiršk 
mane“ (1/13; 1/14) 03:40 „Šei-
mininkė“ (1/8) 04:30 „Gyvybės 
langelis“ (1/8) 05:20 „Namas su 
lelijomis“ (3)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Iš peties 
7/5s.  07:30 Skorpionas 1/102s.  
08:30 Moterų lyga. Vyrai, pinigai 
ir meilė 82  09:00 Autopilotas 
2/24s.  09:30 CSI kriminalistai 
804  10:30 Simpsonai 13/14,15s. 
11:30 Makgaiveris 3/17s.  12:30 
Vedęs ir turi vaikų 9/920,921s. .  
13:30 Univeras. Naujas bendri-
kas 1/63,64s.  14:30 Televitrina 
13 15:00 Skorpionas 1/103s. 
16:00 CSI kriminalistai 805 17:00 
Makgaiveris 3/18s. 17:55 Vedęs 
ir turi vaikų 9/922,923s. 18:55 
Univeras. Naujas bendrikas 
1/65,66s. 20:00 Moterų lyga. 
Vyrai, pinigai ir meilė 83 20:30 
Žinios 119 20:55 Orai 119 21:00 
Farai 12/11s. 22:00 Naša Raša 
1/3,4s. 23:00 Katakombos 00:50 
Kaip aš susipažinau su jūsų ma-
ma 9/1,2,3,4s.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 
07:00 lietuvos mokslininkai. Isto-
rikas Antanas Tyla  07:30 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 07:40 
Šikšnosparnis patas 07:55 lesė 
1 08:20 pašauktieji 08:50 Kačių 
ABC 3 09:15 labas rytas, lietu-
va  12:00 DW naujienos rusų kal-
ba. 12:15 Savaitė 13:10 Istorijos 
detektyvai 14:00 Dauntono aba-
tija 3 15:10 Kačių aBC 3 15:40 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 15:50 Šikšnospar-
nis patas 16:05 premjera. lesė 2 
16:30 laba diena, lietuva  18:00 
Mokslo ekspresas 18:20 ten, kur 
namai 5 19:15 Baltiškos sielos. 
Menai, legendos ir peizažai 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 Spor-
tas. Orai  21:30 Nuodėmės už-
kalbėjimas 23:15 Krymas. Įvykių 
kronika 00:15 DW naujienos ru-
sų kalba. 00:30 Dabar pasaulyje 
01:00 Kaunas Jazz 2019 03:00 
Da Vinčio demonai 3 04:50 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus sąsiuvinis 
05:05 ten, kur namai 5

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė polici-
ja 7 11:10 Komisaras Reksas 13 
12:00 Stilius  13:00 Klauskite dak-
taro 13:58 loterija „Keno loto“.” 
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 (Ne)emigrantai 20:25 Lote-
rija „Keno loto“.” 20:30 panorama 
21:00 Dienos tema 21:20 Sportas. 
Orai. 21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 
Ekspedicija „Nuo Baltijos iki Ben-
galijos“ 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 
01:10 Istorijos detektyvai 02:00 
lRt radijo žinios 02:05 Klauskite 
daktaro  03:00 lRt radijo žinios 
03:05 tV žaidimas „Kas ir ko-
dėl?“ 03:30 Dviračio žinios  04:00 
Kostiumuotieji 1 04:45 Klausimė-
lis 05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(880,881,882) 07:35 Tomo ir 
Džerio šou (26) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (60,61) 10:00 
Mirtis rojuje (1) 11:15 Namai, kur 
širdis (98) 12:00 Neklausk meilės 
vardo (23,24) 13:00 Mano likimas 
(84) 14:00 Našlaitės (12) 15:00 
Svajoklė (12) 16:00 Labas vaka-
ras, 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 Va-
KaRO SeaNSaS Žmogžudystė 
00:20 Gyvi numirėliai (4) 01:10 
Baudžiamasis būrys 

TV3
05:20 Virtuvė 6/15s. 06:10 Televitri-
na 3 06:25 aladinas 1/172s.  06:55 
Simpsonai 19/1908,1910s.  07:55 
atsargiai! Merginos 1/17,18s.  
08:55 Meilės sūkuryje 3097 10:00 
Meilės sparnai 1/23,24s. 12:00 
Gyvenimo išdaigos 1/3,4s. 13:00 
pažadėtoji 6/457,458,459,460s. 
15:00 Simpsonai 19/1911,1912s. 
16:00 tV3 žinios 120 16:25 
tV3 orai 120 16:30 tV pagal-
ba 11/31s. 18:30 tV3 žinios 169 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 169 19:30 Atsargiai! Mer-
ginos 1/19,20s. 20:30 prakeikti 
7/71s. 21:00 tV3 vakaro žinios 
96 21:52 tV3 sportas 1 21:57 
tV3 orai 96 22:00 Sveiki atvykę 
į džiungles 23:55 Kalėjimo bėgliai 
1/6s. 00:50 X failai 10/6s. 01:40 
amerikiečiai 5/13s. 02:40 tėvynė 
5/11s. 03:50 Kalėjimo bėgliai 1/6s.  
04:40 Gyvenimo išdaigos 1/1,2s. 
05:35 Virtuvė 6/16s. 

06:45 Mentalistas (70) 07:35 pra-
garo virtuvė (10) 08:30 Sudužusių 
žibintų gatvės (15) 09:30 Nemiga 
(9) 10:30 Kobra 11 (11) 11:30 Eks-
trasensų mūšis (13) 13:50 pragaro 
virtuvė (11) 14:50 Sudužusių žibin-
tų gatvės (16) 15:55 Nemiga (10) 
17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 
(12) 18:30 Mentalistas (1) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius (2) 20:30 Varom! 
(6) 21:00 prezidento patikėtinis 2. 
Spąstai teroristams 22:50 priešas 
už vartų 01:20 F. t. Budrioji akis 

(25) 02:05 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius (2) 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Kaimo akade-
mija 07:00 „Gluchariovas“ (2/9) 
08:00 Reporteris 08:50 Sportas 
08:58 Orai 09:00 Lrytas tiesiogiai 
10:00 „Gyvybės langelis“ (2/20) 
11:05 „Raudonoji karalienė“ (12) 
12:10 Bruto ir Neto (1/10) 12:40 
„Šviesoforas“ (1/7; 1/8) 13:40 tV 
parduotuvė 13:55 „Namas su le-
lijomis“ (6) 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Lietuva tiesiogiai 16:58 
Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/12) 
18:00 Reporteris 18:45 Spor-
tas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ 
(4/12) 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Lietuva tiesiogiai 
20:58 Orai 21:00 „Bruto ir Ne-
to“ (1/12) 21:30 „pamiršk mane“ 
(1/15; 1/16) 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30 
Lrytas tiesiogiai 00:35 „Miškinis“ 
(4/12) 01:35 „Gluchariovas“ (2/12) 
02:35 „Bruto ir Neto“ (1/12) 03:00 
„pamiršk mane“ (1/15; 1/16) 03:40 
„Šeimininkė“ (1/9) 04:30 „Gyvybės 
langelis“ (1/9) 05:20 „Namas su 
lelijomis“ (4)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Beveik 
neįmanoma misija 2/4s.  07:30 
Skorpionas 1/103s.  08:30 pra-
keikti 7/70s.  09:00 Nuo amato 
iki verslo 5/4s.  09:30 CSI krimi-
nalistai 805  10:30 Simpsonai 
13/16,17s. 11:30 Makgaiveris 
3/18s.  12:30 Vedęs ir turi vai-
kų 9/922,923s.   13:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/65,66s.  
14:30 Televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 1/104s. 16:00 CSI krimi-
nalistai 806 17:00 Makgaiveris 
3/19s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
9/924,925s. 18:55 Univeras. Nau-
jas bendrikas 1/67,68s. 20:00 Mo-
terų lyga. Vyrai, pinigai ir meilė 84 
20:30 Žinios 120 20:55 Orai 120 
21:00 popieriniai miestai 23:10 
aukščiausia pavara 7/6s. 00:15 
Daktaras Hausas 8/812s,813. 
02:05 Kaip aš susipažinau su jūsų 
mama 9/5,6s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 
07:00 Kalbantys tekstai  07:30 
alvinas ir patrakėliai burundukai 3  
07:40 Šikšnosparnis patas 07:55 
lesė 2 08:20 Lietuvos mokslinin-
kai. Genetikas Vaidutis Kučinskas 
08:50 Kačių aBC 4 09:15 Labas 
rytas, lietuva  12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:15 Gimę tą pa-
čią dieną 13:10 Misija – pasaulio 
Lietuva 14:00 Muzikos talentų lyga 
2019. 2 d. 15:30 ..formatas. poetė 
Nijolė Daujotytė 15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 3  
15:50 pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
16:05 premjera. lesė 2 16:30 La-
ba diena, lietuva  18:00 Mokslo 
ekspresas 18:20 ten, kur namai 
5 19:15 Gyvenimo negalima iš-
švaistyti  20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. Orai  21:30 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ 22:00 Damos 23:45 
pasižvalgykime po...  00:15 DW 
naujienos rusų kalba. 00:30 Da-
bar pasaulyje 01:00 Kaunas Jazz 
2019 02:10 Nuodėmės užkalbėji-
mas 03:55 Legendos  04:50 Kul-
tūrų kryžkelė. Menora 05:05 ten, 
kur namai 5 

 
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  
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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 7 11:10 Komisaras Reksas 14 
12:00 Gyvenimas 13:00 Klaus-
kite daktaro 13:58 Loterija „Keno 
loto“.” 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 
14:15 laba diena, lietuva 16:40 
premjera. ponių rojus 17:30 Žinios. 
Sportas. Orai 18:00 tV žaidimas 
„Kas ir kodėl?“ 18:30 Klauskite 
daktaro 19:30 Specialus tyrimas 
20:25 loterija „Keno loto“.” 20:30 
panorama 21:00 Dienos tema 
21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija 
„Jėga“.” 21:30 Gimę tą pačią dieną 
22:30 Dviračio žinios 23:00 Kostiu-
muotieji 1  23:45 Klausimėlis 00:00 
lRt radijo žinios 00:05 Komisaras 
Reksas-7 01:00 lRt radijo žinios 
01:05 Vakaras su edita 02:00 LRT 
radijo žinios 02:05 Klauskite dakta-
ro 03:00 lRt radijo žinios 03:05 tV 
žaidimas „Kas ir kodėl?“ 03:30 Dvi-
račio žinios  04:00 Kostiumuotieji 1 
04:45 Klausimėlis  05:00 LRT radi-
jo žinios 05:10 ponių rojus  

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(886,887,888) 07:35 Linksmieji 
tomas ir Džeris (2) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (64,65) 10:00 
Mirtis rojuje (3) 11:15 Namai, kur 
širdis (99) 12:00 Neklausk meilės 
vardo (27,28) 13:00 Mano likimas 
(86) 14:00 Našlaitės (14) 15:00 
Svajoklė (14) 16:00 Labas vaka-
ras, 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 Se-
ANSAS Keršto valanda 00:00 Gyvi 
numirėliai (6) 00:55 Elijaus knyga 
02:45 alchemija. Švietimo amžius 
03:15 RetROSpeKtYVa

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Kempi-
niukas plačiakelnis 1/154s.  06:55 
Simpsonai 19/1913,1914s.   07:55 
atsargiai! Merginos 2/21,22s.   
08:55 Meilės sūkuryje 3099 10:00 
Meilės sparnai 1/27,28s. 12:00 
Gyvenimo išdaigos 1/7,8s. 13:00 
pažadėtoji 6/465,466,467,468s. 
15:00 Simpsonai 19/1915,1916s. 
16:00 tV3 žinios 122 16:25 
tV3 orai 122 16:30 tV pagal-
ba 11/33s. 18:30 tV3 žinios 171 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 171 19:30 Atsargiai! Merginos 
2/23,24s. 20:30 prakeikti 7/73s. 
21:00 tV3 vakaro žinios 98 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 98 
22:00 12 galimybių 3. padėtis 
be išeities 23:50 Kalėjimo bėgliai 
1/8s. 00:45 X failai 11/2s. 01:35 
apB 1/2s. 02:25 Amerikietiška 
siaubo istorija 5/1s. 03:35 Kalėji-
mo bėgliai 1/8s.  04:25 paskuti-
nis iš Magikianų 5/11,12s. 05:20 
Virtuvė 6/18s.  

  06:40 Mentalistas (2) 07:30 pra-
garo virtuvė (12) 08:25 Sudužusių 
žibintų gatvės (17) 09:25 Nemiga 
(11) 10:25 Kobra 11 (13) 11:25 
ekstrasensų mūšis (1) 13:50 pra-
garo virtuvė (13) 14:50 Sudužusių 
žibintų gatvės (18) 15:55 Nemiga 
(12) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (14) 18:30 Mentalistas (3) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (4) 20:30 Varom! (8) 
21:00 Nusikaltėlių medžiotojas 
22:45 Kursas į katastrofą 00:30 

F. t. Budrioji akis (27) 01:20 Įsta-
tymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų 
skyrius (4)   

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Vantos lapas 07:00 
„Gluchariovas“ (2/11) 08:00 Re-
porteris 08:50 Sportas 08:58 Orai 
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 „Gy-
vybės langelis“ (2/22) 11:05 „Myli-
ma mokytoja“ (2) 12:10 „Bruto ir 
Neto“ (1/12) 12:40 „pamiršk ma-
ne“ (1/15; 1/16) 13:40 tV parduo-
tuvė 13:55 „Namas su lelijomis“ 
(8) 15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 
Reporteris 16:23 Sportas 16:30 
Lietuva tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 
„Gluchariovas“ (2/14) 18:00 Re-
porteris 18:45 Sportas 18:53 Orai 
18:55 „Miškinis“ (4/14) 20:00 Re-
porteris 20:23 Sportas 20:30 Lie-
tuva tiesiogiai 20:58 Orai 21:00 
„Bruto ir Neto“ (1/14) 21:30 Ne 
spaudai 22:30 Reporteris 23:20 
Sportas 23:28 Orai 23:30 Lrytas 
tiesiogiai 00:35 „Miškinis“ (4/14) 
01:35 „Gluchariovas“ (2/14) 02:35 
„Bruto ir Neto“ (1/14) 03:00 Ne 
spaudai 03:40 „Šeimininkė“ (1/11) 
04:30 „Gyvybės langelis“ (1/11) 
05:20 „Namas su lelijomis“ (6)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Blogas 
policininkas 1/3s.  07:30 Skorpio-
nas 1/105s.  08:30 prakeikti 7/72s.  
09:00 Vienam gale kablys 20/24s.  
09:30 CSI kriminalistai 807  10:30 
Simpsonai 13/20,21s. 11:30 Mak-
gaiveris 3/20s.  12:30 Vedęs ir turi 
vaikų 9/926,927s.   13:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/69s,70.  
14:30 Televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 1/106s. 16:00 CSI krimi-
nalistai 808 17:00 Makgaiveris 
3/21s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
9/928s,10/1001s. 18:55 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/71,72s. 
20:00 Moterų lyga. Vyrai, pinigai 
ir meilė 86 20:30 Žinios 122 20:55 
Orai 122 21:00 Atstumtasis 22:55 
Grotos gyvenimui 1/1s. 01:45 Dak-
taras Hausas 8/816,817s.  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019  
07:05 pasižvalgykime po...  07:30 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
3 07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 07:55 lesė 2 08:20 Į svei-
katą! 08:50 Kačių aBC 4 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 ta-
patumo kodas. Kristaus prisikėlimo 
bazilika.  15:25 ..formatas. poetė 
Indrė Valantinaitė 15:40 premjera. 
alvinas ir patrakėliai burundukai 3 
15:50 pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 
16:05 premjera. lesė 2 16:30 La-
ba diena, lietuva  18:00 Mokslo 
ekspresas 18:20 ten, kur namai 
5 19:15 pokalbiai pas Bergmaną 
20:00 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Šv. pranciškaus 
Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia. 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama  
21:00 Dienos tema  21:20 Sportas. 
Orai  21:30 Sabotažas 23:15 Sa-
lam, kaimyne  00:30 DW naujienos 
rusų kalba. 00:45 Dabar pasauly-
je 01:15 Kaunas Jazz 2019 02:10 
elito kinas. Metų pilietis 04:10 Stop 
juosta  04:35 ...formatas 04:50 Kul-
tūrų kryžkelė. Vilniaus albumas 
05:10 ten, kur namai 5 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 labas rytas, lietuva 
06:30 Žinios. Orai. 09:20 Senis 
10:25 Štutgarto kriminalinė po-
licija 7 11:10 Komisaras Reksas 
14 12:00 (Ne)emigrantai 13:00 
Vartotojų kontrolė 13:58 Loterija 
„Keno loto“.” 14:00 Žinios. Spor-
tas. Orai. 14:15 laba diena, lie-
tuva 16:40 premjera. ponių rojus 
17:30 Žinios. Sportas. Orai 18:00 
tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 18:30 
Spec. laida dėl siūlymo rinkimuo-
se į Seimą ir savivaldybes įteisin-
ti tik mažoritarinę sistemą 19:30 
Beatos virtuvė 20:25 Loterija 
“Keno loto” 20:30 panorama 
1781 20:52 Sportas. Orai 453 
20:59 loterija “Jėga” 1276 21:00 
auksinis protas 5, 38 22:20 Keliai. 
Mašinos. Žmonės 34, 18 22:50 
Legenda 00:00 lRt radijo žinios 
00:05 Komisaras Reksas 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 žai-
dimas “Kas ir kodėl?” 03:30 Dvi-
račio žinios  

 
06:15 Mano gyvenimo šviesa 
(889,890,891) 07:35 Linksmieji 
tomas ir Džeris (3) 08:00 Vol-
keris, teksaso reindžeris (66,67) 
09:50 Mirtis rojuje (4) 10:55 Kan-
disė Renuar (1) 12:00 Neklausk 
meilės vardo (29,30) 13:00 Mano 
likimas (87) 14:00 Našlaitės (15) 
15:00 Svajoklė (15) 16:00 Labas 
vakaras, lietuva 17:30 Yra, kaip 
yra 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 KK2 penkta-
dienis 21:00 SaVaItĖS HItaS 
Džekas Rajanas. Šešėlių užver-
buotas 23:00 Mirtinas greitis 2 
00:40 Keršto valanda 

TV3
06:10 Televitrina 3 06:25 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/155s.  
06:55 Simpsonai 19/1915,1916s.   
07:55 Atsargiai! Merginos 
2/23,24s.   08:55 Aš matau ta-
ve 1/3s.  10:00 Meilės sparnai 
1/29,30s. 12:00 Gyvenimo išdai-
gos 1/9,10s. 13:00 pažadėtoji 
6/469,470,471,472s. 15:00 Simp-
sonai 19/1917,1918s. 16:00 tV3 
žinios 123 16:25 tV3 orai 123 
16:30 tV pagalba 11/34s. 18:30 
tV3 žinios 172 19:22 tV3 spor-
tas 1 19:27 tV3 orai 172 19:30 
Brolis lokys 21:10 Vienišas kla-
jūnas 00:10 Ką išdarinėja vyrai 
01:50 Jūrų pėstininkas 4. Ju-
dantis taikinys  03:20 Erelis Edis  
05:15 Juokingiausi Amerikos na-
mų vaizdeliai 26/43,44s.   

06:40 Mentalistas (3) 07:30 pra-
garo virtuvė (13) 08:25 Sudu-
žusių žibintų gatvės (18) 09:25 
Nemiga (12) 10:25 Kobra 11 
(14) 11:25 ekstrasensų mūšis 
(2) 13:50 pragaro virtuvė (14) 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
(19) 15:55 Nemiga (13) 17:00 
Info diena 17:30 Kobra 11 (15) 
18:30 Mentalistas (4) 19:30 Ame-
rikietiškos imtynės (23) 21:30 
Bejėgis teisingumas 23:20 Nu-
sikaltėlių medžiotojas 01:00 F. t. 
Budrioji akis (28) 

06:13 programa 06:14 tV par-
duotuvė 06:30 Čempionai 07:00 
„Gluchariovas“ (2/12) 08:00 Re-

porteris 08:50 Sportas 08:58 Orai 
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 Ne 
spaudai 11:05 „Mylima moky-
toja“ (3) 12:10 „Bruto ir Neto“ 
(1/13) 12:40 „pamiršk mane“ 
(1/17; 1/18) 13:40 tV parduo-
tuvė 13:55 „Namas su lelijo-
mis“ (9) 15:00 Lrytas tiesiogiai 
16:00 Reporteris 16:23 Sportas 
16:30 Kitoks pokalbis su D 16:58 
Orai 17:00 „Gluchariovas“ (2/15) 
18:00 Reporteris 18:45 Spor-
tas 18:53 Orai 18:55 „Miškinis“ 
(4/15) 20:00 Reporteris 20:23 
Sportas 20:30 Kitoks pokalbis 
su D 20:58 Orai 21:00 „Bruto 
ir Neto“ (1/15) 21:30 „Nusikalti-
mas ir bausmė. Motina žudikė 1“ 
22:30 Reporteris 23:20 Sportas 
23:28 Orai 23:30 lrytas tiesiogiai. 
pokalbių laida. Ved 00:35 „Miški-
nis“ (4/15) 01:35 „Gluchariovas“ 
(2/15) 02:35 „Bruto ir Neto“ (1/15) 
03:00 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Kruvinoji “Svainijos” paslaptis 2“ 
03:40 „Šeimininkė“ (1/12) 04:30 
„Gyvybės langelis“ (1/12) 05:20 
„Namas su lelijomis“ (7)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Beveik 
neįmanoma misija 2/5s.  07:30 
Skorpionas 1/106s.  08:30 pra-
keikti 7/73s.  09:00 Simpso-
nai 13/21s.  09:30 CSI krimi-
nalistai 808  10:30 Simpsonai 
13/22s,14/1s. 11:30 Makgaiveris 
3/21s.  12:30 Vedęs ir turi vaikų 
9/928s,10/1001s.   13:30 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/71,72s.   
14:30 Televitrina 13 15:00 Skor-
pionas 1/107s. 16:00 CSI krimi-
nalistai 809 17:00 Makgaiveris 
3/22s. 17:55 Vedęs ir turi vaikų 
10/1002,1003s. 18:55 Unive-
ras. Naujas bendrikas 1/73,74s. 
20:00 Farai 12/11s. 21:00 Ži-
nios 172 21:50 Orai 172 21:55 
Sportas 1 22:00 policininko isto-
rija 00:10 Bebaimis  02:10 Kaip 
aš susipažinau su jūsų mama 
9/9,10s. 

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019  
07:00 Mokytojų kambarys  07:30 
alvinas ir patrakėliai burundukai 
3 07:40 pašėlę Blinkio Bilo nuo-
tykiai 07:55 lesė 2 08:20 Euro-
maxx 08:50 Kačių aBC 4  09:15 
labas rytas, lietuva  12:00 DW 
naujienos rusų kalba. 12:15 Eks-
pedicija „Nuo Baltijos iki Benga-
lijos“ 13:10 Daiktų istorijos 14:00 
pašauktieji 14:30 pokalbiai pas 
Bergmaną 15:15 Kauno bažny-
čios: miesto tapatumo kodas. 
Šv. pranciškaus Ksavero (Jėzu-
itų) bažnyčia.  15:20 ..formatas. 
poetė Ramutė Skučaitė 15:40 
premjera. alvinas ir patrakėliai 
burundukai 3 15:50 pašėlę Blin-
kio Bilo nuotykiai 16:05 premjera. 
lesė 2  16:30 laba diena, lietuva  
18:00 Mokslo ekspresas 18:20 
ten, kur namai 5 19:15 Ėvė. Ma-
žosios lietuvos rašytoja 20:10 
Kultūros diena. 20:30 panorama  
20:52 Sportas. Orai  21:00 Eu-
ropos kinas. Sugrįžimas 22:30 
Gražiausia filmų muzika 23:35 
Dokumentinė apybraiža „Mes 
nugalėjom“ 00:00 DW naujie-
nos rusų kalba 00:15 Dabar pa-
saulyje 00:45 Sabotažas 02:30 
Kalbantys tekstai  02:55 Kauno 
bažnyčios: miesto tapatumo ko-
das. Kristaus prisikėlimo bazilika.  
03:05 Muzikinė pramoginė pro-
grama „Du balsai – viena širdis“ 
05:10 ten, kur namai 5

06:00 Lietuvos Respublikos 
himnas 06:05 Ekspedicija “Nuo 
Baltijos iki Bengalijos” 06:55 
Stormas. Ugnies laiškai 08:30 
Karinės paslaptys 09:00 Labas 
rytas, lietuva  09:30 Žinios. 
Orai 11:30 Šventadienio mintys 
12:00 Iškilmingos padėkos šv 
šios už Garbingojo Mykolo Gie-
draičio paskelbimą palaimintuo-
ju 14:00 Džesika Flečer 20,21s. 
15:43 loterija “Keno loto” 15:45 
Žinios. Orai 16:00 Sveikinimų 
koncertas  17:30 Žinios. Spor-
tas. 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 Muzikos 
festivalis “Nida 2019”  22:40 
40-ies ir vis dar skaistus 01:00 
lRt radijo žinios  01:05 Komi-
saras Reksas 02:00 LRT radijo 
žinios 02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 lRt radijo žinios 03:05 tV 
žaidimas “Kas ir kodėl?”  03:30 
Šventadienio mintys 04:00 LRT 
radijo žinios  04:05 Nacionalinė 
paieškų tarnyba 05:00 LRT radi-
jo žinios 05:10 ponių rojus 

 
06:45 linksmieji tomas ir Džeris 
(2) 07:10 “Nickelodeon” valanda. 
Sveiki atvykę į “Veiną” (16) 07:35 
Kung Fu panda (20) 08:05 Rite-
rių princesė Nela (1) 08:30 KINO 
pUSRYČIaI pramuštgalviai iš-
kylauja 10:00 Misija “pelėdos” 
11:40 Devyni gyvenimai 13:20 
Muškietininkų žiedas 15:05 pa-
metę galvas las Vegase 17:00 
Gyvūnų pasaulis 17:30 Bus vis-
ko 18:30 Žinios 19:20 Sportas 
19:27 Orai 19:30 SUpeRKINaS 
turtuolis Ričis 21:20 pašėlę vy-
rukai 2 00:05 Kelyje 2. alaus 
tenisas 01:45 Džekas Rajanas. 
Šešėlių užverbuotas 

TV3
06:15 Televitrina 3 06:30 Ilgo 
plauko istorija 1/16s.  07:00 
Keršytojų komanda 1/36s. 07:30 
aladinas 1/174s. 08:00 Ilgo plau-
ko istorija 1/17s. 08:30 Kem-
piniukas plačiakelnis 1/156s. 
09:00 Virtuvės istorijos 9/25s. 
09:30 Skaniai ir paprastai 2/8s. 
10:00 Svajonių ūkis 5/42s. 10:30 
Bibliotekininkai 4/2s. 11:30 pa-
saka apie pagrobtą nimfą 12:35 
Beždžionėlė riedlentininkė 14:20 
Muzika, suradusi mus 16:45 
ekstrasensų mūšis 19/11s. 
18:30 tV3 žinios 173 19:17 
tV3 sportas 1 19:22 tV3 orai 
173 19:25 eurojackpot 25 19:30 
princesės dienoraštis 2. Karališ-
kosios sužadėtuvės 21:50 Gele-
žinis žmogus 2 00:15 Sinbadas 
ir Minotauras 01:55 12 galimy-
bių 3. padėtis be išeities  03:30 
Sveiki atvykę į džiungles  05:05 
Gyvenimo išdaigos 1/5,6s.   

06:10 Nutrūkę nuo grandinės 
(10,11,12) 07:30 Džiunglių prin-
cesė Šina (15) 08:29 „Top Shop“ 
televitrina 08:45 Sveikatos ABC 
televitrina 09:00 Tarptautinis ga-
liūnų turnyras “Savickas Classic” 
10:00 Vaikai šėlsta (18) 10:30 
Nepaliesta Meksika (1) 11:40 
Iš visų jėgų (10) 12:10 Būk 
ekstremalas (36) 12:40 praga-
ro viešbutis (7) 13:40 policijos 
akademija (5) 14:40 Ekstrasen-
sų mūšis (1) 16:50 Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas pėdsakas 

(5) 17:50 Kas žudikas? (8) 18:55 
Nusikaltimų miestas (13) 19:30 
lietuvos balsas. Vaikai 21:35 
MaNO HeROJUS Briliantinis 
planas 23:45 AŠTRUS KINAS 
Gyvų neliks 01:15 F. t. Budrioji 
akis (27,28)   

07:03 programa 07:04 tV par-
duotuvė 07:20 „partizanų keliais“ 
(2/6) 07:50 „tV europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Joana pavalky-
tė-Griniuvienė“ 08:30 „tV eu-
ropa pristato. Vyrų šešėlyje. 
Karolina praniauskaitė“ 09:00 
„Neprijaukinti. Naujoji Zelandi-
ja“ 09:30 Vantos lapas 10:00 
Skonio reikalas 10:30 Kitoks 
pokalbis su D 11:00 pReMJe-
Ra „aš myliu savo vyrą“ (1; 2; 
3; 4) 16:00 Žinios 16:18 Orai 
16:20 „Šerlokas Holmsas ir dak-
taras Vatsonas. pažintis“ (1/1) 
18:00 Žinios 18:28 Orai 18:30 
„Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas. Kruvinas užrašas“ 
(1/2) 20:00 Žinios 20:28 Orai 
20:30 „Šviesoforas“ (1/9; 1/10) 
21:30 „Nusikaltimas ir bausmė. 
Motina žudikė 2“ 22:30 Žinios 
22:58 Orai 23:00 „pagrindinis 
įtariamasis. tenison“ (1/1; 1/2) 
01:10 „Moterų daktaras“ (3/27; 
3/28) 03:00 „Nusikaltimas ir 
bausmė. Kruvinoji “Svainijos” 
paslaptis 2“ 03:40 „Šeimininkė“ 
(1/21; 1/22) 05:20 „pamiršk ma-
ne“ (1/4; 1/5; 1/6

TV6
06:15 televitrina 14 06:30 Dainų 
dvikova 3/9,10s.   07:30 pragaro 
kelias 4/7s.  08:30 Sandėlių karai 
4/6s.  09:00 Nuo amato iki verslo 
5/5s. 09:30 Statybų gidas 5/42s. 
10:00 Įspūdingiausios atostogų 
vietos 1/3s. 10:30 Autopilotas 
2/25s. 11:00 Žygis per Himalajus 
1/5s.  12:00 Beveik neįmanoma 
misija 2/6s. 13:05 Žygis palei 
Nilą 1/1s. 14:15 Išlikimas 25/1s. 
15:50 Iš peties 7/6s. 16:55 San-
dėlių karai 4/7,8s. 17:55 Blogas 
policininkas 1/4s. 19:00 praga-
ro kelias 4/9s. 20:00 Miestas ar 
kaimas 1/1s. 21:00 Žinios 173 
21:50 Orai 173 21:55 Sportas 
1 22:00 Nemirtingųjų kronikos: 
nuostabūs sutvėrimai 00:30 
policininko istorija  02:20 Ka-
takombos  

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Duokim garo! 07:30 
Misija: Vilnija 08:00 Gimtoji že-
mė 08:30 aRtS21 09:00 Aš – 
laidos vedėjas 10:00 Į sveikatą! 
10:30 Giedraičiai 11:00 pradėk 
nuo savęs 11:30 Mokslo sriuba 
12:00 engelbert Humperdinck. 
Opera „Jonas ir Greta“ 13:40 
Muzikos talentų lyga 2019. 4 d. 
15:15 Skrendam 15:30 Kultūrų 
kryžkelė. Rusų gatvė 16:00 Eu-
romaxx  16:30 Klauskite dak-
taro 17:20 Stilius 18:15 Misija 
– pasaulio lietuva 19:00 Daiktų 
istorijos 19:45 Stambiu planu 
20:30 panorama  20:52 Spor-
tas. Orai  21:00 Kino žvaigždžių 
alėja. auksapirštis 22:50 Kauno 
miesto simfoninio orkestro kon-
certas 00:15 Dabar pasaulyje 
00:45 europos kinas. Sugrįži-
mas 02:15 Ėvė. Mažosios lie-
tuvos rašytoja 03:15 Dokumen-
tinė apybraiža „Mes nugalėjom“  
03:45 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 7 11:10 Komisaras Reksas 13 
12:00 Nacionalinė paieškų tarny-
ba 13:00 Klauskite daktaro 13:58 
loterija „Keno loto“.” 14:00 Žinios. 
Sportas. Orai. 14:15 laba diena, 
Lietuva 16:40 premjera. ponių 
rojus 17:30 Žinios. Sportas. Orai 
18:00 tV žaidimas „Kas ir kodėl?“ 
18:30 Klauskite daktaro 19:30 
Gyvenimas 20:25 Loterija „Keno 
loto“.” 20:30 panorama 21:00 
Dienos tema 21:20 Sportas. Orai. 
21:29 loterija „Jėga“.” 21:30 Aš 
– laidos vedėjas 22:30 Dviračio 
žinios 23:00 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 Kos-
tiumuotieji 1 04:45 Klausimėlis.
lt  05:00 lRt radijo žinios 05:10 
ponių rojus   

 
06:05 Mano gyvenimo šviesa 
(883,884,885) 07:35 Linksmieji 
tomas ir Džeris (1) 08:00 Volkeris, 
teksaso reindžeris (62,63) 10:05 
Mirtis rojuje (2) 11:25 Neklausk 
meilės vardo (25,26) 13:00 Mano 
likimas (85) 14:00 Našlaitės (13) 
15:00 Svajoklė (13) 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 Va-
KaRO SeaNSaS elijaus knyga 
00:40 Gyvi numirėliai (5) 01:40 
Žmogžudystė

TV3
05:05 Gyvenimo išdaigos 1/2s. 
05:35 Virtuvė 6/16s. 06:10 Televitri-
na 3 06:25 aladinas 1/173s.  06:55 
Simpsonai 19/1911,1912s.   07:55 
atsargiai! Merginos 1/19,20s.  
08:55 Meilės sūkuryje 3098 10:00 
Meilės sparnai 1/25,26s. 12:00 
Gyvenimo išdaigos 1/5,6s. 13:00 
pažadėtoji 6/461,462,463,464s. 
15:00 Simpsonai 19/1913,1914s. 
16:00 tV3 žinios 121 16:25 
tV3 orai 121 16:30 tV pagal-
ba 11/32s. 18:30 tV3 žinios 170 
19:22 tV3 sportas 1 19:27 tV3 
orai 170 19:30 Atsargiai! Merginos 
2/21,22s. 20:30 prakeikti 7/72s. 
21:00 tV3 vakaro žinios 97 21:52 
tV3 sportas 1 21:57 tV3 orai 97 
22:00 Kol nenuėjau miegoti 22:25 
Vikinglotto 25 23:55 Kalėjimo 
bėgliai 1/7s. 00:55 X failai 11/1s. 
01:45 apB 1/1s. 02:35 tėvynė 
5/12s. 03:40 Kalėjimo bėgliai 1/7s.  
04:30 Gyvenimo išdaigos 1/3,4s. 
05:25 Virtuvė 6/17s. 

06:55 Mentalistas (1) 07:45 pra-
garo virtuvė (11) 08:40 Sudužusių 
žibintų gatvės (16) 09:40 Nemiga 
(10) 10:40 Kobra 11 (12) 11:40 
ekstrasensų mūšis (13) 13:50 pra-
garo virtuvė (12) 14:50 Sudužusių 
žibintų gatvės (17) 15:55 Nemiga 
(11) 17:00 Info diena 17:30 Kobra 
11 (13) 18:30 Mentalistas (2) 19:30 
Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų ty-
rimų skyrius (3) 20:30 Varom! (7) 
21:00 Kursas į katastrofą 22:45 
prezidento patikėtinis 2. Spąstai 
teroristams 00:35 F. t. Budrioji akis 

(26) 01:25 Įstatymas ir tvarka. Spe-
cialiųjų tyrimų skyrius (3)   

6:13 programa 06:14 tV parduo-
tuvė 06:30 Grilio skanėstai 07:00 
„Gluchariovas“ (2/10) 08:00 Re-
porteris 08:50 Sportas 08:58 Orai 
09:00 Lrytas tiesiogiai 10:00 „Gy-
vybės langelis“ (2/21) 11:05 „Myli-
ma mokytoja“ (1) 12:10 „Bruto ir 
Neto“ (1/11) 12:40 „pamiršk mane“ 
(1/13; 1/14) 13:40 tV parduotuvė 
13:55 „Namas su lelijomis“ (7) 
15:00 Lrytas tiesiogiai 16:00 Re-
porteris 16:23 Sportas 16:30 Lietu-
va tiesiogiai 16:58 Orai 17:00 „Glu-
chariovas“ (2/13) 18:00 Reporteris 
18:45 Sportas 18:53 Orai 18:55 
„Miškinis“ (4/13) 20:00 Reporteris 
20:23 Sportas 20:30 Lietuva tie-
siogiai 20:58 Orai 21:00 „Bruto ir 
Neto“ (1/13) 21:30 „pamiršk ma-
ne“ (1/17; 1/18) 22:30 Reporteris 
23:20 Sportas 23:28 Orai 23:30 
Lrytas tiesiogiai 00:35 „Miškinis“ 
(4/13) 01:35 „Gluchariovas“ (2/13) 
02:35 „Bruto ir Neto“ (1/13) 03:00 
„pamiršk mane“ (1/17; 1/18) 03:40 
„Šeimininkė“ (1/10) 04:30 „Gyvy-
bės langelis“ (1/10) 05:20 „Namas 
su lelijomis“ (5)  

TV6
06:15 Televitrina 3 06:30 Blogas 
policininkas 1/2s.  07:30 Skorpio-
nas 1/104s.  08:30 prakeikti 7/71s.  
09:00 Statybų gidas 5/41s.  09:30 
CSI kriminalistai 806  10:30 Simp-
sonai 13/18,19s. 11:30 Makgaive-
ris 3/19s.  12:30 Vedęs ir turi vai-
kų 9/924,925s.   13:30 Univeras. 
Naujas bendrikas 1/67,68s.   14:30 
Televitrina 13 15:00 Skorpionas 
1/105s. 16:00 CSI kriminalistai 807 
17:00 Makgaiveris 3/20s. 17:55 
Vedęs ir turi vaikų 9/926,927s. 
18:55 Univeras. Naujas bendri-
kas 1/69,70s. 20:00 Moterų lyga. 
Vyrai, pinigai ir meilė 85 20:30 
Žinios 121 20:55 Orai 121 21:00 
Bebaimis 23:10 aukščiausia pa-
vara 7/7s. 00:15 Daktaras Hausas 
8/814,815s. 02:05 Kaip aš susipa-
žinau su jūsų mama 9/7,8s.

 
06:00 Lietuvos Respublikos him-
nas 06:05 Kaunas Jazz 2019 
07:15 Skrendam  07:30 Alvinas 
ir patrakėliai burundukai 3 07:40 
pašėlę Blinkio Bilo nuotykiai 07:55 
lesė 2 08:20 pradėk nuo savęs 
08:50 Kačių aBC 4 09:15 Labas 
rytas, lietuva  12:00 DW naujie-
nos rusų kalba. 12:15 Aš – laidos 
vedėjas 13:10 Kultūringai su No-
meda 14:00 pradėk nuo savęs  
14:25 Gyvenimo negalima iš-
švaistyti 15:20 ..formatas. poetas 
Vladas Braziūnas 15:40 premje-
ra. alvinas ir patrakėliai burundu-
kai 3  15:50 pašėlę Blinkio Bilo 
nuotykiai 16:05 premjera. lesė 2  
16:30 laba diena, lietuva  18:00 
Mokslo ekspresas 18:20 ten, kur 
namai 5 19:15 Didžiosios Visatos 
paslaptys su Morganu Freemanu 
3  20:00 Kauno bažnyčios: miesto 
tapatumo kodas. Kristaus prisikė-
limo bazilika. 20:10 Kultūros diena. 
20:30 panorama  21:00 Dienos 
tema  21:20 Sportas. Orai  21:30 
elito kinas. Metų pilietis 23:30 pa-
sikėsinimas į popiežių Joną paulių 
II 00:30 DW naujienos rusų kalba. 
00:45 Dabar pasaulyje 01:15 
Kaunas Jazz 2019 02:20 Damos.
Būgnų dama 04:05 Skrendam  
04:20 pradėk nuo savęs 04:50 
Kultūrų kryžkelė. trembita 05:10 
ten, kur namai 5 
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REKLAMA

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

Traktorinę priekabą (4 t), presą 
„Claas“, trijų korpusų plūgą, kul-
tivatorių, šieno grėblį ir vartytuvą, 
trąšų barstytuvą, ventiliatorių 
grūdams džiovinti, „kreizą“ mal-
koms pjauti. Tel. 8 678 39825.

„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

Pirksiu  
100 ritinių šieno.  
Tel. 8 611 47348. 

Mėsinę kiaulę. Tel. 8 604 32212.

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

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.

ŽŪB „Žara“ perka kar-
ves, jaučius, telyčias. 
Atsiskaito iš karto.

Tvarko valstybines išmokas. 
Sveria el. svarstyklėmis. 
Pasiima patys. Tel.: 8 685 
86121, 8 699 57191.

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

Tel. 8 612 02125.

Išsinuomoja arba perka dirba-
mos žemės Šilavoto, Leskavos, 
Klebiškio, Jiestrakio apylinkėse. 
Gali būti pieva, arimas, pūdymas 
ar apleista žemė. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 683 47763.

Automobiliai, dalys

Perka

Brangiai perkame 
automobilius,  

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

Žemės ūkis

Parduoda
Ūkininkas parduoda svilintą 
kiaulių skerdieną, perkant 2 
puseles (visą kiaulę) kaina – 2,45 
Eur/kg. Motininių kiaulių sker-
diena – 1,99 Eur/kg. Tel. 8 607 
12690.

Pirmaveršę šviežiapienę karvę. 
Tel. 8 676 18373.

Antru veršiu karvę (veršiuosis lie-
pos pradžioje) ir mažai naudotą, 
veikiantį pieno šaldytuvą (550 l). 
Tel. 8 678 04167.

Karves, kiaules ir arklinį ravėtuvą. 
Tel.: 8 600 43893, 8 671 73817.

Trijų veršių karvę. Tel. 8 674 
98438.

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. 

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

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.

Šieno keltuvą-pūstuvą. Yra pail-
ginimai, alkūnės. Daugiau infor-
macijos telefonu 8 683 47763 
(Prienų r.). 

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

Brangiai 
perkame mišką. 
Avansinis atsiskaitymas. 

Konsultacijos. 
Siūlyti įvairius variantus. 

Tel. 8 687 42959.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Tel. 8 682 61641.

Ieško pirkti nebrangios sodybos 
Prienų rajone. Gali būti su dideliu 
žemės sklypu. Tel. 8 671 61261.

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

Nekilnojamas turtas

Parduoda

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

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

Žemės sklypus
12 a namų valdos žemės sklypą 
gražioje vietoje prie miško Žalgi-
rio g. 171, Prienuose. Tel. 8 606 
61216.

28 a namų valdos žemės sklypą 
(yra vanduo, trifazė elektra, 18 
000 Eur) Kauno g., Prienuose. Tel. 
8 605 32061.

3,5 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Šilavoto sen., Prienų r. Tel. 
8 608 80979.

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.

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

Brangiai mišką (gali turėti ben-
drasavininkų, būti neatidalin-
tas, su skolomis, areštuotas). 
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 
644 55355.

NUKelta Į 14 p. 

Tel. 8 657 69 676

Baltų pr. 36, Kaunas

- Prekyba stogo dangomis
- Stogų priedais, fasadais, 
tvoromis
- Medžiagų paskaičiavimas
- konsultacijos, pristatymas
- Nuolaidos ir spec. 
pasiūlymai...

Plieninė stogo 
danga

tik nuo 3,90 Eur/m2

Dvipusio dažymo metalinės 
tvoralentės nuo 1,09 Eur

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“).

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. 

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRAngIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKlIUS, JAUČIUS, 
TElYČIAS, KARVES.

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

Įmonė tiesiogiai galvijus aukš-
čiausiomis ŽŪKB „Krekenavos 
mėsa“ kainomis. Tel. 8 613 
79515.

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.

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

Įvairios prekės

Parduoda

M A L KO S

Nuolat prekiaujame  
lapuočių malkomis. Skaldytos, 

kaladėmis arba rąsteliais.  
Malkos tvarkingai sukrautos.  

Skubus nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 672 51171

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

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

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

Statybinę medieną. Pjauname 
pagal klientų užsakymą. Taip pat 
gaminame lauko dailylentes. Tel. 
8 625 83061.

Statybinę dvigubo pjovimo me-
dieną (gegnės, lentos ir kt.). Tel. 
8 675 17683.

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

Prenumeruokite „Naująjį 
Gėlupį“ ir neatsilikite 

nuo svarbiausių krašto 
ekonomikos, kultūros ir 

politikos naujienų!

Informuojame, kad vykdomi žemės sklypų (kad. Nr. 
6938/0001:0084; 6938/0001:0085; 6938/0001:0188, savi-
ninkas P. A. D.), esančių Žemaitkiemio k., Naujosios Ūtos 
sen., Prienų r., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimų 
žemės sklypų: (kad. Nr. 6938/0001:0240) bendrasavininko 
K. P. (miręs); (kad. Nr. 6938/0001:0036; 6938/0001:0038) 
savininkės I. U. (mirusi); (kad. Nr. 6938/0001:0045) savi-
ninko J. M. (miręs) paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis 
2019 m. birželio 25 d. nuo 14.30 val. dalyvauti matavimuo-
se. Matavimus atlieka: UAB „Žemplanas”, matininkė Dai-
va Jakubauskienė, Pulko g. 12A, Alytus, tel.: 8 611 29716, 
8 650 42760, el. p. zemplanas @ gmail.com.
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8 622 02208 
šaldytuvus, šaldiklius. 
Vytauto g. 7, Prienuose. 

Suteikia garantiją. 

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.

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.

Nemokamai tvarkome apleistus 
(apžėlusius ir apaugusius me-
džiais 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 il-
gio, apipjauname lentas kliento 
kieme. Pjauname ir nedidelius 
kiekius. Tel. 8 610 03983.

Greitai ir kokybiškai MOBILIUOJU 
GATERIU PJAUNAME medieną (iki 
11 m ilgio) jums patogioje vietoje. 
Elektra nebūtina. Dirbame ir 
savaitgaliais. Tel. 8 657 57395, 
www.7verslai.lt

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

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

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. 

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.

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

Atliekame buto ir namo remonto 
darbus: montuojame gipso karto-
ną, klijuojame plyteles, glaisto-
me, dažome, klojame laminatą. 
Tel. 8 671 77427.

Darau terasas, stogines, dedu 
grindis ir laminatą, įstatau duris 
bei langus, kalu dailylentes, mon-
tuoju gipso kartoną, taisau ango-
kraščius ir atlieku kitus dailidės 
darbus. Tel. 8 601 148676.

Atlieku įvairius vidaus ir lau-
ko apdailos darbus. Tel. 8 689 
80927.

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

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

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.

Paminklų, tvorelių, kapaviečių 
uždengimų gamyba. Betona-
vimas, montavimas, užpylimas 
skalda, senų kapaviečių restau-
ravimas ir kiti akmens gaminiai. 
Nemokama konsultacija. Tel. 8 
686 96155.

PAMINKLAI. Gaminame pa-
minklus, 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, vė-
jinės, pakalimai, kaminai ir t.t. 
Montuojame „Cedral“ dailylen-
tes. Dengiame stogus. Patirtis. 
Garantijos. Kokybė. Tel. 8 636 
94394.

Profesionali stogdengių brigada 
atlieka visus stogo remonto, įren-
gimo darbus. Sudarome sąma-

tas, pristatome medžiagas, sutei-
kiame garantijas.  
Tel. 8 677 68382.

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

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

Pigiai: sofas-lovas, kampą, spintą 
stumdomomis durimis, ąžuolinę 
batų dėžę, virtuvinį komplektą, 
16 balkių (15x15 cm). Tel. 8 619 
78963.

Šaldiklį „Snaigė-22“ (6 stalčiai, 
20 Eur), šaldytuvą „Samsung“ 
(20 Eur), elektros variklį (3 kw, 
1450 aps/min, 20 Eur). Tel. 8 
675 16582.

Perka
Pirktų naudotą geros kokybės 
nešiojamąjį kompiuterį. Tel. 8 
628 57842.

Paslaugos

Šiltnamių g. �, 5911� prienai
mob. tel.: (� ���)�����, (� �50) �����.

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

Muzikantai visomis progomis: 
dainavimas, muzikavimas, vedi-
mas, žaidimai, filmavimas. Tel. 8 
614 06146.

Giedame  
laidotuvėse  

(1 vakaras ir  
palydėjimas – 120 Eur,  

keturnedėlis ir  
metinės – 60 Eur).  
Atvažiuojame  
nemokamai.

Tel.: 8 636 47223, 8 616 92369.

Profesionalios muzikantų paslau-
gos laidotuvėse, ketvirtinėse ir 
metinėse.  Programoje – gražiausi 
lietuvių ir pasaulio sakralinės mu-
zikos šedevrai. Tel. 8 674 38812.

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.

Pavojingų medžių 
pjovimas, genėjimas. 

Sklypų valymas.  
Tel.: 8 683 99 233,  

greblysirbebras@gmail.com

Darbo skelbimai

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

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

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

Siuvykla siūlo 
darbą siuvėjoms. 
Teirautis tel: 8 615 87702.

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

Baldų įmonei – stalius ir staliaus 
padėjėjas. Gaminame nestan-
dartinius medinius baldus ir 
duris. Tel. 8 679 11884, www.
baldaiirspalvos.lt

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

Sezoniniam darbui reikalingi dar-
buotojai braškėms ir šilauogėms 
skinti. Tel. 8 605 79693.

Siūlome darbą braškių skynė-
jams. Atlyginimas nuo 700 iki 
1300 Eur. Darbo laikas 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.

Kviečia
Jeigu turite problemų su alkoho-
lizmu, 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.

Renginiai

ARTIMIAUSI RENGINIAI 
PRIENŲ RAJONE

Birželio 15 d. Šilavoto pagrindinės 
mokyklos stadione – Šilavoto 
seniūnijos vasaros šventė „Po 
mėlynu gimtinės dangumi“, skir-
ta 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 apdo-
vanojimai, Šilavoto pagrindinės 
mokyklos ir Šilavoto laisvalaikio 
salės mėgėjų meno kolektyvų 
pasirodymas. 20.00 val. – Pa-
kuonio 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, seniū-
nijos bendruomenės visus vaišins 
gardžia sriuba ir žirnių koše.

Birželio 16 dieną – Gedulo ir 
vilties dienai skirtas renginys 
Veiverių seniūnijoje. 9.30 val. 
– Šv. Mišios Veiverių Šv. Liudviko 
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HOROSKOPAS
Birželio 17-23 d.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

SUNKIAATLETIS ROMAS MATAŽINSKAS
stichija: Oras

planeta: merkurijus
savaitės diena: trečiadienis

Akmuo: berilis, agatas, chrizoprazas
spalvos: melsva, violetinė, oranžinė

 AVINAS 
(03.21-04.20)

Romantiška pažintis savaitės pra-
džioje ilgainiui gali pasirodyti esan-
ti ne visai tokia, kokią įsivaizdavote. 
Susižavėjimas, deja, bus vienpusis. 
Darbe sėkmė lydės tik tada, kai dirb-
site su žmonėmis, kuriuos iš tiesų 
gerbiate. Bendravimas per nuotolį, 
telefonu ar laiškais, vargu ar paten-
kins abi puses.

 JAUTIS 
(04.21-05.21)

Nesivaržykite prašyti pagalbos pirmo-
je savaitės pusėje. Jums padės laiku 
ir kvalifikuotai. Ketvirtadienį ar penk-
tadienį sužinosite tokių dalykų, kurie 
labai daug ką paaiškins. Į jūsų paties 
žodžius gali būti labai įvairiai surea-
guota. Viskas priklausys nuo to, kada 
ir kaip tai pasakysite.

 DVYNIAI 
(05.22-06.21)

Savaitės pradžioje tikriausiai ieškosite 
tam tikro emocinio poilsio. Pasistenki-
te būti tarp bendraminčių ir nesivelti 
į diskusijas ar konfliktus. Savaitės vi-
duryje labai sveikintina aktyvi fizinė 
veikla. Savaitgalį nesiblaškykite tarp 
dviejų galimybių: neapsisprendimas 
ir blaškymasis netgi blogiau nei ne 
pats geriausias pasirinkimas.

 VĖŽYS 
(06.22-07.22)

Savaitės pradžioje nedvejodamas pa-
sinerkite į darbus - jūsų pastangos bus 
tinkamai atlygintos. Antroje savaitės 
pusėje gali tekti kur kas daugiau laiko 
nei tikėjotės skirti šeimos reikalams. 
Nesinervinkite dėl staiga pasikeitusių 
planų - savaitgalį dar galėsite bent kiek 
laiko skirti ir sau. Tikriausiai norėsite 
pabūti vienas.

 LIŪTAS 
(07.23-08.21)

Savaitės pradžioje pirmiausia žiūrėki-
te savo reikalų, gink Dieve nesikiškite į 
svetimus, ypač susijusius su pinigais ar 
asmeniniais santykiais. Jūsų pagalbos 
gali prireikti vaikams. Paskutinę savai-
tės darbo dieną neužsikraukite per-
nelyg daug darbo - turite turėti laisvą 
vakarą. Kaip kartais nutinka Liūtams, 
savaitgalį tikriausiai ir pats nebūsite 
tikras, ko iš tiesų norite.

 MERGELĖ 
(08.22-09.23)

Savaitės pradžioje tikriausiai turėsite 
gerą progą pakeisti aplinką ir tokiu 
būdu, suderinęs reikalus su pramoga, 
kiek pailsėti emociškai. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį daugiau žiūrėkite savo 
reikalų. Kitiems jūsų dėmesio išties 
prireiks tik į savaitės pabaigą. Jūs iš 

tiesų turėsite kuo pasidalyti.

 SVARSTYKLĖS 
(09.24-10.23)

Savaitės pradžioje pasistenkite ne-
siginčyti su viršininku, o dar geriau - 
apskritai nelįskite jam į akis. Nesileis-
kite išmušamas iš vėžių dėl smulkių 
kliuvinių ar nemalonumų. Kruopščiai 
planuodamas darbus nepamirškite, 
kad planavimas toli gražu neatstoja 
konkretaus veiksmo.

 SKORPIONAS 
(10.24-11.22)

Savaitės pradžioje prieš jus gali būti 
pradėtos pinti intrigos. Būkite atidus, 
atsargus ir kantrus. Jūs dar turėsite 
progą perimti iniciatyvą ir įrodyti ti-
krąją savo vertę. Turėkite omeny, kad 
vos ištartus jūsų žodžius tuoj pat bus 
bandoma iškraipyti, tad kuo aiškiau 
dėstykite savo mintis ir ketinimus.

 ŠAULYS 
(11.23-12.22)

Savaitės pradžioje nepasiduokite 
gundymams leisti pinigus. Investici-
jos, deja, neatsipirks. Savaitės vidurys 
bus pilnas rūpesčių. Gali tekti gerokai 
paplušėti, tad trumpomis poilsio va-
landėlėmis iš anksto planuokite, kaip 
ilsėsitės savaitgalį. Labai tiktų kokia 
nors aktyvi fizinė veikla su linksma 
draugų kompanija.

 OŽIARAGIS 
(12.23-01.20)

Pirmomis savaitės dienomis turėsi-
te gerą progą aplankyti egzotiškus 
kraštus ar bent neakivaizdžiai iš ar-
čiau susipažinti su svetima kultūra. 
Neleiskite, kad savaitės viduryje jūsų 
pavydas virstų pykčiu - tai nieko neiš-
spręs. Penktadienį ar šeštadienį gali 
tekti pakovoti dėl savo teisių.

 VANDENIS 
(01.21-02.18)

Apsispręskite pagaliau, ko iš tikro sie-
kiate, ir nesivaržykite savo sprendi-
mą išsakyti garsiai. Savaitės viduryje 
galite turėti problemų dėl asmeninių 
santykių. Į galimus nesusipratimus 
pasistenkite reaguoti adekvačiai, t.y., 
nedarykite didelės tragedijos iš men-
ko nesklandumo. Savaitgalį jūsų galva 
tikriausiai bus užimta planais, kaip už-
dirbti daugiau pinigų.

 ŽUVYS 
(02.19-03.20)

Savaitės pradžioje pasistenkite baig-
ti pradėtus darbus, bet venkite imtis 
naujų. Turite susikaupusių asmeninių 
reikalų, kurie gali pareikalauti viso jū-
sų dėmesio savaitės viduryje. Jei pa-
rodysite pakankamai iniciatyvos, sa-
vaitgalį galite tikėtis senos svajonės 
išsipildymo.

bažnyčioje. 10.30 val. – Minėji-
mas 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.

PARODOS PRIENŲ RAJONE

Prienų kultūros ir laisvalaikio 
centre eksponuojama Prienų 
meno mokyklos dailės klasės 
mokinių tapybos paroda „Spal-
vos ir mintys“. Paroda veiks iki 
birželio 28 d. 

Prienų rajono savivaldybėje (2 
aukšte) eksponuojama dailininko 
Vlado Tranelio autorinė tapybos 
darbų paroda.

Prienų krašto muziejuje ekspo-
nuojama paroda „Prabyla me-
dis“, skirta Kazio Dereškevičiaus 
110-osioms gimimo metinėms 
paminėti. Paroda veiks iki liepos 
30 d.

Naujosios Ūtos laisvalaikio salėje 
eksponuojama Prienų krašto 
fotomenininkų darbų paroda 
„Nemunas man“. 

Prienų sporto arenoje ekspo-
nuojama fotografo Algimanto 
Barzdžiaus fotografijų paroda 
„Laimingi Afrikos vaikai“. Tai 
unikali galimybė pažinti ne tik 
fotografo Algimanto Barzdžiaus 
kūrybą, bet ir daugiau sužinoti 
apie kitų kultūrų vaikų emocijas 
bei pastebėti šiuos kultūrinius 
skirtumus, užfiksuotus fotogra-
fijose.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje eksponuo-
jama paroda „Justinas Marcin-
kevičius ir Lietuvos valstybingu-
mas“. Parodą parengė Lietuvos 
Respublikos Seimo kanceliarijos 

Informacijos ir komunikacijos 
departamento Parlamentarizmo 
istorinės atminties skyrius.

Prienų Justino Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje ekspo-
nuojamos parodos: *  LR Seimo 
nario Andriaus Palionio organi-

zuoto Prienų krašto moksleivių 
dailyraščio konkurso „Padėka 
mamai“ darbų paroda“; * Meno 
albumų paroda „Miesto fotogra-
fija – praėjęs laikas, sustabdyta 
akimirka“.

Pakuonio bibliotekoje eksponuo-

jama Daivos Nevardauskienės 
(Kaunas) tapybos darbų paroda.

Šilavoto laisvalaikio salėje ekspo-
nuojama Padangų importuotojų 
organizacijos fotografijų paroda 
„Kūrybingas padangų atliekų 
panaudojimas“. 
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Matematinis galvosūkis
Įrašykite skaitmenis nuo 1 iki 9 
taip, kad matematiniai veiksmai 
atitiktų gautus rezultatus. 
kiekvienas skaitmuo gali būti pa-
naudotas tik vieną kartą. 

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

At
sa

ky
m

ai

Šio kryžiažodžio atsakymas – 
RAKČIUKAI.

Savaitė istorijos puslapiuose

15�1m. birželio 15 d.: steponas Ba-
toras paskelbė privilegiją, pagal 

kurią Alytui suteikta savivalda. Alytus juri-
diškai tapo miestu.

19�0m. birželio 15 d.: sovietų są-
jungos kariuomenė okupavo 

Lietuvą. Dėl 19�1 m. birželį vykdytų trėmi-
mų ši diena dar vadinama masinio tautos 
naikinimo diena.

15�0m. birželio 15 d.: popiežius Le-
onas X nuo Bažnyčios atskyrė 

reformacijos lyderį ir protestantizmo pradi-
ninką martiną Liuterį.

1�5�m. birželio 15 d.: Bendžaminas 
Franklinas eksperimentu įrodė, 

kad žaibas yra elektros išlydis.

19��m. birželio 16 d.: valentina 
Tereškova pirmoji moteris kos-

mose. kosmonautė sėkmingai įvykdė trijų 
dienų orbitinį skrydį tarybiniu kosminiu laivu 
vostok �. skrydžio metu buvo studijuojama 
nesvarumo būklė.

1��5m. birželio 17 d.: Laisvės statu-
la atplukdyta į Niujorko uostą.

1�95m. birželio 17 d.: Niujorke ofici-
aliai atidarytas Harlemo laivy-

bos kanalas, sujungęs Hadsono upę ir Long 
Ailendo sąsiaurį.

1919 m. birželio 18 d.: nustatyta 
pirmoji Lietuvos – Lenkijos de-

markacijos linija.

1���m. birželio 18 d.:– Šveicarijoje 
užfiksuota paskutinė žinoma 

mirties bausmė už raganavimą.

1�15m. birželio 18 d.: Napoleonas 
pralaimėjo vaterlo mūšį.

19�1m. birželio 18 d.: atrastas AIDs 
virusas.

1�90m. birželio 19 d.: prancūzijo-
je atšaukta paveldimoji ba-

jorystė.

1���m. birželio 19 d.: visoje jAv 
uždrausta vergvaldystė.

1910m. birželio 19 d.: jAv spokei-
no mieste pirmą kartą švęsta 

Tėvo diena.

1�9�m. birželio 20 d.: Lenkijos ka-
ralius stanislovas Augustas 

poniatovskis Druskininkus paskelbė gydo-

mąja vietove.

1��0m. birželio 20 d.: samuelis 
morzė užpatentavo telegrafą.

19�� m. birželio 20 d.: jAv įkur-
ta Centrinė žvalgybos valdy-

ba – CŽv.

19�� m. birželio 20 d.: jAv ir ssRs 
vadovai tarp vašingtono ir 

maskvos nusprendė įrengti tiesioginę te-
lefono liniją, kad sumažėtų galimybė kilti 
branduoliniam karui.

1991m. birželio 20 d.: vokietijos vy-
riausybės nariai balsavo už ša-

lies sostinės perkėlimą iš Bonos į Berlyną.

1�95m. birželio 21 d.: vokietijoje 
oficialiai atidarytas kaizerio 

vilhelmo kanalas (vok. kaiser-wilhelm-ka-
nal, tarptautinis pavadinimas kylio kanalas), 
sujungęs Baltijos ir Šiaurės jūras; atidarymo 
metu filmuoti vaizdai laikomi seniausiu fil-
mu apie vokietiją („Opening of the kiel Ca-
nal“, 1� sek. trukmės).

19�0m. birželio 21 d.: prancūzija ka-
pituliavo prieš fašistinę vokieti-

ją, pasirašydama kompjeno sutartį.

Lošimas 
Nr. 1370

2019-06-12

SKAIČIAI
Pagrindiniai skaičiai: 02, 10, 37, 
39, 41, 46

Vikingo skaičius: 02

Vieno derinio laimėjimų 
lentelė (laimėtojai iš Lietuvos)

6+1 3000000.00€   0
6 1112021.50€   0
5+1 26657.00€ 1
5 472.00€ 5
4+1 97.50€ 29
4 9.50€ 197
3+1 5.00€ 563
3 1.50€ 3853
2+1 1.25€ 4172
2 0.75€ 28166

KITO TIRAŽO PROGNOZĖ: 4,2 mln. Eur

vikinglotto lošiama trečiadienį
Eurojackpot lošiama penktadienį

Teleloto lošiama sekmadienį

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.

Birželio 17 d.
PIRMADIENIS

Pasaulinė kovos su dykumų 
plitimu ir sausromis diena 

Islandijos nepriklausomybės 
diena 

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:58

Dienos ilgumas 17.17
Pilnatis (14 mėnulio diena)

Grigalius, Daugantas, Vilman-
tė, Adolfas, Laura

Tinkamas laikas sėti: 
ropes, grieščius.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti ir šaldy-

ti vaisius, tręšti.

Birželio 18
ANTRADIENIS

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:58

Dienos ilgumas 17.17
Pilnatis (15 mėnulio diena)

Marcelinas, Morkus, Ginbutas, 
Vaiva, Arnulfas, Marina
Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius, nai-

kinti piktžoles.

Birželio 19
TREČIADIENIS

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (16 mėnulio diena)

Julijona, Romualdas, Dovilas, 
Ramunė, Deodatas, Romas

Tinkamas laikas sėti: 
netinkamas laikas sėti.

Sode, darže: 
tinkamas laikas kaupti vaisius, 
konservuoti šakniavaisius, nai-

kinti piktžoles.

Birželio 20
KETVIRTADIENIS

Pasaulinė pabėgėlių diena 
Devintinės

Saulė teka 04:41
leidžiasi 21:59

Dienos ilgumas 17.18
Pilnatis (17 mėnulio diena)

Florentina, Silverijus, Žadvai-
nas, Žintautė, Nandas
Tinkamas laikas sėti: 

salierus, burokus.
Sode, darže: 

tinkamas laikas kaupti vaisius, 
netinkamas laikas tręšti.

ORAI

VANDENS TEMPERATŪRA

+23 NEMUNAS PRIE NEMAJŪNŲ
+24 KAUNO MARIOS 
+20 BALTIJOS JŪRA (ŠVENTOJI)
+23 KURŠIŲ MARIOS (NIDA)

SAULĖS AKTYVUMAS

G0Geomagnetinių audrų 
nenumatoma.

S0Saulės audrų 
nenumatoma.

R0Radiometrinių (radio trukdžių) 
audrų nenumatoma.

Maksimali-ekstremali reikšmė - 5.

GAMA RADIACINIS FONAS

40KAUNE 
nSv/val. 

41ALYTUJE 
nSv/val.

FUKUŠIMOS AE 
8541 nSv/val. 
ČERNOBYLIO AE 
8450 nSv/val. 

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